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SUZANA BUZZI, 
učenka 9. razreda, 

 
je v šolskem letu 2018/2019 osvojila 

 
zlato priznanje  

na državnem tekmovanju iz nemščine. 
 
 

 

TOMI PLEVNIK, 
učenec 9. razreda, 

 
je v šolskem letu 2018/2019 osvojil 

 
zlato priznanje  

na državnem tekmovanju iz nemščine. 
 

 

 

ZALA LADINEK, 
učenka 6. razreda, 

 
je v šolskem letu 2018/2019 osvojila 

 
zlato priznanje  

na državnem tekmovanju iz Vesele šole. 

VPIS V ZLATO KNJIGO 
OŠ Ribnica na Pohorju 
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MOJCA ŠIREC EMAN, 
učenka 6. razreda, 

 
je v šolskem letu 2018/2019 osvojila 

 
zlato priznanje  

na državnem tekmovanju iz Vesele šole. 

 
 

 

JONA NOVAK, 
učenka 8. razreda, 

 
je v šolskem letu 2018/2019 osvojila 

 
zlato Cankarjevo priznanje  

na državnem tekmovanju iz slovenščine, 
 

zlato priznanje  
na državnem tekmovanju iz Vesele šole, 

 
nagrado na državnem natečaju  

Naravne in druge nesreče – Neurje. 
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V sredo, 13. 2. 2019, smo učenci 
naše šole imeli športni dan. Učenci 
od 1. do 5. razreda so lahko izbrali 
smučanje ali sankanje, učenci pred-
metne stopnje pa smučanje ali po-
hod.  
Učenci, ki smo se udeležili pohoda, 
smo se odpravili proti Janževskemu 
Vrhu. Po poti smo se pogovarjali in 
zabavali. Srečali smo tudi eno iz-
med naših učiteljic. Med potjo smo 
uživali ob lepih razgledih. Hodili 
smo približno tri ure, a nas to ni 
zaustavilo. Proti koncu smo z veliko 
muko prispeli do šole. 
 

Nuša Novak, Katja Miklavc, 7. r. 

 
 

 

Športni dan 
 

VESELJE NA SNEGU 
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V soboto, 2. 3. 2019,  smo imeli 
učenci od 1. do 9. razreda delovno 
soboto. Okoli 12. ure smo se zbrali 
po razredih in se še malo našemili 
za povorko, ki je potekala na Dorni-
kovi ravni. Po obilni malici smo se 
oblekli in se počasi odpravili do 
smučišča. Tam se je vsak razred 
predstavil in za spomin na pust smo 
dobili barvne listke. Med plesanjem 
in zabavo smo si privoščili tudi 
slastne krofe. Odrasli so se lahko 
prijavili tudi na tekmovanje za naj-
boljšo masko. Meni se je pustna 
povorka zdela zelo zanimiva in za-
bavna. Videli smo tudi kurente, go-
spodje s Ptuja pa so nam popestrili 
dan z biči. Ob 14.30 pa smo zaklju-
čili s povorko. Poslovili smo se od 
učiteljev in sošolcev in odšli domov.  
Ta dan je bil zelo zanimiv in je zelo 
hitro minil.  

 
Teja Grum, 7. r. 

Tehniški dan 
 

PUSTNE NORČIJE 
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smo samozavest in spretnosti ute-
meljevanja mnenj. Ko se je debata 
razvijala, smo se otresli strahu in z 
veseljem govorili o spremembi šol-
skega sistema. Pogovor je bil odlič-
no organiziran v dvorani, v kateri 
smo se počutili, kot bi bili v pravem 
parlamentu. Občutili smo, kako je 
nastopati pred množico ljudi, in ta-
ko smo vsi lahko pokukali v svet 
odraslosti. Tudi zaradi tega je bila 
to za nas krasna izkušnja. 

 
Tina Pratnekar, 9. r. 

 

V sredo, 13. 3. 2019, smo štirje 
učenci naše šole (Neja Črnko, Do-
men Žigart, Jona Novak, Tina Prat-
nekar) sodelovali pri medobčin-
skem otroškem parlamentu v Rad-
ljah ob Dravi. Naša šola je bila ena 
od šestih sodelujočih osnovnih šol 
zgornje Dravske doline. 
Vsi učenci so se izvrstno odrezali v 
pogajanju in razpravljanju o šol-
skem sistemu ter medsebojnih od-
nosih na šoli. Debata nas je veliko 
naučila o politiki in upoštevanju 
različnih mnenj in vidikov. Pridobili 

Otroški parlament 
 

DEBATA IN ARGUMENTI 
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njegovo poslanico. Sledilo je branje 
v vseh razredih, ob katerem nismo 
hiteli. Prepustili smo se knjižnemu 
svetu in ob tem uživali. 
 

Andreja Peruš 

 
 

Mednarodni dan knjig za otroke 
 

OTROK IN KNJIGA 

Vstopili smo v mesec april, ki je 
prazničen mesec za vse tiste, ki 
smo kakorkoli povezani s knjigo. To 
smo bralci, pisatelji, knjižničarji, 
učenci, učitelji in še kdo. Zakaj je 
tako, se morda sprašujete. 2. april, 
rojstni dan enega največjih pravlji-
čarjev sveta Hansa Christiana An-
dersena, je postal mednarodni dan 
knjig za otroke. 23. aprila pa obe-
ležujemo svetovni dan knjige. Slo-
venci v tem mesecu praznujemo 
tudi dneve knjige in sicer v tednu 
od 23. do 27. aprila. 
Tudi na naši šoli smo obeležili ta 
dan, in sicer z jutranjim radijskim 
prispevkom o pomenu tega dne in 
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dali na pot po iskanju sreče. Ali to-
rej obstaja recept za srečo? Učenci 
so v skupinskem delu ugotovili, da 
ja, saj je vsaka skupina posnela izvi-
ren recept za srečo. Učenci so uži-
vali v ustvarjanju in in pridobili no-
ve izkušnje in poznanstva. 
 

Andreja Peruš 
 

V torek, 9. 4. 2019, so se štirje 
učenci iz 8. razreda udeležili projek-
ta Knjižne mišice, ki nastaja v sode-
lovanju z Debatnim krožkom Gim-
nazije Ravne na Koroškem in vseh 
koroških splošnih knjižnic. Učenci 
so bili izzvani v iskanju in raziskova-
nju po knjižnici. V prvem delu so 
prepoznavali pravljice in njihove 
avtorje. V drugem delu pa so se po-

Projekt 
 

KNJIŽNE MIŠICE 
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Zvesti knjigi vseh 9 let 
 

ZLATI BRALCI 

V torek, 16. 4. 2019, je na Prevaljah 

potekala prireditev, posvečena zla-

tim bralcem Koroške. Med njimi so 

bile tudi štiri naše devetošolke, ki 

so vseh 9 let osvojile bralno značko 

in tako postale zlate bralke. 

Osrednja gostja prireditve je bila 

Ljoba Jenče, zbirateljica slovenske-

ga ljudskega slovstva, poustvarjal-

ka, pevka in pripovedovalka prav-

ljic. S svojim žarom in božajočim 

glasom nas je popeljala v čaroben 

svet naših prednikov, legend, pripo-

vedk in pravljic. 

 
Jasna Ledinek 

Ljoba Jenče 

Naše zlate bralke 
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speli, smo spoznali vodjo doma, ki 
nam je razkazal dom in nam pove-
dal vse o pravilih pri njih. Namestili 
smo se in šola v naravi se je začela. 
Kakšne dogodivščine so se nam pri-
petile, pa lahko preberete v nasled-
njih vrsticah.  

                                                                                                                             

Teja Grum, 7. r.  

