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VPIS V ZLATO KNJIGO
OŠ Ribnica na Pohorju

JONA NOVAK,
učenka 9. razreda,
je v šolskem letu 2019/2020 osvojila
nagrado na državnem natečaju
Naravne in druge nesreče –
"Bolje pripravljen kot poplavljen!"
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Zvesti knjigi vseh devet let

ZLATI BRALCI

Devetošolci, ki so bralno značko osvojili
vseh devet let, so postali zlati bralci. Svoje
mnenje o branju knjig so delili z nami.
Maja Dobaj: »Knjige nam širijo obzorje in
besedni zaklad. Na zelo poučen način si z
branjem krajšamo čas. Vsem, ki ne berejo
knjig, svetujem, da berejo vsaj nekaj. Verjamem, da je knjiga lahko najboljši prijatelj
vsakega.«
Jona Novak: »Rada berem, ker si s tem širim obzorje, besedni zaklad, znanje. Knjiga
je življenjska sopotnica; s tabo je v lepih in
manj lepih trenutkih. H knjigi se lahko vedno zatečem.«
Domen Žigart: Branje mi je všeč, saj si lahko
vsak, ki knjigo prebere, zgodbo predstavlja
drugače. Zgodbo knjige si lahko predstavljaš
drugače vsak dan in je zato branje vedno
zanimivo, tudi če bereš knjigo, ki si jo že
prebral.
ISKRICE

Margarita Kačič: »Rada berem, ker me to
zelo sprosti in se počutim dosti bolje, tako
tudi širim svoj besedni zaklad. To ti lahko
zelo pomaga pri izgovorjavi samih besed. Ob
branju knjig tudi preživljam svoj prosti čas.«
Leja Mihelič: »Knjige rada berem zaradi krajšanja časa, enostavno uživam v branju. Vse
knjige me ne privlačijo, toda vseeno jih preberem do konca.«
Julija Klemenc: »Dobro je brati zato, ker s
tem izboljšuješ slovnično pravilnost, govor in
si širiš svoj besedni zaklad. S knjigo si krajšamo čas in širimo svoje obzorje.«
Ines Planinšič: »Knjige rada berem, ker so
poučne, nam širijo besedni zaklad in se iz
njih lahko veliko naučimo.«
Alina Miklavc: »Dobro je brati, saj tako širiš
znanje in domišljijo. Knjige rada berem, ker
so zanimive, poučne in zabavne.« (Alina je
bila na dan fotografiranja odsotna.)
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Športni dan
VESELJE NA SNEGU
V petek, 7. 2. 2020, smo učenci naše šole, razen 5. in 6. razreda, imeli
športni dan. Na voljo smo imeli
smučanje in pohod na Janževski
Vrh.
Najprej smo se zjutraj ob 8. uri
zbrali v telovadnici, kjer smo imeli
proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku, s katero smo se spomnili
našega največjega pesnika Franceta
Prešerna. Po proslavi smo učenci, ki
smo izbrali smučanje, odšli na malico ter se nato preoblekli v smučarsko opremo in se podali na smučišče. Z nami so odšli učiteljice Mateja, Marija, Jožefa ter učitelj Marko
in gospod ravnatelj. Na smučišču
nam je učitelj Marko razdelil karte,
nato pa smo se do 10.30, ko smo
imeli odmor, smučali. Med počitkom smo si privoščili slastno in
sladko vročo čokolado ter čaj. Nato
smo se odpravili nazaj smučat.
Smučali smo se do pol enih, nato
pa so se ostali z učitelji odpravili v
šolo, kjer jih je čakalo kosilo. Jaz in
moj starejši brat pa sva ostala še
nekaj časa na smučišču in še naprej
uživala v prelepi naravi.
Dan je hitro minil in upamo, da bomo še kdaj v tem šolskem letu lahko uživali v prelepi in čisti naravi.
Teja Grum, 8. r.

