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Naziv
KULTURNA ŠOLA

Zastavo
kulturne šole
sta razgrnili
učenki Tia Fric
in Jona Novak.

OŠ Ribnica na Pohorju se je lansko
šolsko leto prijavila na razpis in oddala vlogo za dodelitev naziva Kulturna šola 2018. Na tem razpisu
smo bili uspešni, saj smo željeni
naziv prejeli. Slovesna prireditev je
potekala v petek, 21. 9. 2018, v Mariboru. Naziv bomo lahko uporabljali do 31. 8. 2023 (5 šolskih let).
V petek, 21. 9. 2018, sva se učenki
šestega in osmega razreda skupaj z
učiteljico Jernejo in učiteljico Jasno
odpravili v Maribor. Tam so potekale delavnice in slovesna prireditev,
saj so naša in nekatere druge slovenske šole postale kulturne šole.
Na Osnovni šoli Franceta Prešerna
je najprej potekala uvodna prireditev. Nato smo se učenci šol razdelili
v petnajst skupin, mentorji pa so se
razdelili v pet skupin. Jaz in Tia sva
bili razvrščeni v deseto skupino in
delavnici je bilo naslov Čarobnost
romskega plesa. Z mentorico, ki je
tudi romska koordinatorka na šoli

in je bila oblečena v nošo Romkinj
(v kar deset metrov blaga), smo se
pogovorili o plesu in o Romih na
splošno. Po malici, ki je potekala v
dani učilnici, smo se lotili učenja
plesnih korakov. Z nami sta plesali
tudi dve mladi Romkinji, ki sta
učenki te šole. Plesali smo dobro
uro in se nato napotili v šolsko jedilnico. Tam smo dobili izvrstno kosilo in se spet napotili proti prostoru, kjer je potekala uvodna prireditev. Z ostalimi skupinami, našimi
mentorji in drugimi učenci šole smo
se peš napotili proti SNG Maribor.
Tam pa je potekala še zaključna prireditev. Prišli so tudi nekateri ugledni gostje, npr. predsednik države
Borut Pahor, minister za kulturo
Dejan Prešiček, minister za šolstvo
Jernej Pikalo, župan Maribora Andrej Fištravec in drugi. Ta dan se mi
je za vedno vtisnil v spomin, saj je
bil zelo zabaven in predvsem zanimiv.
Jona Novak, 8. r.
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Prvi šolski dan prvošolcev
PRVIČ V ŠOLO
Prvi šolski dan za tri prvošolke in
pet prvošolcev je letos potekal malo drugače. Prvošolci so s svojimi
starši prišli v šolo, kot vsi drugi
učenci. Zbrali smo se v učilnici, kjer
sta nas najprej pozdravila gospod
ravnatelj in gospod župan. Po uvodni pravljici so si učenci s starši iz-

menjali poljubčke in objemčke.
Starši so nato odšli domov, učenci
pa so ostali v šoli. Preživeli smo čudovit dan, ki je kar prehitro minil.
Vem, da bomo v takšnem vzdušju
nadaljevali celo šolsko leto.
Lucija Orter,
razredničarka 1. razreda

Prvošolci z gospodom ravnateljem in gospodom županom.
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Kulturni dan
DAN UČENCEV

V sredo, 3. 10. 2018, je potekal kulturni dan – Dan učencev. Na slovesni prireditvi so bili učenci 1. razreda sprejeti v šolsko skupnost, nato
pa so potekale raznolike dejavnosti,
ki so si jih učenci prej sami izbrali
(nogomet, namizni tenis, sprehod,
branje, risanje, družabne igre …).
Ob svetovnem dnevu otroka, 3. 10.
2018, so bili prvošolci slovesno
sprejeti v šolsko skupnost. S slove-

sno zaobljubo in kratko prireditvijo
so postali pravi šolarji OŠ Ribnica
na Pohorju. Gospod ravnatelj jim je
podelil spominski znak šole. Po
slastni malici pa jih je v učilnici čakalo še sladko presenečenje – torta. Ob lepo okrašeni mizi so se posladkali in se pripravili na dejavnosti, ki so si jih izbrali sami. Svetovni
dan otroka je bil čudovit in nepozaben.
Lucija Orter
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Dejavnosti po prireditvi
BRANJE
Po proslavi smo
imeli
okusno
malico, po malici smo se razdelili v skupine. Ko
smo bili pripravljeni, smo se
zbrali v razredu.
Učiteljica nam je povedala, kako bo dan potekal. Okoli pol enajste ure pa smo začeli brati.
Brali smo približno pol ure in nato smo imeli
malo počitka. Ker so nas že bolele oči, smo se
malo pošalili, a nato branje spet vzeli resno. Ob
dvanajsti uri pa smo se zbrali spet pri učiteljici.
Pogovorili smo se o tem, kaj smo prebrali, in
naredili skupno fotografijo. Vsi, ki smo bili pri
branju, smo bili zelo zadovoljni, saj se s knjigo
veliko naučiš. Upamo, da bo še kdaj tak dan, ko
bomo lahko v šoli počeli to, kar si mi res želimo.
Teja Grum, 7. r.

KVIZ
Kviz je potekal v
zgodovinski učilnici. Igra je potekala tako, da
smo z aplikacijo
Kahoot rešili 60
zastavljenih
vprašanj. Prvih pet najbolje uvrščenih učencev
je dobilo nagrade, ostali pa bonbone.
Katja Miklavc, 7. r.

NAMIZNI TENIS IN NOGOMET
Dve izmed dejavnosti sta bila tudi namizni tenis
in nogomet. Pri namiznem tenisu so se učenci
sprva ogreli, nato pa imeli turnir. Bilo je zelo
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vznemirljivo
in
vzdušje se je v trenutku spremenilo.
Pri nogometu so se
tudi najprej ogreli,
se razdelili v dve
ekipi in pričeli z igro. Ker pa je nogomet zelo
aktiven šport, so se fantje pozitivnih občutkov
hitro nalezli.
Nuša Novak, 7. r.