V torek, 23. 4. 2019, smo se učenci 
od 7. do 9. razreda z razredniki 
zbrali v šoli. Odšli smo na malico. 
Ob pol devetih smo se oblekli in 
odšli na avtobus. Vsi smo se zelo 
veselili prihoda v CŠOD Murska So-
bota. Med vožnjo je bilo zelo za-
bavno, saj smo se pogovarjali in se 
veselili šole v naravi. Ko smo pri-

Šola v naravi 
 

RAZISKOVANJE PREKMURJA 

Večina dejavnosti je potekala tako, 
da smo bili razdeljeni v dve skupini: 
A in B. V vsaki skupini so bili učenci 
7., 8. in 9. razreda. 

 
KOLESARJENJE 
 
Ko smo se zbrali na igrišču, smo po-
novili, kakšna so pravila vožnje s 
kolesom in kako se obnašamo na 
cesti. Nato smo si izbrali kolesa in 
dobili čelade, potem pa se je vsak 
zapeljal po igrišču en krog. In odšli 
smo na pot.  Najprej smo se ustavili 

v Rakičanu, kjer smo si ogledali 
grad. Nato smo se odpeljali s kolesi 
naprej po prekmurskih ravnicah. Ko 
smo prevozili kar nekaj kilometrov, 
smo prispeli na Otok ljubezni. Tam 
smo si odpočili in nekaj popili. Za-
tem smo si ogledali mlin na Muri in 
opazovali, kako še danes (tako kot 
je tudi v preteklosti) z brodom po-
teka prevažanje čez reko Muro. Na-
to smo si v naše bidone dolili vodo 
in se odpravili proti domu. Ko smo 
prispeli na cilj, smo ugotovili, da 
smo prekolesarili dobrih 27 km. 

                                                                                                             

Alja Pušnik, Maja Klemenc, 7. r. 
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Odšli smo proti kraju Rakičan in na-

to prišli na cilj, kjer so bili še drugi 

učenci. Zatem so oni šli s palicami 

nazaj proti domu, nas pa je čakalo 

raziskovanje celinskih voda. 

Nuša Novak, Katja Miklavc, 7. r. 

HOJA S PALICAMI 
 
V četrtek smo se odpravili na po-

hod s palicami. Pred tem nas je za-

dolženi učitelj naučil nordijske hoje. 

RAZISKOVANJE CELINSKIH 
VODA 
 
Pri tej dejavnosti smo se razdelili v 
skupine ter v vsaki določili vodjo. 
Vodja je šel k jezeru po vodo, alge 
ali pa tudi po zemljo. Nato smo pri-

čeli z iskanjem mikroskopsko majh-
nih bitij. Vsaka skupina je našla za-
nimive živali, ki smo jih nato določili 
s pomočjo literature. Ko smo kon-
čali, smo vse lepo pospravili in šli 
nazaj proti domu. 
 

Nuša Novak, Katja Miklavc, 7. r. 
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Misija je potekala po celotnem me-
stu. Spoznali smo veliko zanimivosti 
in videli veliko kulturnih znamenito-
sti. Bili smo tudi v parku, ki je čisto 
nasprotje mestnega središča. Naj-
bolj zanimivo je zagotovo bilo, da 
smo se lahko sami orientirali in ho-
dili prosto po mestu. 
Misija je bila nepozabno doživetje, 
ki se nam je vsem vtisnilo v spomin. 
Mislim, da smo se vsi naučili veliko 
novega o Murski Soboti. 

                                                                                                                             

Jasna Ovčar, 7. r. 

MISIJA: MURSKA SOBOTA 

Za misijo smo potrebovali primerno 
obutev, malico, ki smo jo dobili v 
domu, veliko vode in mobilne tele-
fone. Najprej smo si na mobilne 
telefone naložili ustrezno aplikaci-
jo. Med njenim nameščanjem nam 
je učiteljica Irena dala natančna 
navodila. Razdelili smo se v skupine 
in se odpravili v mesto. Bistvo misi-
je je bilo, da smo s pomočjo telefo-
nov bolje spoznali Mursko Soboto. 

MISIJA: 

GOZD 

S pomočjo 

mobilnih tele-

fonov, tablic 

in aplikacije 

smo razisko-

vali tudi gozd. 

Opazovali 

smo rastline 

in reševali na-

loge. V neposredni bližini tega goz-

da je tudi stadion Fazanerija, kjer 

potekajo treningi Nogometnega 

kluba Murska Sobota. 

V parku smo 
izvajali aerob-

ne in anae-
robne vaje. 
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V četrtek, 11. 4. 2019, so se na naši 
šoli predstavili učenci OŠ Muta z 
muzikalom Čarovnija. Muzikal je 
govoril o odnosu med najstniki in 
starši. Predstava je prav gotovo 
vsem polepšala dopoldne, saj je 
bila zelo zanimiva. Upamo, da bo 
na naši šoli še več takšnih predstav. 
 

Jona Novak, 8. r.,  
Ajda Ladinek, 9. r. 

 

Muzikal 
 

IGRA IN PETJE 
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Žiga O. in Žiga P. A., 9. r.: »Bilo je 
zanimivo, ker so lepe in luštne pun-
ce metale čokoladice z odra in smo 
se lahko slikali z njimi. Imeli smo se 
zelo fajn. Tak dan bi moral biti še 
večkrat. « 
 
Tina, 9. r.: »Bilo mi je super in ta 
izlet se mi je vtisnil v spomin. Rada 
imam navijanje ter napetost in pri-
čakovanje ob vsakem skoku. Všeč 
mi je, da sem lahko to v živo doži-
vela in ne doma pred televizorjem 
na kavču. Najbolj všeč mi je bil ra-
per Nipke. «  
 

Jan, 9. r.: »V Planici je bilo zelo 

mrzlo in zelo drago, saj so rokavice 

stale 10 €. Videli smo, kako so leteli 

naši orli. Bilo je super, ker je imel 

govor tudi naš predsednik države 

Borut Pahor.« 

Tanisa, 9. r.: »Ta dan se mi je zdel 

zabaven, saj smo se na poti smejali 

in pogovarjali. Ko pa smo prišli tja, 

smo navijali za naše orle. Veliko 

smo pojedli, na koncu pa zapeli s 

Challetom Salletom.« 

 

Lana, 9. r.: » V velikem številu smo 
se odpravili v Planico. Zjutraj je bilo 
zelo mrzlo, ampak proti koncu se je 
vreme izboljšalo in je posijalo son-
ce. Skupaj z razredom smo se spre-
hajali po Planici in se zabavali ter 
uživali. Za popestritev dneva sta 
nas obiskala Challe Salle in Nipke.« 
 

Šolske novinarke  
 

V četrtek, 21. 3. 2019, so si učenci 
od 4. do 9. razreda ogledali kvalifi-
kacijsko tekmo v smučarskih pole-
tih v Planici. Izlet je nekaterim raz-
redom omogočila Zavarovalnica 
Triglav, drugim pa (zaradi ustvar-
jalnosti osmošolk, ki so izdelale 
prekrasen navijaški plakat) Organi-
zacijski komite Planica v sodelova-
nju s Slovenskimi železnicami. 

Anketa: Obisk Planice 
 

NAVIJALI SMO ZA NAŠE ORLE 

Osmošolke so izdelale navijaški plakat,  
ki je bil uvrščen med 10 najboljših v Sloveniji. 
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Srečanje folklornih skupin 
 

NAJ ŽIVITA LJUDSKI PLES IN PESEM! 

13. 3. 2019 je na naši šoli potekalo območno srečanje folklornih skupin. 