ŠTEVILKA

2,

LETO

2019/2020

Letošnja zima nam je postregla bolj
s soncem in suhim vremenom kot
pa s snegom. Pridnim delavcem na
smučišču je kljub vsemu uspelo pripraviti odlične proge za smuko. Tako so lahko naši učenci na športnem dnevu izbirali med smuko in
pohodništvom.
Za pohod do Pesnika se je odločilo
kar 13 učencev od 1. do 4. razreda.
Čeprav nas je pot do koče ves čas
peljala navkreber, smo vzpon uspešno premagali. Pri Pesniku nas je
čakal prijazen upravnik Vojko, ki
nam je pripravil odličen čaj in spekel sveže, slastne palačinke.
Po sprostitvi pred kočo se nam je
zdela pot do šole le še kot kratek
skok.
Lucija Orter
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Proslava
OB PREŠERNOVEM DNEVU

Nastopajoči v dramatizaciji Lepe Vide

V četrtek, 6. 2. 2020, je potekala
krajevna prireditev, naslednji dan
pa šolska prireditev, s katero smo
obeležili slovenski kulturni praznik,
Prešernov dan.
Na krajevni prireditvi so nastopili
Moški pevski zbor, Ribniški fantje in
naši učenci, ki so deklamirali pesmi
slovenskih pesnikov, dramatizirali
Prešernovo Lepo Vido ter zapeli
himno, Prešernovo pesem o Vrbi in
Mežkovo pesem Krila. Na šolski
proslavi so se učencem na odru pridružili tudi otroci iz vrtca. Publika je
bila nad prireditvijo navdušena.

Vokalna skupina

Zala Ladinek in Jasna Ovčar

Prekrasne kostume za dramatizacijo Lepe Vide je priskrbela učiteljica
Jerneja Osvald, za kar se ji iz srca
zahvaljujemo.
Jasna Ledinek

Vrtec
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Pohodništvo
ZIMSKI NOČNI POHOD
S pohodniki prve, mlajše skupine
smo se v sredo zvečer odpravili na
drugi pohod – zimski nočni pohod.
Čeprav ni bilo snega, smo uživali.
Opazovali smo naravo, uspešno
premagovali naravne ovire, se pogreli s toplo juho in posladkali s pito in sokom. Na daljšem postanku
smo počakali na temo in z navdušenjem oblekli odsevne jopiče in si
nadeli svetilke ter se pogumno podali v temen gozd. Pohod smo končali pred šolo, kjer so nas že čakali
skrbni starši.
Lucija Orter
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Predavanje
LAŽNE NOVICE

V torek, 18. 2. 2020, je za učence
od 7. do 9. razreda potekalo predavanje o lažnih in resničnih novicah
na spletu.
Najprej nas je gospa Alenka Miler iz
organizacije Alp Peca nagovorila in
nam razdelila kataloge o Evropski
uniji. Sprva smo odgovarjali na njena vprašanja, tako da smo se premikali z ene strani razreda na drugo
stran. Ko smo končali z odgovori,
nam je povedala še nekaj zanimivih
stvari o lažnih novicah (ang. fake
news) na spletu in nas opozorila,
kako se lahko znajdemo in prepri-

čamo, ali gre za lažno novico. Na
koncu smo se igrali še eno igro, v
kateri smo spoznali, kako lahko na
svoj način naredimo lažno novico in
jo objavimo na spletu.
Nama se je delavnica zdela zelo zanimiva, saj so lažne novice vse bolj
prisotne v našem vsakdanjem življenju. Šolski uri sta zelo hitro minili, saj smo si ogledali več smešnih
videoposnetkov. To delavnico bi z
veseljem še enkrat doživeli.
Polona Mihelič in Teja Grum, 8. r.
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Tehniški dan
PUSTNA POVORKA
V soboto, 22. 2. 2020, smo prišli v
šolo okoli 8. ure. Nato smo se lahko
našemili v razne kostume, a večina
učencev je že bila našemljena. Okoli pol desetih smo imeli malico. Zatem so nas obiskali kurenti, ki so
nato odšli do smučišča. Po njihovem odhodu smo jim sledili tudi mi.
Pod smučiščem so bile tudi druge
maske. Spremljala sta nas glasba in
zabavno vzdušje. Če smo bili lačni,
smo lahko dobili krof in vročo čokolado. Skupinske maske so se lahko
prijavile na tekmovanje za najlepšo
in najboljšo masko. Okoli 12. ure se
je to rajanje za osnovnošolce počasi
zaključilo. Odpravili smo se proti
šoli, kjer so nas že čakali prevozi.
Alja Pušnik in Maja Klemenc, 8. r.
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Delavnica
FOTOGRAFIJA
V četrtek, 5. 3. 2020, smo se jaz in
še nekaj drugih učencev odpravili
na fotografsko delavnico za nadarjene učence, ki je potekala na OŠ
Brezno - Podvelka.