POLIGON, POHOD, LIKOVNO USTVARJANJE, DRUŽABNE IGRE
Učenci razredne
stopnje so imeli
na voljo: poligon,
pohod in družabne igre. Učitelj
Marko je pripravil
poligon, učiteljica
Lucija je učence vodila na pohodu, učiteljici
Milena in Tanja pa sta učencem pričarali nepozaben dan.
Učitelj Marko
je poskrbel,
da je bil poligon pravi izziv, učiteljica
Lucija je poskrbela
za
varno pot do
koče Pesnik, učiteljica Tanja in učiteljica Milena pa za dobro vzdušje pri likovnem ustvarjanju in igranju družabnih iger.
Alja Pušnik,
Maja Klemenc,
7. r.
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Športni dan
JESENSKI POHOD

V petek, 28. 9. 2018, smo imeli
učenci naše šole športni dan. Učenci od 1. do 5. razreda so se odpravili
do Pesnika, učenci od 6. do 9. razreda pa smo se ob 8. uri zbrali v
garderobi. Razdelili smo si malico in
se pripravili na odhod. Ko smo bili
vsi pripravljeni, smo odšli proti
smučišču, kjer smo srečali učiteljico

Predmetna
stopnja v
kamnolomu
Josipdol.

Nevenko. Šli smo naprej po strmem
bregu. Ko smo prispeli do hiše, kjer
živi gospod ravnatelj, smo lahko
jedli in se odpočili. Po prijetnem
počitku smo se odpravili naprej. Na
poti nam je družbo delal učitelj Jernej, s katerim smo se igrali različne
besedne igre, to nam je dalo še več
moči za nadaljevanje poti. Kar naenkrat smo pred nami zagledali
kamnolom v Josipdolu. Ogledali
smo si ga in tam naredili še nekaj
fotografij za naš spomin. Iz kamnoloma smo se odpravili proti muzeju
na prostem v Josipdolu. Tam smo
se najedli in spočili. Nato smo se po
bližnjici odpravili nazaj v Ribnico.
Pot je hitro minila. Prispeli smo v
šolo in tam nas je čakalo obilno kosilo. Dan je hitro minil in bil je zelo
zanimiv. Vsi smo komaj čakali, da
se bomo naslednji dan ponovno
srečali.

Teja Grum in Jasna Ovčar, 7. r.
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Projekt
KNJIŽNE MIŠICE
V torek, 6. 11. 2018, so se štirje
učenci iz 8. razreda udeležili projekta Knjižne mišice, ki nastaja v sodelovanju z Debatnim krožkom Gimnazije Ravne na Koroškem in vseh
koroških splošnih knjižnic. Učenci
so bili izzvani v iskanju in raziskovanju po knjižnici. V prvem delu so
brali odlomke iz različnih književnih
del in nato poiskali avtorja med
knjigami na policah. Na koncu pa so
s tehniko kolaža ustvarili novo
zgodbo.
Andreja Peruš

Vaja

USPEŠNA VAJA EVAKUACIJE
V petek, 5. 10. 2018, je bila na naši
šoli uspešno izvedena vaja evakuacije.

ISK RICE

7

ST RAN

8

Dnevi dejavnosti
USTVARJALNO, NATANČNO, RAZGIBANO ...
V ponedeljek, 17. 9. 2018, smo
imeli učenci predmetne stopnje
dan dejavnosti. 6. razred se je odpravil na pohod v Josipdol, sedmošolci so odšli v gozd, 8. razred je
meril, devetošolci pa so imeli matematično preiskavo.

STARE OBRTI
(6. razred)

prostem in v muzejski sobi. Predstavitve so potekale v preprostem
prebivališču gozdarjev, pri steklarski peči, v kovačiji in bobnariji. Izvedeli smo veliko zanimivosti teh obrti, npr. kako izgleda prebivališče
gozdarjev, kako narediti steklo, kako so delali kovači ter kako kamnoseki. Na koncu smo si še pogledali
staro hišo in se odpravili v šolo. Tudi ko smo hodili nazaj, smo šli čez
številne mostove in potoke. Ker je
bilo, ko smo hodili, zelo vroče, smo
povsem prepoteni prišli do šole.
Vsem se je zdel dan zanimiv, saj
smo se veliko naučili. Vsi bi ta dan
še enkrat ponovili.

Helena Urbanc in Tia Fric, 6. r.

GOZD
(7. razred)
Šestošolci smo se odpravili v Josipdol na ogled starih obrti. Spremljal
nas je učitelj Marko Klemenc.
Ko smo prišli v šolo, smo šli v računalniško učilnico, kjer smo se razdelili v dvojice. Vsaka dvojica je dobila eno staro obrt, da bi jo kasneje
predstavila. Med obrtmi so bili gozdarstvo, steklarstvo, kamnoseštvo
in kovaštvo. Kasneje smo se odpravili na pot. Hodili smo po gozdni
poti, se zabavali in šli čez razne
mostičke. Ko smo prispeli v Josipdol, nam je učitelj pokazal, kje bomo lahko raziskovali za svojo predstavitev stare obrti. Tako smo lahko
kakšno uro raziskovali v muzeju na

Učenci 7. razreda smo se najprej
zbrali v učilnici naravoslovja. Tam
nas je pričakala učiteljica Zora in
nam razdelila učne liste. Po prvi uri
smo šli na malico in se odpravili na
pohod po gozdu. Učiteljica nam je z
veseljem pokazala in poimenovala
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različne vrste dreves. Nato smo prispeli do tretjega potoka, tam smo
se spočili in popili malo vode. Prišli
smo do gozdne jase, kjer smo rešili
delovne liste. Ena izmed nalog je
zahtevala tudi narisane liste dreves.
Ko smo končali z delom, smo se
odpravili nazaj. Pot je večinoma
vodila navzdol, saj smo hodili po
vlečnici. Ko smo prispeli v šolo, smo
se odpočili od pohoda. Odpravili
smo se na kosilo in počasi odšli s
prevozi domov.
Alja Pušnik in Maja Klemenc,
7. r.