Naša šola se je predstavila z dvema folklornima skupinama (mlajšo in sta-

rejšo) pod vodstvom Jerneje Osvald. Naši folklorniki so se odlično odrezali. 
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Leja, 8. r.:  »Zaključna prireditev je 
bila zanimiva, ker je bila drugačna, 
kot smo je vajeni.« 
 
Teja, 7. r.:  »Meni se je dan zdel 
zelo zabaven in zanimiv, saj smo se 
naučili nove plesne korake in se 
zabavali ob veselih in prijaznih uči-
teljih. Dan mi je prehitro minil, zato 
bi ga še enkrat z veseljem ponovi-
la.« 
 
Polona, 7. r.: »Kulturni dan se mi 
je zdel zelo zanimiv, saj smo se nau-
čili nekaj novega in spoznali nove 
učitelje.« 
 
Xaver, 5. r.: »Ples mi je bil všeč, saj 
smo se razgibali in se naučili osnov-
ne korake hip hopa.« 
 
Žiga, 3. r.: »Na zaključni prireditvi 

je bilo super in zabavno to, da so 

nas učili plesati nove plesne kora-

ke.« 

 

V četrtek, 16. 5. 2019, smo učenci 

naše šole imeli zaključno priredi-

tev. Vsi učenci smo se okoli pol 

dveh zbrali v šoli. Najprej smo od-

šli v razrede in se razdelili v skupi-

ne. Spoznali smo krasne učitelje. 

Najprej smo dve uri in pol plesali 

in se učili nove plesne korake. Po 

napornem plesu je sledila malica. 

Ko smo se vsi najedli, smo odšli 

nazaj v razrede. Po končanih vajah 

smo plese, ki smo se jih naučili, 

predstavili svojim staršem na za-

ključni prireditvi. Gledalci so bili 

nad našim plesom navdušeni. Pri 

vseh plesih nas je spremljala glas-

ba glasbene skupine Abba iz muzi-

kala »Mamma mia!«. 

Jona, 8. r.: »Ples se mi je zdel zelo 
zanimiv, saj se je to na naši šoli zgo-
dilo prvič in je to nekaj novega.« 
 
Tomi, 8. r.: »Na zaključni prireditvi 
je bilo res super in bi z veseljem še 
enkrat ponovil ta dan.« 

Anketa: Zaključna prireditev 
 

MAMMA MIA, KAKO SMO PLESALI! 

Vrtec 
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4. razred 

5. razred 

1. in 2. razred 

3. razred 



S T R A N  1 8  

6. in 7. razred 

8. razred 

9. razred 
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Nagradni izlet 
 

NAGRADA ZA NAJČISTEJŠE ZOBE 

Kot vsako leto, se je tudi v leto-
šnjem šolskem letu na naši šoli 
odvijalo tekmovanje v čistih zo-
beh. Letošnje leto smo bili zma-
govalci šestošolci, zato smo se v 
torek, 28. 5. 2019, udeležili za-
ključne prireditve tekmovanja v 
čistih zobeh, ki je potekala v dvo-
rani Tivoli v Ljubljani. 

V zabavnem delu je bila z nami 
akrobatska skupina Dunking De-
vils. Po končanem nastopu akro-

batov pa so nastopili Čuki. Pova-
bili so nas na plesišče, kjer smo 
lahko plesali. S člani skupine Dun-
king Devils smo se lahko tudi sli-
kali in dobili avtograme. 

Preživeli smo zelo lep dan z razre-
dničarko Andrejo Peruš. Z vese-
ljem smo se udeležili prireditve v 
Ljubljani, zato si bomo še naprej 
pridno umivali zobe. 

Tia Fric in Anej Plevnik, 6. r. 
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Predaja ključa 
 

DOMISELNO, ZABAVNO, AKTIVNO ... 

Kot vsako leto so se morali 
osmošolci tudi letos potrudi-
ti, da so na tradicionalni pre-
daji ključa opravili vse nalo-
ge in osvojili ključ. 
 
Igre se niso zdele preveč za-
htevne, a je bilo potrebne 
kar veliko domiselnosti in 
spretnosti, da so jih opravili.    
 
Vzdušje je bilo sproščeno, 
saj so se gledalci duhovitim 
igram radi nasmejali. Osmo-
šolcem čestitamo za pogum 
in dobro opravljene izzive.  
 

 

Devetošolci 
(modri) in 
osmošolci 

(zeleni) 
z razredni-

čarkama 

Slovesna  
zaprisega 

osmošolcev 
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Tekmovanje v mali odbojki 
 

ZMAGA JE NAŠA 

V četrtek, 11. 4. 2019, je naša šola gostila tekmovanje v mali odbojki. Za 
zmago so se borile OŠ Vuzenica, OŠ Muta, OŠ Brezno - Podvelka, OŠ Radlje 
ob Dravi in OŠ Ribnica na Pohorju. Naša ekipa je dosegla izjemno prvo me-
sto. Za uspeh jim iskreno čestitamo. 

 
Jona Novak, 8. r., in Ajda Ladinek, 9. r. 
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8. RAZRED 

Osmošolci se ukvarjajo s športi, kot 

so nogomet, odbojka, badminton. 

Fantje so še posebej navdušeni nad 

računalniškimi igricami. Dekleta 

zelo rada poslušajo glasbo in hodijo 

na sprehode s svojimi psi. 

 

9. RAZRED 

Devetošolci radi poslušajo glasbo in 

se ob njej sproščajo. V veselje jim je 

igranje odbojke in nogometa. Fan-

tje pa najraje preživljajo prosti čas z 

igranjem igric.  

6. RAZRED 

Šestošolci se najraje ukvarjajo z no-

gometom, radi igrajo računalniške 

igrice, poslušajo glasbo, med seboj 

se tudi veliko družijo. 

 

7.  RAZRED 

Sedmošolci se radi ukvarjajo z no-

gometom in odbojko. Radi pa tudi 

berejo in s tem širijo svoj besedni 

zaklad. Fantom so v veliko veselje 

računalniške igrice. 

 

Anketa 
 

KAKO PREŽIVLJAMO PROSTI ČAS 

Zanimalo nas je, s katerimi dejavnostmi se učenci naše šole ukvarjajo v 

prostem času in zakaj. Anketirali smo učence od 6. do 9. razreda. Rezultati 

so pokazali, da se učenci najraje ukvarjajo s športom. Razlike pa so tudi 

med dekleti in fanti.  
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Leja, 8.r.: »Rada igram badminton ter se 
igram s svojo nečakinjo in nečakom. V 
prostem času poslušam glasbo in se po-
govarjam s prijatelji.« 

 

Teja, 7. r.: »V prostem času rada berem. 
S tem se ukvarjam, ker rada širim svoj 
besedni zaklad. Poleg branja me sprošča 
tudi igranje odbojke, saj se takrat družim 
s prijatelji, ki so mi pri srcu.« 
 
 
Margarita, 8. r.: »V prostem času se 
ukvarjam z igranjem odbojke, s kolesarje-
njem, včasih tudi plavam in telovadim. S 
temi se ukvarjam zato, da mi ni dolgčas 
in da se še posebej veliko gibljem.« 
 

Nuša Novak in Katja Miklavc, 7. r. 
 
 
 
LIKOVNI IZDELKI (od leve proti desni): 
 
Jasna Ovčar, 7. r. 
Mojca Valek, 7. r. 
Nuša Novak, 7. r. 
Teja Grum, 7. r. 
 

ZAKAJ? 
 
Izbrali smo nekaj najzanimivejših zapi-
sov o tem, zakaj učenci izbirajo ravno 
te dejavnosti. 
 