Na delavnico smo se morali že
predhodno pripraviti, in sicer tako,
da smo posneli štiri fotografije. Tema je bila »Svoboden kot ptica«.

Slike, ki smo jih posneli, smo fotografu, ki je vodil delavnico, poslali
po e-pošti, da jih je lahko pravočasno razvil. Razvite slike je prinesel s
seboj na delavnico.
Zjutraj smo se z učiteljem Jernejem
odpravili na Brezno. Delavnico je
vodil fotograf, ki je zaposlen pri Foto Anki. Začeli smo s teoretičnim
delom. Fotograf nam je povedal
najpomembnejše stvari o fotografiranju (svetloba, zorni kot …). Nato
smo se odpravili na malico. Zatem

so nas razdelili v dvojice. Narediti
smo morali portrete drug drugega
na čim bolj izviren način. Za to smo
imeli na voljo približno eno šolsko
uro. Lahko smo se odpravili tudi
ven. Ko smo to naredili, smo se vrnili v učilnico, kjer smo fotografije
pokazali fotografu, on pa je predlagal, kaj bi bilo lahko boljše. Na koncu smo lahko fotografa vprašali, če

nas je še kaj zanimalo. Nato smo se
odpravili nazaj v Ribnico.
Delavnica mi je bila všeč, saj je bila
zelo zanimiva. Izvedela sem veliko
novih stvari in nasvetov, kako narediti boljšo fotografijo. Delavnice bi
se še enkrat z veseljem udeležila,
saj nimaš priložnosti vsak dan spoznati profesionalnega fotografa in ga
vprašati stvari, ki te zanimajo.
Tia Fric, 7. r.
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Projekt
MINI PLANICA
Tudi letos nas je obiskala Mini Planica – sestavljiva smučarska skakalnica, namenjena otrokom, starim
od 6 do 12 let. Na njej se izvajajo
pravi smučarski skoki na otrokom
prilagojen in varen način.
Mini Planica otrokom nudi inovativen način spoznavanja smučarskih
skokov. Poleg spodbujanja gibanja
gre za vrednote premagovanja strahu, vztrajanja pri reševanju problemov, grajenja lastne samopodobe in spoznavanja, kako se začne
pot do velike Planice ter – kot nam
dnevno dokazujejo naši odlični
smučarski skakalci in letalci – do
odličnosti.

Franci Petek, avtor Mini Planice in
eden najuspešnejših slovenskih
skakalcev, je povedal: »Živim za
skoke in s skoki živim. Obenem verjamem, da so otroci še dovolj odprti, da vsrkajo neznano iz okolja. Ponudimo jim pozitivne izkušnje in
vrednote, take, ki jim bodo pomagale biti dober človek.«
Vir: Mini Planica na turneji. (Datum citiranja: 7. 6. 2020.) Dostopno na spletnem
naslovu: http://otroskeprireditve.si/
kategorije/druzinski-sportni-dan/miniplanica-na-turneji/.
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Izredne razmere - zaprtje šole
POUK NA DALJAVO ZARADI KORONAVIRUSA
BOLEZEN COVID-19
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov
pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic
oz. respiratornih okužb in potrdili
okužbo z novim koronavirusom.
Nov koronavirus so poimenovali
SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus
povzroča, pa COVID-19. Bolezen se
kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. (Vir: Nacionalni
inštitut za javno zdravje.)

Do konca aprila je potekalo najprej
utrjevanje in ponavljanje, nato pa
tudi usvajanje novega znanja. V
maju so učenci pridobili tudi ocene
– večinoma ustno preko videokonferenc, ki so jih omogočali različni
računalniški programi. Učenci so
bili tega vajeni, saj je tudi podajanje
nove snovi pogosto potekalo tako.
Nacionalno preverjanje znanja je
bilo v letošnjem šolskem letu zaradi
izrednih razmer odpovedano. Prav
tako niso bila izvedena številna tekmovanja na državnem nivoju, ki so
se jih naši učenci sicer nameravali
udeležiti.