MERJENJE
(8. razred)

8. razred je najprej meril temperaturo vode in narisal graf. Že prej
smo se razdelili v dvojice in skupaj
opravili še sedem nalog. Ena izmed
njih je bila merjenje hitrosti; sestavili smo robota in ga nato spustili
po hodniku in izmerili njegovo hitrost. Poigrali smo se tudi s prostornino, merjenjem mase itd. Dan je
minil zelo hitro in zabavno.
Jona Novak, 8. r.
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MATEMATIČNA PREISKAVA
(9. razred)

Zjutraj smo se dobili v učilnici matematike, kjer je učiteljica Jožica za
nas priskrbela tri zanimive naloge.
Začeli smo s prvo nalogo: izdelava
dodekaedra. Ko smo po dveh šolskih urah opravili nalogo, smo se
zbrali in odšli v jedilnico na okusno
malico. Nato smo dobili nekaj nalog, ki smo jih morali matematično
rešiti in raziskovati. To smo opravili
kar v eni šolski uri. Zatem pa smo
dobili navodila za zadnjo nalogo, za
katero smo se morali razdeliti v štiri
skupine. Izmerili smo potrebne podatke za menjavo poda na hodniku,
obloge na stopnišču in tlakovcev
pred vhodom v šolo. Nato smo izračunali ploščino in vse zapisali v
zvezke. Tako je potekal ponedeljkov dan, ki smo ga vsi lepo preživeli.
Tanisa Pušnik in Ajda Ladinek, 9. r.
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Šolski ples
ZABAVA OB NOČI ČAROVNIC
V četrtek, 25. 10. 2018, je na naši
šoli potekal prvi šolski ples. Za
učence razredne stopnje se je ples
odvijal od 15.30 do 17.30, za učence predmetne stopnje pa od 18. do
20. ure, in sicer v šolski jedilnici.
Ples so popestrile tudi tri igre.
Vzdušje je bilo prijetno, saj je dekoracija pričarala pravo noč čarovnic.
Posladkali smo se lahko tudi s prigrizki in sokom.

Devetošolci, ki so ples organizirali
z veliko mero samostojnosti in odgovornosti.

Anketa:
ŠOLSKI PLES
Maja, 7. r.: »Ples se mi je zdel zelo
zabaven, saj je bila glasba raznolika,
imeli smo tri igre in bilo je zelo živahno.«
Sven, 7. r.: »Ples se mi je zdel super, saj je bila glasba odlična in z
veseljem sem plesal.«

Devetošolci so z zabavnimi igrami
poskrbeli za sproščeno vzdušje —
tako na razredni ...

Polona, 7. r.: »Ples se mi je zdel v
redu. Upam, da bo tak ples še
kdaj.«
Žan, 8. r.: »Ples se mi je zdel zelo
zanimiv in glasba je bila zelo dobra.
Plesali smo in se zabavali, bilo je
super.«
Jasna Ovčar, 7. r.

… kot na predmetni stopnji.
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Delavnica
POSNELI SMO FILM
V petek, 5. 10. 2018, in v soboto, 6.
10. 2018, so se štirje devetošolci
udeležili filmskih delavnic v MMKCju Radlje ob Dravi, v organizaciji
Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi. Učenci so v sodelovanju z
drugimi šolami in Erasmus študenti
spoznali strukturo in nastanek filma. Sami so napisali scenarij, se
seznanili s kamero, kadri in snemanjem ter montažo filma. Posneli so
svoj prvi kratek film. Učenci so se
vrnili polni novih izkušenj in pozitivnih vtisov.
Andreja Peruš
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Kulturni dan
OGLEDALI SMO SI BALET
V torek, 11. 12. 2018, smo se učenci od 1. do 9. razreda podali v SNG
Maribor na ogled baleta Kekec. V
Maribor smo se odpeljali z dvema
avtobusoma. Nato smo se posedli
na naše sedeže in predstava se je
začela. Na zelo zanimiv in umetniški
način so nam predstavili dobro poznano zgodbo Kekec. Predstava je
bila izredno zanimiva in navdušujoča.
Jona Novak, 8. r.

Anketa:
KULTURNI DAN
Luka, 7. r.:
»Všeč mi je bilo, saj je bila predstava dobro izvedena.«
Jona, 8. r.:
»Balet me je zelo navdušil. Zanimivi
so se mi zdeli predvsem gibi in scena. Upam, da se bomo udeležili še
kakšne predstave v gledališču.«
Lana, 9. r.:
»V gledališču je bilo zabavno, saj to
ni bil samo kulturni dan, ampak tudi druženje s sošolci in vrstniki.«
Katja, 7. r.:
»V gledališču je bilo zabavno in zanimivo, ker ni bilo nekaj običajnega.«

Teja, 7. r.:
»Meni se je kulturni dan zdel zanimiv in zabaven. Predstava je bila
zanimiva. Najbolje pa je bilo to, da
sem se lahko družila s sošolkami, s
katerimi se dobro razumem.«
Maja, 7. r.:
»Predstava mi je bila všeč, saj so
igralci plesali balet. Všeč mi je bilo
tudi druženje s prijatelji.«
Jasna Ovčar, 7. r.

ŠT EV ILK A

1,

LET O

2018/2019

ST RAN

Poklicna orientacija
KAJ — KAM — KAKO?

V sredo, 14. 11. 2018, je v Športni
hiši v Radljah ob Dravi potekala
predstavitev srednjih šol koroške in
podravske regije. Namenjena je bila
predstavitvi programov in pridobi-

vanju informacij pred vpisom v
srednjo šolo. Udeležili so se je tudi
naši učenci 8. in 9. razreda in izvedeli veliko koristnih informacij.
Jasna Ledinek
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Naravoslovni dan
DAN SLOVENSKE HRANE
smo si jih naredili v šoli. Ko smo se
spočili in se najedli, smo odšli še do
pokopališča. Utrujeni smo se začeli
vračati. Ko smo prispeli v šolo, smo
odšli na kosilo, se poslovili od razrednika in tako je minil še en lep šolski dan.
Teja Grum, 7. r.