Helena, 6. r.: »Ukvarjam se s smuča-
njem, z igranjem violine. Našo psičko 
učim trike in jo peljem na sprehod. Be-
rem knjige. S temi dejavnostmi se ukvar-
jam, ker se ob njih sprostim in zaba-
vam.« 
 

Zala, 6. r.: »Ukvarjam se z glasbo oz. 
igram citre, ker mi je glasba všeč in jo 
rada poslušam. Prav tako se rada družim 
s prijatelji, ker imam rada družbo in 
spoznavam nove prijatelje.« 
 

Jasna, 7. r.: »Ukvarjam se s plesom, 
petjem, odbojko. Z njimi se ukvarjam, 
ker se ob tem dobro počutim in me to 
veseli.« 

 
Suzana, 9. r.: »V prostem času rada po-
slušam glasbo, ker me pomirja ali poživi. 
Rada gledam filme in serije, ker rada 
vidim veliko različnih zgodb, se družim 
in pogovarjam s prijatelji, ker se rada 
zabavam. Rada grem na sprehode v na-
ravo, ker me to pomirja.«    
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Pekel. Tam smo videli slap in kapni-
ke. Po ogledu jame smo se odpeljali 
na Velenjsko jezero. Tam smo jedli 
sladoled. Domov smo prišli okoli 
četrte ure. Bilo mi je všeč.  
 
Julia Bratkovič 
 

V petek smo šli v jamo Pekel. Videli 
smo kapnike in slap. Vodič nam je 
povedal, da je nekdo šel raziskovat 
jamo in potem se mu je ponesrečilo 
in je umrl. Videli smo tudi tri neto-
pirje. Bilo mi je zelo všeč, ko smo si 
ogledali jezero. Lahko smo se igrali 
na igralih. Vrnili smo se okoli četrte 
ure. 
 
Jaka Pupaher 

Nekaj vtisov drugošolcev: 

 

Najprej smo šli na avtobus. Na av-
tobusu smo se zabavali. Potem smo 
izstopili in odšli v jamo Pekel. V ja-
mi smo videli kapnike, netopirje in 
veliko drugih zanimivosti. Potem 
smo se odpeljali na Velenjsko jeze-

ro. Tam smo se igrali. Pozdravili 
smo Piko Nogavičko, potem pa smo 
tam pojedli še sladoled. Odpeljali 
smo se nazaj v Ribnico. Domov smo 
prišli okrog četrte ure.  
 
Andraž Cvetko 
 

V petek smo šli na izlet. Peljali smo 
se z avtobusom. Vozili smo se dve 
uri. Naša prva postaja je bila jama 

Zaključna ekskurzija 1., 2. in 3. razreda 
 

JAMA PEKEL IN VELENJSKO JEZERO 
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dvanajstih smo šli spet na avtobus. Odpe-
ljali smo se k Velenjskemu jezeru. Šli smo 
na igrala. Potem smo šli na sladoled. Ko 
smo ga vsi pojedli, smo šli nazaj na avtobus 
in proti domu. 
 
Staš Fric 
 

Ko smo šli v avtobus, sem se usedel zraven 
Žiga. Malo sva klepetala. Mojemu prijatelju 
Žigu je postalo dolgčas in je zaspal. Ko smo 
prispeli, se je zbudil in šli smo v jamo Pekel. 
Tam smo imeli vodiča, ki nam je pravil o 
kapnikih in drugih stvareh. Videli smo še 
netopirje in manjši slap. Ko smo prišli iz ja-
me, smo jedli in lahko smo se igrali. Nato 
smo prišli do Velenjskega jezera. Tam smo 
lahko kupili sladoled. Ogledal sem si jezero 
in nato smo šli domov. Imeli smo se lepo. 
 
Nejc Praznic 

 

 

V petek smo šli z 
avtobusom v ja-
mo Pekel. Tam 
smo videli slap. 
Po ogledu smo šli 
na Velenjsko jeze-
ro. Lahko smo si 
kupili sladoled ali 
še kakšno igračo. 
Domov smo prišli 
okrog četrte ure. 
 

Tea Ostruh 
 
V petek, 14. junija, smo imeli zaključni iz-
let. Šli smo si ogledat jamo, ki so jo poime-
novali Pekel. Videli smo: kapnike, stalaktite 
in stalagmite. Všeč mi je bil netopir. Ko 
smo prišli iz jame, smo pojedli malico in 
počasi odšli do Velenjskega jezera. Nekaj 
časa smo se vozili. Ko smo prispeli, smo 
odšli na sladoled. Potem smo odšli proti 
šoli. 
 
Lejla Turjak   
 
 
V petek smo šli na zanimiv izlet. Do tja smo 
se peljali z avtobusom. Najprej smo šli v 
jamo. Tam smo videli netopirje, čokoladno 
fontano, kapnike in še druge zanimivosti. V 
jami je bilo zelo hladno in temno, pred-
vsem pa zelo zanimivo. Po ogledu smo bili 
zelo lačni. Sedli smo se za mizo in pojedli 
malico. Lahko smo si kupili spominke. Ob 
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zanimive kamne in kristale. Nato 
smo se z avtobusom odpravili v ži-
valski vrt. Najprej smo se razdelili v 
skupine po pet, potem smo si lahko 
šli ogledat živalski vrt. Ob 15.50 
smo se zbrali in se odpeljali proti 
domu. V Selnici smo se ustavili in si 
privoščili sladoled. Ko smo prispeli 
v Ribnico, so nas tam čakali starši in 
z njimi smo odšli domov. Na tem 
izletu smo se imeli krasno. 
 

Maja Pušnik, 4. r. 

V petek, 14. 6. 2019,  smo se učenci 
4. in 5. razreda odpravili v Prekmur-
je, kjer smo si  ogledali grad Grad, 
Vulkanijo in živalski vrt. Najprej  
smo se odpravili na grad, kjer smo 
se razdelili v dve skupini. Potem so 
nam vodiči razkazali grad. Igrali 
smo se tudi neko igro. Po ogledu 
gradu smo se odpravili v Vulkanijo. 
Tam smo si ogledali film, ki je prika-
zoval, kako je bilo nekoč. Šli smo 
tudi v hišo, kjer imajo shranjene 

Zaključna ekskurzija 4. in 5. razreda 
 

PREKMURJE 
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Zaključna ekskurzija 6., 7. in 8. razreda 
 

POSTOJNSKA JAMA IN LJUBLJANA 

V petek, 14. 6. 2019, smo se učenci 
od 6. do 8. razreda odpravili na za-
ključni izlet. Najprej smo šli v Po-
stojnsko jamo nato pa še v Ljublja-
no.  
Naša pot se je pričela ob pol osmih. 
Res je pot bila naporna in dolga, 
vendar se je splačalo, saj smo videli 
prekrasne lepote krasa. V jami je 
bilo mrzlo, a vendar lepo. Ko smo 
vstopili v jamo, nas je že čakal vla-
kec, s katerim smo se peljali in si 
ogledovali kapnike. Ko smo prispeli, 
nas je tam čakala vodička, s katero 
smo si ogledali preostali del jame. 
Videli smo tudi človeško ribico in 

mladiča, ki je bil v posebnem akva-
riju. Po ogledu jame smo se z vla-
kom vrnili nazaj iz nje in se po po-
čitku odpravili na avtobus, ki nas je 
odpeljal v Ljubljano. Tam smo dobi-
li navodila, nato pa smo si po skupi-
nah ogledali znamenitosti našega 
glavnega mesta. Po dveh urah spre-
hajanja in spoznavanja Ljubljane 
smo se zbrali na Prešernovem trgu 
in se odpravili domov.  
V Ribnico smo prispeli okoli 19. ure. 
Nato smo se poslovili in odpravili 
domov. 
 