POUK NA DALJAVO
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 je bilo v vzgojnoizobraževalnih zavodih na podlagi
sklepa Vlade RS, št. 181007/2020/2, in nove odredbe ministra
za zdravje začasno prepovedano
zbiranje ljudi v šolah, in sicer od 16.
3. 2020 do preklica.
Pouk je odtlej potekal na daljavo –
prek e-pošte in spletnih učilnic.
Učenci na razredni stopnji so potrebovali več pomoči in usmerjanja
staršev, učenci predmetne stopnje
pa so delo opravljali (skoraj povsem) samostojno.
Pri pouku na daljavo smo se posluževali številnih aplikacij, računalniških programov ter interaktivnih in
elektronskih gradiv.

PONOVNO ODPRTJE ŠOLE
18. 5. 2020 smo zopet odprli šolo
za učence 1., 2. in 3. razreda.
25. 5. 2020 so se v šolo vrnili učenci
9. razreda, 1. 6. 2020 učenci 4. in 5.
razreda, 3. 6. 2020 pa še učenci 6.,
7. in 8. razreda.
Vsi zaposleni, starši in otroci smo
morali upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje
za preprečitev širjenja novega koronavirusa (npr. nošenje mask, varnostna razdalja med ljudmi, razkuževanje rok, poseben red v jedilnici,
starši v šolo niso vstopali, zato smo
uporabljali
zvonec,
roditeljski
sestanki pa so potekali preko videokonferenc).
Jasna Ledinek
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DNEVI DEJAVNOSTI IN USTVARJANJE
V ČASU KORONAKRIZE
Učenci so v času dela na daljavo izdelali številne zanimive izdelke in preživeli dneve dejavnosti na prav poseben način. Fotografije in zapise o tem so
poslali svojim učiteljem ali pa so jih objavili na internetu s pomočjo posebnih aplikacij.

LIKOVNO USTVARJANJE
Učenci 4. razreda so pri likovni
umetnosti izdelali zanimive izdelke
iz odpadnih materialov.
Marija Lopert

Laura Hren
Hana Grum
Živa Črnko

Žiga Kramljak
Tea Pokeržnik
ISKRICE
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MOJSTRI V GRADNJI
Učenci 3. razreda so pravi mojstri v
gradnji. Iz zobotrebcev, ražnjič
palčk, lesenih paličic ter plastelina,
stiropora in koščkov sadja so
sestavljali različne like in telesa.
Nato so sestavljene like in telesa
povezali v različne in zelo zanimive
zgradbe ter strukture.
Pri delu so zelo uživali.
Jerneja Osvald

Andraž Cvetko

Staš Fric
Karin Karat

Maj Miklavc

Žiga Rižnik Solero

Nejc Praznic
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Naredili smo zajčka iz
brezovega debla in ga
pobarvali. Jajca smo barvali v čebulnih olupkih,
košarico pa izdelali iz papirja.
Timotej Hudernik, 7. r.

Pirhe smo barvali v čebulnih olupkih in jih okrasili z nalepkami.
Z bratom sva pirhe okrasila s servietno tehniko in sladkorjem.
Tilen Podlesnik, 6. r.
Pomagal sem pri peki
potičk, mlečnih ptičk,
kruha in pri barvanju
pirhov. Naredil sem
tudi pirh iz perlic.
Žan Buzzi, 6. r.

Delala sem potico z orehi. Pri tem
mi je pomagala mama. Moje zadolžitve so bile: stepanje snega, tehtanje sestavin, zvijanje testa.
Pri likovnem pouku smo imeli nalogo z origamiji, zato sem se odločila
in naredila origami v obliki zajčka in
metulja. Na spletu sem našla vodič
za sestavo.
Katja Miklavc, 8. r.

ISKRICE

Mami sem pomagal
pripraviti potico. Ker
pa je ostalo še nekaj
testa, sem eno naredil sam. Pobarval
sem tudi pirhe.
Gašper Dobaj , 6. r.
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Vse sem naredil
zelo dobro. Razgibal sem se in popil
veliko vode ter se
tudi veliko smejal.

ŠPORTNI DAN
Moj dan dejavnosti
je bil zelo zabaven.
Najprej sem pomagala mami pri opravilih, nato pa sem
se šla razgibat. Popoldan sem plesala.

Zjutraj sem takoj,
ko sem pojedel zajtrk, dedku pomagal
pri prekopavanju
vrta. Kasneje sem
se s sestro odpravil
na daljši pohod.

Aneja Kramljak,
5. r.

Bor Črnko, 6. r.
Danes zjutraj sem
pojedla okusen
zajtrk. Potem sem
šla s sestro na
svež zrak, tam
sem preživela
večino dneva. Bilo
je zelo zabavno in
razgibano.