Dan so lepo preživeli tudi drugi
učenci, npr. devetošolci, saj so se …

V petek, 16. 11. 2018, smo učenci
naše šole imeli tehniški dan. Učenci
od 6. do 9. razreda smo se zjutraj
zbrali po razredih. Prvo šolsko uro
je potekal prvi del predavanja, kjer
smo se učili o odraščanju. Sledil je
zajtrk, ki smo ga imeli kar v razredu.
Ker ta dan imenujemo dan slovenske hrane, smo tudi mi imeli zdrav
zajtrk (maslo, med, črni kruh, mleko, jabolko). Po obilni malici je sledil drugi del predavanja. Nato smo
si začeli pripravljati zdrav sendvič za
na pot. Nekateri so narezali kumarice, drugi papriko, učitelj pa je prerezal žemlje. Te smo namazali s
skutinim namazom, ga posuli s semeni in dodali zelenjavo. Ko so bili
sendviči narejeni, smo se še malo
pogovarjali in nato odšli na kratek
sprehod do Kmetije tete Lene. Malo pred njo smo se ustavili tik ob
gozdu in tam pojedli sendviče, ki

… sprehodili ...

… lovili ...

… in fotografirali.
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Rastem s knjigo
OBISK KNJIŽNICE
»Rastem s knjigo« je nacionalni
projekt spodbujanja bralne kulture.
Glavna cilja projekta sta motivirati
osnovnošolce in srednješolce za
branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k
obiskovanju splošnih knjižnic.*
V torek, 18. 9. 2018, smo učenci 7.
razreda obiskali Knjižnico Radlje ob
Dravi. Tja smo se odpeljali z dvema
kombijema v spremstvu učiteljice.
Najprej so nam tamkajšnje knjižni-

čarke razložile, kaj bomo delali. Zatem smo se razdelili v dve skupini.
Prva skupina je izpolnila anketo in
se naučila delati z e-knjižnico, druga skupina pa je govorila o redu v
knjižnici. Nato smo se zamenjali.
Knjižničarke so nam na koncu, ko
smo se vsi skupaj zbrali, podarile
knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Po koncu smo se varno
vrnili v šolske klopi.
Nuša Novak, 7. r.

* Vir: Rastem s knjigo. (Datum citiranja:
18. 1. 2018.) Dostopno na spletnem naslovu: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/
rastem-s-knjigo/.
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Pohodi razredne stopnje
LEPO JE BITI PLANINEC
PRVI JESENSKI POHOD
Pohodniki 2., 3. in 4. razreda smo
se na letošnji prvi pohod odpravili
raziskovat neznane kotičke naše
okolice. Na poti proti kmetiji Gosak
so nas najprej očarale čudovite jesenske barve listnatih dreves. Na
kmetiji Gosak smo pobožali konje
in se okrepčali s slastnimi palačinkami. Na poti skozi gozd proti kamnolomu smo opazovali pesek, preverjali globino luž in potoka, iskali
zanimive veje, občudovali z mahom
porasle skale in kamenje. In končno
kamnolom. Vauuu! Kot v filmu! Kot
skrivnostno mesto z majhnimi hišicami iz peska in kamna!
Od tu nas je vodila z listjem posuta
gozdna pot mimo Štruca do havza.

Pot smo nadaljevali po cesti ob pašniku do Avcigarja, kjer smo zopet
zavili v gozd. Tu so nam na poti delale družbo še mravlje. Zadnji postanek za malico in počitek in že
smo jo mahnili mimo Kogelnikove
kmetije do šole, kjer so nas že čakali skrbni starši.
Bilo je zanimivo, prijetno in nepozabno.
Lucija Orter
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POHOD K SGERMOVI SMREKI
V torek, 9. 10. 2018, smo imeli tretješolci naravoslovni dan. Peš smo
odšli do kmetije Sgerm, kjer sta nas
prijazno sprejela gospodarja Blaž in
Damijana, nam predstavila kmetijo
(delo in življenje na njej) in nas popeljala do Sgermove smreke, ki je

ST RAN

oddaljena od kmetije dobrih 20 minut hoje po gozdu. Ob ogledu te
lepotice, ki v višino meri 62,26 m in
je stara okoli 250 let, smo izvedeli
še, da je najvišja izmerjena smreka
na svetu. Polni lepih vtisov smo se
odpravili skozi s soncem obsijan
jesenski gozd nazaj v šolo.
Jerneja Osvald
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OPAZOVALNI SPREHOD
Čeprav smo zakorakali že krepko v
januar, najbolj zimski mesec, nas
zima ni in ni hotela obdariti s snegom.
Kljub temu smo se z učenci 1. razreda podali na opazovalni sprehod.
Ponoči je zapadlo snega ravno za
vzorec. Na smučišču pa so najbolj
zavzeti smučarski delavci naravi
pomagali kar s stroji – snežnimi topovi.
Na šolskem vrtu smo opazovali naše sence, izpod tančice snega so
kukale solatne glave in mirno počivale. Nobene žuželke ni bilo videti.
Pa saj so otrpnile in čakajo pomlad

nekje pod zemljo. Naša rdeča bukev je gola. Nič rdečega nima na
sebi. V zavetju mogočnega zelenega bora pa počiva tudi murva, ki je
v jeseni odvrgla sončno rumene
liste.

Po opazovanju smo poskusili narediti mini snežake in še nekaj časa
uživali v sončnem vremenu.
Za konec tedna pa je zima že pokazala kaj zmore. Dobili smo kar lepo
pošiljko snega. V topli in prijetni
učilnici smo uživali ob pogledu na
gosti ples snežink.
V naslednjih dneh pa se bomo lahko naužili pravih zimskih radosti.

Lucija Orter
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ZIMSKI NOČNI POHOD
V torek, 22. 1. 2019, popoldne smo
se z učenci pohodniki podali na
zimski nočni pohod. Zbrali smo se
pred šolo in se opremili z odsevnimi
brezrokavniki.
Pot nas je najprej vodila po cesti,
nato pa kar nekaj časa po gozdu. Ko
smo prišli na travnik pod kmetijo
Jakob, se je že začelo mračiti. V
snegu smo še lahko opazovali stopinje gozdnih živali.