Maja Klemenc in Alja Pušnik, 7. r. 
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znamenitosti in zanimivosti.  Spro-
ščen sprehod smo končali ob Ljub-
ljanici, kjer smo si privoščili odlično 
kosilo. Okrepčani smo se popeljali z 
ladjico po Ljubljanici in uživali v po-
mirjujoči vožnji.  Nato pa nas je ča-
kala še zadnja in težko pričakovana 
dejavnost - paintball. Učenci so ne-
znansko uživali.  
Po odzivih sodeč je bil izlet takšen, 
kot so si ga učenci želeli, ali pa je 
celo presegel njihova pričakovanja. 
 

Jasna Ledinek 

 

Učenci 9. razreda  so v četrtek, 6. 6. 
2019, preživeli sproščeno, a hkrati 
poučno in aktivno zaključno ekskur-
zijo.  
V Ljubljani se nam je pridružil vodič. 
Najprej nas je popeljal do Escape 
rooma (Sobe pobega), kjer so se 
učenci razdelili v dve skupini. De-
kleta so odšla v sobo Učilnica, Fan-
tje pa v sobo Kuhinja. Vsem je 
uspelo rešiti vse naloge in uganke 
ter najti ključ, s katerim so lahko 
odprli vrata svoje sobe. Po tej raz-
burljivi izkušnji nas je vodič popeljal 
po Ljubljani. Pokazal nam je glavne 

Zaključna ekskurzija 9. razreda 
 

SPROŠČENO, AKTIVNO, RAZBURLJIVO ... 
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Dan dejavnosti 3. razreda 
 

OD IDEJE DO IZDELKA 

Tretješolci smo imeli prav poseben 
tehniški dan. Ker se pri spoznavanju 
okolja in matematiki učimo o času, 
smo si izdelali vsak svojo uro v obli-
ki medvedka. 
Na delovnem prostoru so nas čaka-
la navodila za delo in načrt izdelka. 
Vse gradivo, ki smo ga potrebovali, 
smo imeli pripravljeno na polkrožni 
mizi.  

Skupaj z učenci smo na tablo zapi-
sali tudi kriterije uspešnosti.  
Z veseljem smo se lotili dela. Po 
dobrih treh šolskih urah, smo kon-
čali z delom in drug drugemu poka-
zali izdelke. 
Nastali so uporabni in estetski iz-

delki.  

Jerneja Osvald 
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Tretješolci smo se letos odločili, da bomo za naše mamice izdelali 
 unikatne vrečke iz blaga. 

Dan dejavnosti 3. razreda 
 

VREČKA IZ BLAGA ZA NAŠE MAMICE 

Jerneja Osvald 
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Dejavnosti 1. razreda 
 

NAŠE DOGODIVŠČINE 

SPREHOD PO GOZDI UČNI POTI 

POSLUŠANJE PRAVLJIC 

USTVARJANJE 

Lucija Orter 
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DRŽAVNA RAVEN 
 
NAGRAJENKA: Jona Novak (8. r.) 
 
V sredo, 15. 5. 2019, sem se s svojo 

družino kljub dežju kot nagrajenka 

državnega natečaja Naravne in dru-

ge nesreče z naslovom Neurje po-

dala na Ig v Izobraževalni center za 

zaščito in reševanje. Prireditev se je 

začela ob deseti uri. Najprej smo si 

nagrajenci ogledali lutkovno pred-

stavi Pikec Ježek in Gasilko Jež, na-

to pa je sledil še uraden pozdrav. 

Potlej smo se odpravili v avditorij, 

kjer smo nagrajenci dobili zasluže-

ne nagrade. Pred podelitvijo pa so 

nam povedali nekaj osnovnih infor-

macij o letošnjem natečaju. Izvede-

la sem, da so izdelke na literarnem 

področju ocenjevali dva profesorja 

in vodja natečaja, na likovnem pa 

dva akademska slikarja in prav tako 

vodja natečaja. Po podelitvi je sledil 

ogled poligona za usposabljanje 

gasilcev in ogled eksplozivnih sred-

stev, ki so ostala od svetovnih vojn. 

Po ogledu smo se napotili na kosilo 

in odšli domov. Dan je minil v nad-

vse prijetnem vzdušju, bil pa je tudi 

zelo poučen, saj sem izvedela veli-

ko novih in zanimivih reči. 

Jona Novak, 8. r. 

 

 

REGIJSKA RAVEN 
 
NAGRAJENCI:  
 
- literarno področje:   
 Staš Fric (2. r.) 
 Tia Fric (6. r.) 
 Jona Novak (8. r.) 
 
- likovno področje:  

 Lejla Turjak (2. r.) 

 Teja Grum (7. r.) 

 Jasna Ovčar (7. r.) 

 

V sredo, 3. 4. 2019, se je šest učen-
cev naše šole podalo na zaključno 
prireditev natečaja Naravne in dru-
ge nesreče – Neurje na regijski rav-
ni. Spremljal nas je učitelj Jernej. 
Okoli desete ure smo prišli v OŠ 
Šentjanž pri Dravogradu. Prireditev 
je potekala v šolski telovadnici. Na-
govoril nas je gospod Alan Matije-
vič, ki nam je podelil tudi nagrade. 
Nato nam je svoje misli zaupala tu-
di ravnateljica tamkajšnje šole. Po 
končani prireditvi smo pomalicali in 
si ogledali gasilska vozila. Odpravili 
smo se nazaj proti šoli. Dan je bil 
izredno poučen in zanimiv. 
 

Jona Novak, 8. r. 

 

 

MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI 

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ  
NARAVNE IN DRUGE NESREČE 
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NAGRAJENO DRAMSKO DELO  

JONE NOVAK:  

 

DOŽIVLJANJE NEURJA NEKOČ 
 

Igrajo: Črtomir Pelan, Izidor Kranjcar, Ja-
nez Trubadur, Očeslav Vanski, Zvone Tr-
dar, Fran Jelič, Zibesom Bonapti, Boželisa 
Pelan, Cveta Burboz, Mlada Kilen, Zlata 
Kamen, Mirica Trdar, prerok Idija, množi-
ca, otroci, glas … 
 
Uvod: V manjši vasi, ki jo obdaja hribovita, 
zelo razčlenjena in dokaj odprta pokrajina 
z vsaj ducat polji in najlepšimi travniki, kar 
jih je človek kadarkoli videl, na sredi zem-
lje pa mimoidoče mirno pričakuje manjše 
jezero, ki je sinje modre barve in v kate-
rem plavajo najredkejše do sedaj poznane 
živali na svetu, se sredi 19. stoletja zgodi 
nekaj temačnega in strašnega. Najboljši 
jasnovidci ne bi mogli predvideti tega. Še 
sam modrec Idija se je čudil nad dogaja-
njem na nebu.  
 
Glas: V vasi Koprivnica se kaže goreče ru-
meno sonce, ki zares privablja vse pogle-
de. Iz hiše pokuka Zvone Trdar. 

Zvone: (igrivo in ritmično)  
Oj, oj oj,  
nov dan je tu, 
nov dan je tu,  
vsi veseli smo,  
da nov sončen dan je tu. 
 

Zlata: (zadirčno, nejevoljno pokuka iz svoje 
majhne kmečke hišice) Naj te koklja brcne 
v tvojo zavaljeno rit! Ali se ti ne sanja, da je 
jutro?! (zakriči na ves glas in deluje zelo 
jezno) Da ljudje ob tej uri še spijo?! Kme-
tavz.  
 