Danes sem po zajtrku pomagal očetu izkopati kanal
za vodo. Po slastnem kosilu sem se
odpočil in si nabral moči za popoldanski pohod.

Tinka Ovčar, 5. r.

Xaver Grubelnik,
6. r.

Pohod do Pahernikovega spomenika in
do smreke …
Eva Turjak Rek, 5. r.

S sestrico sva zelo uživali v naravi. Spili
sva veliko vode in malo telovadili.
Eva Arl, 5. r.

Tako kot
vsak dan
smo se
tudi danes odpravili na
pohod.
Naša današnja
pot nas je
vodila do
tretjega
potoka in
še naprej.
Na pohod smo se odpravili: jaz, Tia in
naša Lexy. Po prihodu domov sem iz
storžev, ki sem jih nabral na poti, naredil napis. V gozdu sem naredil tudi bob
stezo in tekal v klanec. Tukaj je utrinek z
našega pohoda.

Staš Fric, 3. r.
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KULTURNI DAN: FILM
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LIKOVNO POUSTVARJANJE

Učenci so si najprej ogledali enega izmed slovenskih filmov: Junaki petega
razreda, Čisto pravi gusar, Dvojne počitnice, Sreča na vrvici, Nika.
Nato so rešili kratek kviz in poustvarjali:
izbirali so lahko med literarno, likovno
in glasbeno nalogo.
Anže Mesner, 5. r.

LITERARNO POUSTVARJANJE:
NADALJEVANJE ZGODBE

Dvojne počitnice

Neja Črnko, 8. r.

Božo in Braco sta se odpravila k babici.
Imela sta le eno vozovnico za potovanje
z vlakom. Bracu je bilo vedno zelo vroče, zato sta se vedno menjavala. Ko sta
prispela, sta se komaj izmuznila babici.
Nekje sta se ustavila in metala kovanec,
kdo bo odšel k stricu, kdo pa k babici.
Božo je zmagal, Braco je moral iti k babici, Božo pa k stricu. Strica ni bilo
nikjer. Čez nekaj časa je prišel stric in je
povedal, da je bil v trgovini in na pošti.
Braco je moral iti hitro spat. Božo je
lahko bil še malo buden. Naslednje jutro je šel Božo lovit ribe. S stricem Bracom je lahko šel ven do kosila, a potem
se je moral vrniti domov. In tako sta se
vsak dan menjavala. Nekega dne je prišla Metka …
Klemen Hirtl, 6. r.

Mojca Širec Eman, 7. r.

Junaki petega
razreda: Miha
na disketah najde načrte za
atomsko bombo ...
Matic Urnaut,
6. r.
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LUTKE - 1. RAZRED
Tudi prvošolčki so se dela na daljavo odlično lotili. Tokrat so pri slovenščini poslušali ljudsko pravljico
Mojca Pokrajculja. Izpod njihovih
rok so nastale te čudovite lutke.
Mateja Pisnik

Tijan Klemen

Anej Urh

Zoja Hriberšek

Matej Breznik

Tijan Klemen

Tilen Višner
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KAMENČKI SO OŽIVELI
Učenci in učenke 3. razreda so ob
koncu učenja na daljavo v roke vzeli čopiče in tempera barve ter
pustim, sivim kamenčkom vdahnili
življenje.
Jerneja Osvald

Karin Karat

Gaja Grum

Tea Ostruh

Žiga Rižnik Solero
ISKRI
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KULTURNI DAN - 1. RAZRED
Učenci 1. razreda so imeli v drugem tednu po vrnitvi v šolo, v torek, 27. 5. 2020, kulturni dan.
Ogledali smo si sinhroniziran film
o medvedku Paddingtonu. Na
podlagi ogledanega filma smo s
tehniko origami izdelali medvedka iz filma.
Mateja Pisnik
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DELO NA DALJAVO:
VTISI UČENCEV

V četrtek, 12. 3. 2020, smo učenci izvedeli, da se vse šole zapirajo
in da bo pouk potekal malo drugače - na daljavo. Pri delu bomo
morali biti skrbni, odgovorni ter
delo jemati resno.
V petek, 13. 3. 2020, nisem več
šla v šolo, saj sem zaradi zdravja
raje ostala kar doma. Nato smo v
ponedeljek dobili naloge. Te dneve, ko sem doma, preživljam tako, da si vzamem čas in se zjutraj
naspim. Ko se zbudim, še malo
poležim in si nato naredim zajtrk.
Po zajtrku si pripravim čaj, odidem v sobo ter
si
pripravim
računalnik, zvezke in ostale
stvari, ki jih potrebujem. Delo
opravim skoraj
vedno do kosila,
če pa mi včasih
kaj
spodleti,
imam po kosilu