ST RAN

Na kmetiji Gosak smo si privoščili
daljši postanek. Odžejali smo se s
čajem in sokom, okrepčali pa s
toplo juho, sladkim pudingom in
smetano. Ob kaminu smo se prijetno pogreli. Tudi zaplesali smo.
Pot smo nadaljevali skozi pravljično
zasnežen gozd. Ker pa je bila sedaj
že prava tema, smo prižgali lučke in
bilo je še bolj pravljično.
Za konec pa smo si ob smučišču
privoščili še vročo čokolado, čaj in
kakav.
Lucija Orter
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Vrtec
ZIMSKE RADOSTI NA SNEGU
Letni čas zima je čas za različne
zimske radosti na snegu. Lepo,
sončno, ne prehladno sredino dopoldne smo obe skupini vrtca skupaj s starši preživeli na smučišču v
Ribnici na Pohorju. Tako otroci kot
starši in stari starši ter vzgojiteljice
smo zelo uživali v sankanju, nekateri v vožnji z bobom, drugi v kotaljenju po bregu. Skratka, prepustili
smo se zimski zabavi in norčijam.
Preživeli smo še eno nekoliko drugače obarvano dopoldne v vrtcu.
Vzgojiteljice
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Vrtec
LOVEC V VRTCU
Lisička je prav zvita zver,
pod skal'co ima svoj kvartir.
Pa z repkom miglja,
pa s kremplji prasklja,
pa vpraša, če je lovec doma …
V torek, 22. 1. 2019, je skupini v
vrtcu obiskal lovec Alojz Hudernik.
Prijazni gospod je otrokom predstavil delo lovca in obleko, pokazal nekatere nagačene živali in veliko zanimivega povedal o živalih v gozdu,
kako jim pomagati, predvsem pozimi, da preživijo. Posebno zanimanje je otrokom vzbudila školjka, s
katero lovci na lovu privabljajo jelene.
Vzgojiteljice
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MLADI BESEDNI UMETNIKI
Literarni natečaj (izbor)
LJUBEZENSKO PISMO
(ljubezen do samega sebe)
Ribnica na Pohorju, 16. 9. 2018

Dragi najstniki!
Spoštovanje samega sebe je ena najlepših oblik ljubezni.
Ljudje, predvsem najstniki, velikokrat pozabimo, da se moramo imeti radi. Pogosto se zgodi, da
marsikateri najstnik pomisli na kaj nepremišljenega ali pa zapade v depresijo. Sebe lahko imamo
radi na različne načine: sebi nudimo najboljše, skrbimo za svoje zdravje, pazimo nase. Ceniti se
pa je najpomembnejše!
Ljudje okoli nas nas imajo radi takšne, kot smo. Ni pomembno, ali smo majhni, veliki, starejši,
mlajši, debelejše postave, ali imamo dolge, kratke ali skodrane lase. Ni pomembno, kako nas vidijo drugi, pomembno je, kako mi vidimo sebe.
Ko smo srečni in veseli, sploh ne razmišljamo o ljubezni do samega sebe. Občasno, ko smo osamljeni ali samo zamišljeno gledamo v strop, pa se spopadamo z različnimi vprašanji, kot so: Ali se
sploh imam rad? Cenim samega sebe? Kdo sploh sem? Kaj mi je všeč? Ali moji prijatelji pozitivno
vplivajo name?
Takrat šele spoznamo, kako pomembna je ljubezen do samega sebe. Zato bi velikokrat morali
postoriti kaj zase, za svojo dušo in za svoje telo, kajti le tako smo lahko srečni, polni zadovoljstva in le tak človek lahko družbi prinese tisto, kar je njega naredilo srečnega.
Mene osrečuje jahanje po travniku. Takrat imam veter v laseh in se počutim, kot da letim. Že
dolgo časa pa me osrečuje risanje. Včasih se mi kar naenkrat porodi kakšna ideja. Takoj vzamem
svinčnik ter skicirko in to tudi narišem. Tudi vi lahko najdete vsaj nekaj na tem svetu, kar vas bo
osrečevalo, saj obstaja veliko zanimivih stvari in dejavnosti. Če imate radi naravo, pojdite na
dolge sprehode in uživajte; če imate radi živali, pojdite k njim, se z njimi pogovarjajte ali jih peljite na sprehod. Če doma nimate živali, tako kot jaz, pa obiščite prijatelja, ki jih ima, in čas vama
bo minil hitreje. Morda pa je kdo bolj športen tip človeka. V tem primeru pojdite na igrišče s prijatelji, prinesite žogo in igrajte nogomet, odbojko, košarko … To je le nekaj predlogov, kako osrečiti sebe.
Imejte tudi vi radi sebe!
Najstnica
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Josipdol, 12. 9. 2018
Dragi Tadej!
Ljubezen so močna čustva, naklonjenost, pozitiven odnos do česa. Ljubezen vidim na eni strani kot ljubezen do narave, hobijev, na drugi strani pa do sočloveka, ljudi – prijateljev, družine, sorodnikov, simpatije.
Obstaja tudi ljubezen do samega sebe. Le kaj bi to lahko bilo?
Razmišljam, a ne najdem pravih besed. Ljubezen do samega sebe je nekaj čisto drugačnega. To je zelo pozitiven odnos do samega sebe. Prepričanost v svojo sposobnost, znanje in moč. Spopasti se je treba s svojimi strahovi in težavami ter z govorjenjem izraziti svoje pozitivne lastnosti. Samega sebe moraš vedno
spoštovati, imeti rad; delati, kar si želiš sam, ne drugi.
V šoli sem prejšnja leta doživljala nekaj zelo žalostnega, nepopisnega. To sem zadrževala v sebi in zelo
me je bolelo. Učenci, ki so bili nekoč moji prijatelji, so se do mene obnašali zelo nepozabno. Če se spominjam, me še zdaj zaboli. Učitelj za šport mi je svetoval, naj komu povem, kaj se mi dogaja. Upoštevala
sem ga in povedala očetu. Ta je šel v šolo in povedal moji razredničarki. Učenci so se mi opravičili, da so
me zelo grdo zmerjali in uporabljali neprimerne besede. Ko sem to povedala, sem v sebi čutila prijetno olajšanje. Čez nekaj dni sem spoznala, da ne potrebujem takih prijateljev in sem se oddaljila od njih. Prijatelji,
ki so dosti starejši od mene, so moji pravi prijatelji. Sprejemajo me takšno, kakršna sem, ne glede nato, da
je moja mama iz Rusije in da sem malo bolj okrogle postave. Spoznali so, da sem za njih res lahko prava
prijateljica. Kljub temu me je še zmeraj nekaj mučilo in odločila sem se, da spremenim svoje navade in začnem živeti dosti bolj zdravo. Začela sem se gibati in lepo počasi mi je uspelo izgubiti eno tretjino odvečne
teže. Še naprej bom vztrajala in verjamem, da bom dosegla svoj cilj. Že zdaj se počutim srečno. Ko mi bo
uspelo, bom še srečnejša.
Ne glede na to, kaj so govorili moji sošolci in nekateri nekdanji prijatelji, se bom morala vedno imeti rada.
Od nekaterih se bom morala odmakniti. Še posebej od tistih, ki mi zavidajo in se pretvarjajo. A čez čas v
resnici spoznaš njihov pravi obraz. Prijatelji, ki me imajo radi, me bodo vedno sprejemali takšno, kot sem,
in me podprli ne glede na moje odločitve. Spoznala sem, da se moraš vedno imeti rad ne glede na vse in se
ne ozirati na druge.
Lepo se imej.
Margarita
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Ribnica na Pohorju, 11. 9. 2018
Draga jaz!
Verjetno se sprašuješ, kako se je vse začelo.