Zvone: (mirno) No, Zlata, tudi tebi dobro 
jutro, nadvse dobro jutro. Ne bi se ti bilo 
treba tako zelo dreti. Saj je vendar čudo … 
 
Zlata: (še vedno jezno in glasno) Čudovito 
jutro?! Se šališ?! Ura je šele osem in ti že 
zganjaš hrup. Sram te bodi. Tako, ja. Sram 
te bodi. Ne veš, da ljudje ob tej uri še spi-
mo oziroma se hočemo prebuditi. Ne, očit-
no ti to ni jasno. (nergaje hodi proti hiši in 
si na glas ponavlja) Čudovito jutro? Ja, ver-
jetno. Zanimivo. Čudovito jutro, kaj? Ne 
morem verjeti (njen glas počasi izginja). 
 
Zvone: Tale je pa res vstala z levo nogo. 
Naj ji bo dan naklonjen.  
 
Mlada: (prihiti iz izbe, hitro in živčno) 
Gospodar, kaj je bilo to? Kaj se je zgodilo? 
Mar je nekdo prišel? Gospodar, kaj je bilo? 
Je z vašo ženo Mirico vse v redu? 
 
Zvone: O, Mlada, mlada si še, naj te ne po-
bere od živčnosti. Z Mirico je prav vse v 
redu. Najin otrok ni ogrožen. Samo stara 
Kamnova je nejevoljna na tako lepo sonč-
no jutro. Mar ni čudovito?  
 
Mlada: (ubogljivo) Seveda je, gospod. Naj-

lepše jutro, ki sem ga kadarkoli videla. 

(Odlomek.) 

Jona na podelitvi nagrade na Igu 
  

Fotografija: Andreja Glavica  
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vala od ostalih deklet, so jo te izlo-
čile iz svoje družbe. Gaja se je v 
prostem času veliko ukvarjala s 
športom, še posebej ji je bil ljub 
nogomet. Ker pa je bila pri tem zelo 
uspešna, so bila ostala dekleta v 
razredu ljubosumna. Šele ko je za-
čela odraščati, ko je bila najstnica, 
je globoko v sebi začutila izločanje. 
Imela je namreč drugačne hobije in 
nekoliko bolj fantovski način obla-
čenja, saj ni bila tisto dekle, ki so ji 
všeč bleščice in roza barva. Kljub 
temu je ostala samozavestna. Na 
področju nogometa je bila zelo 
uspešna in nizala je veliko uspehov. 
Sošolke so jo začele klicati Gaj. Ker 
so doma imeli avtomehanično de-
lavnico, se je v prostem času začela 
ukvarjati s popravljanjem avtomo-
bilov in motorjev. Tako kot njen 
brat se je tudi sama vpisala v sred-
njo strojno šolo, da bi postala avto-
mehaničarka. Kljub močnim prepri-
čevanjem ljudi okrog sebe, da ta 
šola ni primerna za dekleta, je Gaja 
vztrajala pri svoji odločitvi. Nihče je 
ni mogel prepričati za drug poklic. 
Ko pa je prišla na srednjo šolo, ni 
bila edino dekle v razredu. Spozna-
la je novo prijateljico, ki se je po-
dobno kot ona vse življenje spopa-
dala s stereotipi. 
 
Vsak ima svoje ambicije in cilje – 
tako fantje kot dekleta. Zato mora-
mo spoštovati želje in odločitve 
drugih. Sami pa moramo stati za 
svojimi odločitvami, ne glede na to, 
kaj si drugi mislijo o tem. Zato, fan-
tje in dekleta, sledite svojim sa-
njam. 
 

Maja Dobaj, 8. r.  

Natečaj »Evropa v šoli« razpisuje 
Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
Letošnja tema je bila posvečena 
enakosti spolov: Snemimo roza-
modra očala: Ustvarjajmo družbo 
enakih možnosti in priložnosti za 
dekleta in fante.  
 
NA NACIONALNI NIVO NATEČAJA 

SO SE UVRSTILI: 

 

- literarno področje: 

 Maja Dobaj (8. r.)  

 

- likovno področje:  

 Luka Jesenšek (7. r.)  

 Lara Kramljak (9. r.)  

 

SNEMIMO  
ROZA-MODRA OČALA 
 

Že od nekdaj so bile razlike med 
moškimi in ženskami velike. Ženske 
so po navadi bile tiste, ki so veljale 
za manjvredne. Danes nam življenje 
otežujejo tudi spolni stereotipi.  
 
Z njimi se je spopadala tudi deklica 
Gaja. Njen brat je bil starejši od nje, 
zato je dobila veliko stvari od njega. 
Že kot majhna deklica se je zato 
igrala z avtomobili. Dopolnila je tri 
leta in morala je v vrtec. Tam pa je 
vedno bila raje v družbi fantov. To 
so vzgojiteljice seveda opazile in 
starše opozorile na napačno vzgojo 
deklice in na vse stereotipe, s kate-
rimi se bo srečala v življenju. Prišla 
je v šolo. Tudi tam je bila vedno v 
fantovski družbi. Ker pa se je tudi s 
svojim načinom oblačenja razliko-

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ  
EVROPA V ŠOLI 
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Tina Pratnekar, 9. r. 

PESEM LEPLJENKA: Ajda Ladinek, Tanisa Pušnik, 9. r. 
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Vrtec 
 

NAJMLAJŠI NA IZLETU 

V petek, 7. 6. 2019, smo se vzgoji-
teljici in otroci skupine PIKAPOLO-
NICE skupaj z njihovimi starši in ba-
bicami odpravili na zaslužen končni 
izlet. Najprej smo odšli v deželo 
škratov na Gmajno pri Slovenj 
Gradcu, kjer so nas pričakale različ-
ne dogodivščine (škratov gozd, 
škratov vlak in obisk pri coprnici 
Zofki). Po okrepčilu smo se odpravi-
li naprej na Kope, kjer smo si naj-
prej ogledali mini Holcerčkov ZOO. 
Nato nas je vodička popeljala do 
Petelinjega jezera, kjer smo prisluh-
nili glasbeni pravljici o Holcerčku in 
Povodnem možu. Maskoti sta prav-
ljico odlično zaigrali. Čisto na koncu 
pa so otroci pomagali  poiskati skri-
ti zaklad, v katerem so se skrivali 
bonboni. Ponovno smo si napolnili 
lačne trebuščke in se sprostili na 

igralih in plezalni steni. Ob vrnitvi 
domov smo se  ustavili v Dravogra-
du, kjer smo si privoščili še slado-
led. 

Preživeli smo čudovit dan v najbolj-
ši družbi, v družbi otrok, staršev in 
babic. 
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Vrtec 
 

AKTIVNI IN USTVARJALNI 

Junij je bil za našo skupino ISKRICE zelo 

pester in zabaven. Poleg mnogih dejav-

nosti smo se udeležili mednarodnega fe-

stivala Igraj se z mano v Radljah ob Dravi, 

kamor smo se odpeljali z avtobusom. Na 

festivalu smo se udeležili različnih delav-

nic, se posladkali s palačinkami in sladole-

dom. Prav tako smo se v juniju odpravili 

na zaključni izlet z vlakom, in sicer v Cen-

ter eksperimentov Maribor. Tam smo so-

delovali pri različnih eksperimentih, na 

koncu pa so nas presenetili z zabavnimi 

vulkani. Sledila je krožna vožnja z vlakom 

po mestu, igre na igralih v parku, sladoled 

in vrnitev z vlakom domov. Sprehodili 

smo se tudi do muzeja Grubelnik, kjer 

smo si ogledali predmete, stare okoli 300 

let. V zbirki Grubelnikovega muzeja smo 

lahko videli glasbila, kovaško orodje, je-

dilni pribor, telefone, knjige, pisalne stro-

je, laterne, steklene izdelke iz nekdanje 

steklarne Josipdol, več kot šestdeset likal-

nikov in različne pripomočke za čevljar-

sko obrt.  