ISKRICE

malo počitka. Odidem ven, si naberem novih moči in se po eni ali
dveh urah spet lotim dela za šolo.
Ko imam prosti čas, se pogovarjam tudi s prijatelji z dopisovanjem ali prek videoklica. Zvečer
pregledam, ali sem vse naredila,
če sem karkoli izpustila, naredim
čim prej.
Nobenega
dela
ne
prelagam
na naslednji dan in
naredim
vse, kar je
potrebno.
Ob tej izkušnji pouka na daljavo
se počutim kar v redu in sem vesela, da je to nekaj novega zame
in za ostale.
Polona Mihelič, 8. r.
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V četrtek, 12. 3. 2020, smo učenci
izvedeli, da se s prihodnjim
tednom začenja nova izkušnja,
šola na daljavo. To pa ne pomeni,
da je za nas šala in igranje, ampak
resno delo. Pouk na daljavo poteka zaradi izbruha novega koronavirusa, ki je v zadnjih tednih tema
medijev.
V petek nisem več šla v šolo, saj
so mi starši svetovali, naj zaradi
varnosti sebe in družine ostanem
doma. Vse se je začelo v ponedeljek, ko smo od učiteljev prejeli
sporočila, kaj delati in kako se
organizirati, da bo delo potekalo
podobno kot v šoli in da bomo
naloge rešili dobro ter se obravnavano snov seveda naučili. Sprva
se mi je delo zdelo zelo zanimivo
in zabavno, saj še nobena generacija ni imela pouka na daljavo. Po
nekaj dneh sem začela pogrešati
pouk, ki
poteka v
šolskih
klopeh,
sošolce
in učitelje. Ponedeljek
je minil
hitro in
tako tudi ves teden. Med tednom sem
glede učenja doživela veliko dogodivščin. Skrbno sem delala naloge, jih fotografirala in poslala
po e-pošti učiteljem. Bilo je veliko
dela, a je bilo vredno truda, saj je
nato sledil konec tedna. Takrat
sem prebirala knjige in revije, odšla v naravo na daljši sprehod s

psom in ponovila učno
snov prejšnjega
tedna.
V ponedeljek zjutraj
sem,
kot
vsak dan v
prejšnjem
tednu, dobila nove
naloge, ki sem jih ponovno rešila
in jih poslala učiteljem. Nekateri
učitelji od nas ne pričakujejo, da
jim pošljemo fotografirane rešene naloge, ampak nam pred tem
pošljejo rešitve in tako si lahko
preverimo, ali smo rešili pravilno.
Zelo sem vesela, da so učitelji tako skrbni ter nam pomagajo in
hitro odpišejo, če potrebujemo
pomoč.
Med tednom nas je presenetil
tudi sneg, ki ga nismo pričakovali,
saj so se nekaj dni prej temperature gibale blizu 20 stopinj Celzija. Snega sem se razveselila, saj
ga letošnjo zimo ni bilo veliko. Z
družino smo naredili snežaka, se
kepali in obujali spomine iz otroštva. Ob večerih smo si ogledovali
zanimive filme in počeli stvari, ki
nam jih drugače čas ne dopušča.
Teden bo hitro minil in upam, da,
po informacijah iz medijev, ne
bomo ostali doma še teden ali
dva, saj pouka na daljavo ne bi
zamenjala za pouk, ki poteka v
šoli. Konec koncev pa gre za naše
zdravje in zdravje vseh nas.
Teja Grum, 8. r.
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V teh neugodnih razmerah moramo
biti tudi učenci zelo aktivni. Zato se je
naša šola odločila za pouk na daljavo.
Poteka že dobra dva tedna in še nekaj
časa bo.

Delo od doma je zelo zanimivo, saj
nismo preobremenjeni z nalogami in
z novo snovjo, poleg opravljanja naloge pa lahko poslušamo tudi kakšno
dobro glasbo in se tako sprostimo.