Najprej sem prijokala na svet in mamica, ati in sestrica so me bili zelo veseli. Ko sem bila že malo
večja, me je moja starejša sestra, ko je mamica odšla iz sobe, kar naprej jemala iz otroške posteljice. Shodila sem približno pri devetih mesecih, saj sem bila pogumna in kar hodila ter kdaj tudi
padla. Nato sem počasi začela govoriti in početi še ogromno reči. Moji starši so posneli veliko
fotografij mene in moje sestrice. Začela sem hoditi v vrtec. Najprej sem spoznala Majo D., ki je
zelo prijetna oseba. Nato je prišla osnovna šola in začelo se je učenje. Najprej abeceda in številke,
kasneje še seštevanje in odštevanje … Prišel je tretji razred, ko so se začele prve ocene. Sprva sem
se jih bala, a nato mi je šlo zelo dobro. Najbolj pa me je prestrašil šesti razred. Prvi NPZ-ji, krst
in predmetna stopnja. Vse skupaj mi je uspelo s trdim delom in spodbudo staršev in učiteljev. V
sedmem razredu pa sem dobila svojo najboljšo prijateljico Majo K., zelo mi je pri srcu in nočem je
izgubiti. Čez poletne počitnice pa se je pojavila moja najboljša internetna prijateljica Vanessa.
Čeprav živi v Ameriki, naju nihče ne loči, saj se nameravava spoznati v živo, kar bo najlepši trenutek v mojem življenju. V devetem razredu bo zelo veliko dogodkov, kot so valeta, krst za šestošolce, vpis v srednjo šolo … Moj sanjski poklic je postati vzgojiteljica.
Imam še veliko načrtov za prihodnost, ampak to naj za zdaj še ostane neznano, saj zdaj živim
sedanjost.
Lep pozdrav
Alina
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Ribnica na Pohorju, 11. 9. 2018
Draga Lili!
Ljubezen do samega sebe? Kako se ta ljubezen razvije? Razvije se, ko se začneš imeti rad in se začneš spoštovati
in sprejemati takega, kot si.
Pri sebi najbolj cenim to, da sprejemam sebe, svojo družino in prijatelje. Rada pomagam doma in v šoli svojim
sošolcem in sošolkam. Poleg tega pa sem tudi zelo čustvena oseba, vendar tega ne kažem v javnosti. Ta čustvenost se največkrat opazi, ko gledam ljubezenske filme. Najbolj pa mi je všeč to, da zelo rada berem in pišem, saj
vem, da nam branje in pisanje širi domišljijo in besedni zaklad.
Seveda imam tudi nekaj slabih lastnosti. Zelo hitro zamerim in to mi ni všeč, saj se zaradi tega hitro sprem s prijatelji. Vendar ima vsaka slabost tudi prednost. Tako je tudi v tem primeru, saj se pobotamo in smo še boljši prijatelji, kot smo bili prej.
Imam pa še eno »pomanjkljivost«. Nimam rada učenja in pisanja domačih nalog, ampak ker vem, da to moram
storiti, to tudi naredim, čeprav včasih z muko.

Vsi ljudje se moramo najprej imeti radi sami, da nas lahko potem vzljubijo še ostali.
Lep pozdrav
Ines

Ribnica na Pohorju, 12. 9. 2018
Draga Maja!
Takoj po rojstvu se je zame začela ljubezen s strani staršev. Po nekaj letih, ko si na tem svetu, se začneš zavedati, da moraš imeti rad tudi samega sebe. To ne pomeni, da sem vase zaljubljena tako kot v neko drugo osebo, saj
lahko ta ljubezen traja le del obdobja, ko si s to osebo. Ljubezen do sebe se ponavlja iz dneva v dan, iz meseca v
mesec, iz leta v leto … Zelo je odvisna tudi od razpoloženja tistega dne. Sama sem oseba, ki že zjutraj, ko se
zbudi, misli samo na lepe reči, ki se mi bodo dogajale čez dan. Če hočem to doseči, moram biti pozitivno naravnana, kljub vsem tegobam na tem svetu. Ko v težkih trenutkih ljubezen do sebe hoče presahniti, z nasmehom na
obrazu te tegobe premagam. Sedaj ko odraščam, opažam, da lahko samo s pozitivno energijo in dobro voljo odmislim vse slabe stvari ter sem še naprej zaljubljena vase. To mi omogočajo tudi okolje in osebe, ki so mi blizu. Te
osebe me učijo gledati na svet tako, da tudi neprijetne trenutke premagam z ljubeznijo do svojega življenja. Če bi
imela nadnaravno moč, bi vsem ljudem na svetu izročila del energije, ki je potrebna za tovrstno zaljubljenost. S
takšnimi ljudmi bi si tudi narava opomogla ter bi bila zaljubljena v nas, tako kot sem jaz vase.
Z ljubeznijo
Maja
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Literarni natečaj (izbor)
PEDAGOŠKA AKCIJA
Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali pri literarnem in
likovnem natečaju Pedagoška akcija, ki ga razpisuje ZDIS
(Zveza delovnih invalidov Slovenije).
Osmošolka Jona Novak je za svoj literarni prispevek prejela nagrado in priznanje. Uvrstil se je namreč med pet najboljših v koroški regiji.
Delček obsežnega dramskega besedila, ki ga je napisala
Jona, si lahko preberete spodaj.