Katja Bricman,  Karin Cigler,  

Hermina Ostruh 
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Devetošolci (2018/2019): 
 
Od leve proti desni: 
 
Tomi Plevnik, Ajda Ladinek, Suzana Buzzi, Tina Pratnekar, Žiga Prater Arl, 
Lana Uran, Erik Pokeržnik, Tanisa Pušnik, Lara Kramljak, Jan Krecenbaher, 
Žiga Osvald, Žan Krecenbaher. 
 

Devetošolci se poslavljajo 
 

PISMA MOJIH 

SOŠOLCEV 
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Zdravo, Tina! 
 
Sošolca sva od 7. razreda. Ko si prišla na našo šolo, si bila tiha in umir-
jena. Zdaj, v devetem razredu, pa si živahna. Rada se smejiš in nasmejiš 
ljudi okoli sebe. Občudujem, kako lepo rišeš. Najbolj mi bo v spominu 
ostal dan, ko si prišla na našo šolo. Ko sem te srečal na hodniku, sem 
najprej mislil, da si učiteljica likovne umetnosti. Hitro sem ugotovil, da 
to ni res, in se nasmejal samemu sebi. V spominu mi bo ostala tudi serija 
Lucifer, ki sva jo oba rada gledala in se o njej pogovarjala. Hvala, ker si 
mi v vseh teh letih pomagala pri nalogah in učenju. Želim ti, da najdeš 
poklic, ki ga boš imela rada. 
 
Lep pozdrav  

Jan 

Zdravo, Žiga! 
 
Zelo sem vesel da si bil vseh devet let moj sošolec. Si zelo delaven, rad 
pomagaš in mi posodiš motor, da se lahko peljem. Zelo me veseli, da sva 
se pozimi veliko smučala in si me naučil voziti motorne sani. Veseli me, 
da bova še naprej sošolca. Želim ti, da ostaneš takšen, kot si, in da boš 
v življenju srečen. 
 
Adijo 

Žiga P. A. 

Draga Tanisa! 
 
Devet let sva že sošolca in dobra prijatelja, kar zelo cenim. Si zelo pri-
jazna, vedno nasmejana in delavna oseba. Vedno se lahko zanesem nate, 
kadar te potrebujem. Občudujem tvojo delavnost, zaradi česar se zgle-
dujem po tebi. Hvala, da sem zaradi tebe postal boljša oseba, saj si me 
spodbudila v težkih časih in pričarala nasmeh celotnemu razredu, ko 
smo bili v največji krizi. Čeprav sva se občasno prepirala, sem vesel, da 
si bila moja sošolka. V srednji šoli ti želim veliko uspeha in ljubezni. Ko 
se bova kdaj srečala, si bova imela zagotovo veliko povedati.  
 
Lepo se imej. 
 
        Tomi 
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Hej, Poki!     
 
Ti si moj soplesalec. Zdiš se mi zabaven, ker v vsaki slabi stvari najdeš 
nekaj dobrega. Zelo rada bi s tabo igrala Fortnite. Družiš se z veliko pri-
jatelji, s katerimi se tudi jaz, zato najin pogovor velikokrat teče o njih. 
Si športen tip. Spominjam se, ko sva trenirala nogomet. Ko pleševa sku-
paj, se velikokrat pogovarjava o stvareh, ki sploh nimajo smisla. Si dober 
v igranju video igric, računalniških stvareh in v raznih športih. Nikoli ne 
bom pozabila tvojega rojstnega dne, na katerem sem bila edina punca. 
Rad se smeješ. Včasih skupaj rada pokomentirava nekaj stvari in se 
smejiva. Si zelo dober plesalec, zato ti jaz samo sledim in izgleda, kot da 
zelo dobro pleševa. Si lomilec src, saj bi veliko deklet ubijalo za tvoje 
srce. Všeč mi je tvoj stil oblačenja. Po naravi pa si bolj preprost, čeprav 
znaš včasih zelo komplicirati. Rada sem v tvoji družbi, uživam v najinih 
pogovorih. Upam, da se bova po končani osnovni šoli še kje srečevala in 
izmenjevala besede. Na tvoji izbrani srednji šoli ti želim veliko uspeha, 
znanja, novih prijateljev, vse ostalo pa ti bo po poti prišlo samo.  
 
Lepo te pozdravljam. 
 

       Soplesalka Tanisa  

Hej, Lara! 
 
Veliko mi pomeni, da si bila devet let moja sošolka. Pri tebi cenim, da si 
zelo ustvarjalna, pogumna in pametna. Ustvarjalna se mi zdiš, ker lepo 
rišeš, pogumna pa, ker poveš, kaj si misliš. V najlepšem spominu mi bo 
ostalo druženje na zaključni ekskurziji, saj je bilo res zabavno. Hvala, 
ker si bila v času, ko sva bila sošolca, prijazna. Pogrešal te bom zaradi 
tvojega humorja in dobre družbe. V prihodnosti ti želim veliko uspeha na 
tvoji karierni poti. Upam, da se boš v srednji šoli potrudila in jo uspešno 
končala. 
 
Lepo se imej. 
 

Žan  
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Hej, Lana! 
 
Zelo sem vesela, da si moja sošolka, saj sva prijateljici že od malih nog. Si ze-
lo dobrosrčna in prijazna. Vedno si skrbela zame kot nekakšna mama. Si res 
prijateljica, ki je nočem izgubiti, saj si mi pomagala že kar pri nekaj pomemb-
nih odločitvah. Najbolj se spominjam dnevov, ko sva prespali druga pri drugi. 
Se spomniš, ko si prespala pri meni in sva šli na večerni sprehod in naju je bilo 
zelo strah, ker je bilo zelo temno? Ali pa ko sem prespala pri tebi in sva slišali 
čudne zvoke okrog tvoje hiše (zdaj veva, kaj so bili)? Ko si mi tri ure lakirala 
nohte, ker si medtem govorila in govorila, ter ko sva gledali filme? Bilo je ču-
dovito. Všeč mi je, da nisva tako oddaljeni in da sva se nekajkrat dobili kar 
tako. Upam, da se bova še videli in da te ne bom preveč pogrešala. Seveda pa 
bom pogrešala tvoje čustvene trenutke in zaljubljenost. Vedi, da verjamem 
vate in da se lahko name obrneš kadarkoli. Seveda pa se ne smeš preveč uba-
dati s stvarmi, ki sploh niso vredne tvojega truda – saj veš, kaj mislim.  
Trenutno pa ti želim, da uspešno dokončaš srednjo šolo in še fakulteto, če se 
boš za to odločila. V glavnem, želim si, da ostaneš takšna, kot si, in da ne do-
voliš drugim, da te spreminjajo v nekaj, kar nisi, razen če si to tudi sama že-
liš. 
 
Lepo se imej! 
 
                 Ajda 

Serbus, Žan! 
 