INVALIDI IN PROSLAVA
Nastopajo: Glas, Bogomir Lah – Bogo, Izidor Hren, Ljuto Zupan, Breda Dolenc, Ljubica
Tavčar – Luba, Vida Ljubič – Vidica, Adrijan Golob, Jaš Marolt, Hana Kranjc, Aiša Babič,
župan Jani Dernovšek, napovedovalka Adrijana Krištofelc, zbori, ansambel …
UVOD
Glas: (glasno, globoko in pogumno) Pred nekaj dnevi se je Ljuto Zupan domislil fantastične ideje. Takoj je vzel pot pod noge in »odletel« čez prag svoje hiše. Seveda teči ni
mogel, ker je invalid že od 16. leta. Na obe nogi mu je pri nesreči pri delu priletel izjemno težek kos gradbenega materiala. Ljuto je kar se da hitro na vozičku prispel k svojemu
posebej invalidom prilagojenemu avtu in se hitro skobacal vanj. Odpeljal se je v takšni
naglici, da je pozabil zapreti vhoda vrata svoje hiše. Ljubo je prispel na svoj cilj. Avto se
je šele dodobra ustavil, a Ljuta že zdavnaj ni bilo na parkirišču. Mož se je odpravil k županu. Odpravil se je v veličastno pisarno, polno samih znanih umetnin, kipcev in slik s
potovanj mladega župana. Gospod Dernovšek je Ljuta vljudno sprejel. Ljuto mu je predstavil do sedaj še javnosti neznano idejo. Župan se je takoj nadvse navdušil in Ljutu dovolil to izpeljati.

ČEZ DVA TEDNA, ZAODRJE VELIKE DVORANE
Ljuto: (govori tiho in sam sebi) Danes bomo mojo idejo realizirali. Komaj čakam, da
povem vsem.
Delavka v zaodrju: (hitro) Gospod Zupan, na vrsti ste! Hitro, gremo!
Glas: Ljuto se na svojem invalidskem vozičku s plakatom v roki odpelje proti Veliki dvorani. Na odru ga pozdravi bučen aplavz.
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Ljuto: (samozavestno in glasno) Drage dame in dragi gospodje! Spoštovani g. župan in strokovni
delavci v naši občini! Že pred kar nekaj časa sva se z gospodom Janijem pogovarjala o mojem predlogu, ki je za zdaj še skrivnost. Domislil sem se je doma, saj bi želel obeležiti pomembne dogodke
v naši občini in zunaj nje. Želim biti ponosen na nas, na invalide, na šolarje … Mislim, da bom s tem
to tudi dosegel. Gospod Dernovšek se je odločil, da se bo moja ideja lahko izpeljala. Sedaj vam bi
jo rad predstavil. (razgrne plakat, množica je presenečena) V petek, 1. februarja, bo proslava v čast
invalidom, organizirali pa jo bomo invalidi s pomočjo učencev tukajšnje šole. V nas verjamem, zato
bo potekala tudi avdicija in razdelitev vlog. Plakati, enaki temu, ki ga držim v roki, bodo na vsaki
oglasni deski v občini in izven nje. Prvega februarja vas pričakujem v največjem možnem številu.
Hvala za vaš čas in se vidimo v februarju!
(Množica Ljutu nameni stoječe ovacije, mož se odpelje z odra.)
TELOVADNICA TAMKAJŠNJE ŠOLE
Izidor: Ljuto, Ljuto. Vse je pripravljeno za avdicijo. Samo tebe še vedno nekaj skrbi. Povej, kaj te
muči.
Breda: Ah, Izidor, ne bodi tako paničen. Zagotovo ni nič. Seveda ga lahko jaz pregledam, saj sem
trideset let delala v zdravstvenem domu kot medicinska sestra. A sedaj ne delam več. To pa samo
zaradi Bogomirja. Ta kemik! (povzdigne glas) Seveda sem morala iti k njemu na pogovor zaradi neke osebne zadeve. In neroda, kot je, mi je po roki polil jedko kemikalijo in morali so mi odrezati
desnico. Sedaj še pisati ne morem. Kuham težko, perem in likam zelo počasi. Res nesrečna zadeva.
(Breda še naprej razpravlja o nesreči, nakar ...)
Ljuto: (glasno) Bredica, Bredica! Prosim, nehaj. Nič ni narobe z mano, le skrbi me kako se bodo
ljudje odzvali na moje povabilo. Mogoče ljudi, ki bi podprli moj predlog, sploh ne bo. Res, zaradi
tega sem v skrbeh.
Izidor in Breda: Si povsem prepričan?
Ljuto: Ja, seveda.
Izidor: Dobro. Poglej, midva z Bredo ti z veseljem priskočiva na pomoč.
Breda: Vedno lahko računaš na naju.
Glas: Izidor je odprl vrata telovadnice in truma invalidov se je komaj prebila skozi vrata. Ljubu se je
na obrazu narisal prešeren nasmeh. Toliko ljudi se je odločilo sodelovati, da bi Ljuto lahko kar zajokal. Njegov načrt se bo uresničil. Iz množice je izbral le 5 ljudi, ki mu bodo pomagali.
PRVI SESTANEK V DVORANI

Glas: Ženske na vaji klepetajo o šivanju, moški se pogovarjajo o zadnjem nogometnem derbiju.
Naenkrat skozi vrata pride lepo urejena ženska v svojih 30-ih in Ljuto.
Ženska: (Ljutu tiho prišepne) Zakaj me vsi gledajo, kot da sem padla z lune?
Ljuto: (ji prišepne) Ne skrbi. Takoj te bodo sprejeli medse. (glasno) Posluh, prosim! Dobrodošli na
prvi vaji. Ta mlada dama tukaj bo naša napovedovalka. Prosim aplavz za gospo Adrijano Krištofelc.
(Invalidi se nasmihajo in Adrijani bučno zaploskajo. Adrijana sede za okroglo mizo, pri kateri sedijo
vsi.)
(Odlomek.)
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Literarni natečaj (izbor)
NARAVNE NESREČE
NEURJE
Neurje. Že beseda sama ne zveni prijetno.
Zveni ostro, neprijazno. Neurje takšno tudi je.
Kaj sploh je neurje? Neurje je zelo neprijeten
naravni pojav. Vsebuje obilo dežja, nevihte,
točo, strele, grmenje. V najslabšem primeru
se konča z veliko poplavami, s poškodovano,
vdrto streho zaradi drevesa, v katerega je
udarila streha, ali pa z odkrito streho zaradi
močnega vetra. Skratka, posledice neurja so
nevarne in neprijetne z veliko materialne škode. K neurju v hujši obliki spada tudi potres ali
celo tornado, ki vase »vsrka« vse pred sabo
ali povzroči ogromno škodo na stavbah.
Velikokrat brezskrbno gledamo poročila, na
katerih pripovedujejo o hudem neurju, v katerem je bilo poškodovanih ali pokončanih
ogromno ljudi, misleč, da se nam to ne more
zgoditi in da se to dogaja samo drugim, daleč
od nas in naše domovine. Pa ni res. Tudi nam
se lahko zgodi. Enako je tudi s poplavami, potresi ter tornadi. Naravne nesreče ne izbirajo
… Lahko se zgodi tudi nam. Seveda pa je odvisno tudi od podnebja neke dežele, a na to
nimamo vpliva. Zgodi se lahko vsakomur. Bogatim, revnim, bolnim, zdravim. Prizor neurja
ni nič kaj prijeten.
Spominjam se lanskega neurja med krompirjevimi počitnicami. Še sedaj imam v spominu
močan veter, ki je nagibal drevesa sem ter tja
in prevračal smetnjake. Ceste so bile zaradi
preobilice dežja poplavljene, bilo je veliko
plazov.
V nekaterih krajih so plazovi odnesli ceste tako, da so bili ljudje odrezani od sveta. Veliko
jih je ostalo doma, ker niso mogli do služb,
šol, vrtcev. Ljudje so pomagali po svojih najboljših močeh. Največji junaki so takrat gasilci, ki brez pomislekov priskočijo na pomoč in

žrtvujejo svoja življenja, da bi lahko pomagali
drugim ljudem v stiski.
V času neurja me je vedno zelo strah in vsa v
skrbeh gledam skozi okno, da se ne bi podrlo
kakšno drevo, ki bi lahko padlo na našo streho in nas poškodovalo, ali celo, da bi strela
udarila v kakšno drevo in bi se razvnel požar.
Da bi preprečili veliko materialno škodo, je
dobro poznati določene preventivne ukrepe
in napotke, ki jih lahko najdemo na spletnih
straneh in s katerimi nas seznanjajo mediji.
Pomembno je, da so stavbe, bodisi hiše bodisi
gospodarska poslopja, dobro vzdrževana,
prav tako njena okolica. Že streha, ki je odporna proti vetru in toči, nas bo zaščitila. Pred
neurjem je potrebno upoštevati navodila pristojnih služb. Zavarovati ali umakniti je potrebno predmete, ki jih lahko odnese veter,
odplavi voda ali poškoduje toča. Električne
naprave je v tem času potrebno ugasniti in
izklopiti. Zato imamo v času neurij pri nas vedno vse izklopljeno in smo brez interneta. Vozila umaknemo iz bližine rek, potokov, izpod
dreves. Prav je, da takrat poskrbimo tudi za
domače živali, saj so le-te v času neurij zelo
nemirne in prestrašene.
Med neurjem se, če je le možno, zadržujemo
v zaprtih prostorih. Če smo v času neurja zunaj, pa poskrbimo, da se izogibamo visokih
stavb, dreves, električnih drogov, ki bi se lahko podrli in nas poškodovali. Po neurju so velikokrat onesnažene tudi vode, sploh pitna
voda, zato je takrat treba upoštevati navodila
pristojnih služb in vodo prekuhavati.
Želim si, da bi bilo neurij in njegovih posledic
čim manj in da bi se ljudje zavedali, da pred
naravnimi nesrečami ni varen nihče, zato
imejmo zdrav in spoštljiv odnos do narave in
narava nam bo za to hvaležna.
Tia Fric, 6. razred
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Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem
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letu 2018/2019 ustvarjajo, oblikujejo in urejajo šol-
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ski novinarji pod mentorstvom Jasne Ledinek.

2364 Ribnica na Pohorju

Avtorji posameznih prispevkov, risb in fotografij so
info@osribnicanapohorju.si

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

Zahvala in vabilo

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji fo-

Zahvaljujemo se vsem, ki
ste kakorkoli sodelovali pri
izidu glasila Iskrice.

tografij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi delavci

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.

tografiranju, arhiviranju in oblikovanju fotografij.

Šolski novinarji

šole.

Zahvaljujemo se g. Mateju Žigartu za pomoč pri fo-

Mentorji prispevkov, katerih avtorji so učenci:



Viri:




ISK RICE

Tanja Ošlak: risba na naslovnici
Jasna Ledinek: besedila

slika (film), str. 11: https://carwad.net/film-reelcliparts
slika (zgoraj levo), str. 14: http://
www.mkgp.gov.si/delovna_podrocja/
promocija_lokalne_hrane/
dan_slovenske_hrane/
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