Hvaležna in vesela sem, da sem spoznala tako zvesto in iskreno osebo. Obču-
dujem te, ker si me takoj sprejel, ko sem prišla na to šolo. Znaš govoriti v 
mojem najljubšem jeziku – sarkazmu. Vedno, ko sva se družila in se pogovar-
jala o najini najljubši seriji, sem bila zelo srečna. Vesela sem, da si lahko po-
veva vse, kar si misliva. Vesela sem, da se dobro razumeva, in hvaležna sem ti, 
da si mi ves ta čas stal ob strani. Zato se ti hočem zahvaliti, da si takšna do-
bra oseba, in ti ni bilo mar za to, kar so si mislili drugi. To spoštujem in to 
sem se tudi naučila od tebe. Ampak naučil si me še mnogo drugih stvari. 
Spoštovanje, pravo prijateljstvo in dobrosrčnost. Želim si, da bi v življenju 
bil srečen, da si boš našel pravo bejbo in da boš imel veliiiiikoooo zdravih 
otrok. Verjamem, da boš v prihodnosti zelo vesel in uspešen. Vedi, da te bomo 
mi, tvoji sošolci, ter seveda tudi učitelji pogrešali, ker si edinstvena oseba. 
Ne pusti se primerjati z drugimi. Naj te te besede vodijo skozi življenje še 
dolgo. Ko boš kdaj slabe volje, se samo spomni, da je Žan Krecenbaher legen-
da. 
 
Lepo se imej. 
 
        Tina  
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Draga Ajda! 
 
To, da si bila moja sošolka, nekaj časa najboljša prijateljica in oseba, ki 
mi je vedno stala ob strani in me spodbujala, mi pomeni zelo veliko. Zelo 
si pogumna, pametna, smešna, dobrosrčna, vedno prijazna in včasih čudna 
tako kot tudi jaz. Vedno se bom spominjala dne, ko sem prvič stopila v 
vrtec in smo ti pomagali poiskati izgubljen uhan. Spominjala se bom tre-
nutkov, ko sva se spomnili na Potterja in se začeli smejati kot nori. V 
spominu mi bo ostalo tudi to, da sva se pogovarjali o najinih najljubših 
filmih in serijah. Upam, da bo takšnih lepih dogodkov v prihodnosti še ve-
liko več. Hvaležna sem, da si bila moja moralna opora, me vedno, ko se 
nisem počutila dobro, spravila v boljšo voljo. Hvaležna sem za vse te ure, 
v katerih sva se samo pogovarjali, smejali in si pomagali. V prihodnosti ti 
želim vse dobro, uspešno končano gimnazijo in faks. Želim, da si izbereš 
poklic, ki te bo veselil in ga boš z veseljem opravljala. 
 
Veliko uspeha in sreče! 
 
        Suzana  

Draga Suzana! 
 
To, da sva prijateljici in sošolki, mi pomeni ogromno. Si oseba, ki ji lahko zau-
pam, pomagaš mi v težavah, stojiš ob strani, ko mi je hudo in ko ne najdem iz-
hoda iz težav. Vedno si nasmejana, pozitivna, prijazna. Če te kdo razjezi, pa na-
srka, saj si takrat brez dlake na jeziku.  
Se spomniš Josipdola? Jaz se ga, in to zelo. Takrat sva imeli skupni padec in 
skupno poškodbo. To je bil dogodek, ki ga ne bom nikoli pozabila, saj se mi je 
vtisnil v spomin. Spominjala se bom tudi najinih juter v kombiju z željo po kavi 
… Še zdaj ti je nisem prinesla.  
Rada bi se ti zahvalila, da si mi ves čas stala ob strani, prenašala moje izpade in 
me sprejemala takšno, kot sem. Hvala! 
Pogrešala te v bistvu ne bom, saj bova v srednji šoli sošolki. No, tako vsaj upa-
va. Obe greva vendarle v srednjo zdravstveno šolo v Maribor. Komaj čakam, da 
greva končno na kavo! 
V prihodnosti ti želim vse najboljše in da uspešno končaš srednjo šolo, si naj-
deš poklic, ki ga boš z veseljem opravljala, in potem sčasoma spoznaš nekoga, ki 
te bo cenil in spoštoval, ter si z njim ustvariš družino z veliko ljubezni. 
 
Lepo se imej!          
 
         Lana  
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Hej, Jan! 
 
Zelo sem ti hvaležna, da si eden izmed mojih šestih sošolcev, ki ste mi popestrili 
vseh devet let. Si zelo prijazen, čustven, zanimiv, predvsem pa pogumen. Spomi-
njam se najinih prvih plesnih vaj, saj sva tudi soplesalca. Se jih tudi ti? Ne vem, 
kdo je bil bolj neroden od drugega. Zdaj nama pa že kar dobro gre. Rada bi se ti 
zahvalila, da si na vseh plesnih vajah prenašal mojo trmo ter da si vsak najin za-
plet v korakih obrnil tako, da je postalo smešno. Prav tako se spominjam tekanja 
po hodniku, izzivanja s peresnico in pogovarjanja na sedežni garnituri.  
Pogrešala te bom zato, ker si bil eden izmed najbolj prijaznih fantov v razredu. V 
prihodnosti ti želim vse dobro. Želim, da uspešno dokončaš srednjo šolo, ki si si 
jo izbral, in da najdeš službo, ki te bo veselila. 
 
Želim ti veliko sreče na tvoji življenjski poti! 

Lara 

Zdravo, Žiga! 
 
Zelo sem vesel, da si bil devet let moj sošolec. Pri tebi zelo občudujem, da si pri-
den, delaven, dobrosrčen in rad pomagaš. Še posebej mi je ostalo v spominu to, 
da sva se pozimi zvečer smučala. Veseli me, da bova naslednja tri leta hodila v 
isto srednjo šolo. V prihodnosti ti želim vse lepo. Upam, da bova ostala še naprej 
prijatelja. 
 
Adijo 

             Žiga O. 

Zdravo, Tomi! 
 
Ogromno mi pomeniš, saj si mi bil vedno pripravljen pomagati, ko sem te potrebo-
val. Ob meni si bil v težkih situacijah. Si zelo dobra oseba. Vedno pomagaš, si de-
laven, dobrosrčen, no, v glavnem: faca si! 
Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko si v šoli v naravi držal nogo skozi okno in te je 
pri tem zalotila učiteljica. 
Zahvaljujem se ti za vse, kar si naredil zame. Želim ti, da se ti bodo uresničile 
vse sanje. Upam, da boš uspešen učitelj, da ti bo dobro šlo v življenju. 
Glej, da boš še naprej pil pomarančni sok.  
 
Lepo se imej! 
 
                         Erik 
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LIKOVNA PESEM/PESEM LEPLJENKA: 
Sive barve današnjega sveta 

Nina Pušnik, 9. r. 

Tina Pratnekar in  Lara Kramljak, 9. r. 



Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šol-

skem letu 2018/2019 ustvarjajo, oblikujejo in 

urejajo šolski novinarji pod mentorstvom 

Jasne Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov, likovnih iz-

delkov in fotografij so tudi drugi učenci, uči-

telji in delavci OŠ Ribnica na Pohorju. 

 

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtor-

ji fotografij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi 

delavci šole.   

Zahvaljujemo se g. Mateju Žigartu za pomoč 

pri fotografiranju, arhiviranju in oblikovanju 

fotografij. 

 

Mentorji prispevkov učencev v tej številki: 
 
 Anita Korošec Bowen: likovni izdelki: na-

slovnica, str. 14 (navijaški plakat), 22, 23, 
35. 

 Mateja Pisnik: zapisi učencev, str. 24. 
 Jasna Ledinek: ostala besedila. 
 
 
Vir: fotografija Ljobe Jenče, str. 9:   

ČIBRON KODRIN, Andreja. Zlate bralke in bralci 

kot elita armade beročih. (Datum citiranja: 17. 

6. 2019.) Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.vecerkoroska.com/zlate-bralke-

in-bralci-kot-elita-armade-berocih-6695997. 

 

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  

https://www.vecerkoroska.com/zlate-bralke-in-bralci-kot-elita-armade-berocih-6695997
https://www.vecerkoroska.com/zlate-bralke-in-bralci-kot-elita-armade-berocih-6695997