Zdaj, ko sem doma, zvečer dolgo bedim, zjutraj pa dolgo spim. Z družino
se veliko presmejim, kar mi zelo popestri dan. Dnevi v tako imenovani
samoizolaciji mi povzročajo nekaj težav. Rada sem v družbi, zunaj s prijatelji, ampak mi te razmere tega, žal,
ne omogočajo. Doma imamo en računalnik, v družini pa sva dve osnovnošolki. Čas za njim si poskušava enakomerno razporediti. Dopoldne naredim
stvari in rešim naloge, ki so nujne za
tisti dan. Nato imam kratek premor,
popoldne pa opravim še preostale
stvari. Ko pa imam prosti čas, komuniciram s prijatelji preko socialnih omrežij, pogledam kakšen kvaliteten film,
obujam spomine iz otroštva, preberem kakšno dobro knjigo in preživim
čim boljši čas z družino. Šola na daljavo mi ni najbolj všeč. Raje imam, da
vidim učitelje v živo in da nam oni razložijo kakšno stvar.

Delo si organiziram dobro, saj najprej
preberem navodila učiteljev, potem
pa naloge natančno opravim. Naredim jih vedno pravočasno, učitelji
nam namreč določijo čas, do kdaj je
treba naloge oddati. Delo od doma ni
naporno, ker nam nekateri učitelji
naloge pošljejo v ponedeljek in imamo časa do petka, da jih opravimo ter
pošljemo rešene nazaj, nekateri pa
nam jih pošiljajo sproti. Tako si delo
lepo razporedim, da ne delam nalog
zadnji dan. Seveda pa imamo poleg
nalog ogromno prostega časa. Ta čas
si popestrim z raznimi stvarmi, kot so
poslušanje glasbe, gledanje raznih
filmov in pogovarjanje s prijatelji preko videoklicev. Učitelja športne vzgoje pa nam pošiljata predloge, kaj naj
počnemo zdaj, ko smo doma. Moji
občutki ob vsem tem so zelo prijetni,
ampak imamo učenci tudi veliko skrbi
glede ocen, ki jih moramo še pridobiti, ker ne vemo, kdaj se bomo vrnili v
šolo, učenci 6. in 9. razreda moramo
pisati še nacionalno preverjanje znanja, mi devetošolci pa moramo opraviti še glavno nalogo 9. razreda, saj se
moramo vpisati v srednje šole.

Počutim se nekako omejeno, saj je
moje družabno življenje ustavljeno.
Komaj čakam, da se razmere s to boleznijo pomirijo in da se lahko brezskrbno vrnem nazaj v šolske klopi in
med prijatelje.
Nuša Novak, 8. r.

Šole bodo zagotovo zaprte še kar nekaj časa, saj se novi koronavirus širi
zelo hitro, zato ostanite doma za svoje zdravje in zdravje ostalih, poglejte
kakšen zanimiv film in se posvetite
svoji družini, da vam bo čas hitreje
minil.
Žan Razdevšek, 9. r.
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DELO NA DALJAVO:
VTISI STROKOVNIH DELAVCEV
pozitivno pa je bilo to, da sem s
strani staršev dobivala za dnevno
opravljeno dejavnost otrok povratne informacije v obliki fotografij,
videoposnetkov in zapisanih komentarjev. To mi je dalo še večji
zagon in spodbudo za nadaljnje delo. Za celih devet tednov karantene
imam po dnevih shranjeno vso dokumentacijo o sodelovanju s starši
in otroki.
Alenka Urnaut,
vzgojiteljica

V času epidemije COVID-19 je tudi v
vrtcu potekalo delo na daljavo. Skupaj s sodelavko v timu in vzgojiteljico začetnico smo se preko e-pošte
in telefona dogovarjale o dejavnostih, ki sem jih potem zapisala in
poslala staršem za otroke. Za vse
nas je postalo delo velik izziv. Osebno sem pridobila veliko novih izkušenj, spoznanj, naučila sem se veliko
novega, še marsikaj se moram. Zelo



Pouk glasbene umetnosti na daljavo je bil zagotovo zelo drugačen od
običajnega. V šoli smo navajeni, da
skupaj zapojemo ob klavirski
spremljavi, zaplešemo na našem
razrednem plesišču in muziciramo
na Orffovih glasbilih, ki so shranjena v naši učilnici. Petje, ples in igranje na glasbila so zagotovo zelo pomemben del našega spoznavanja in
učenja o glasbi. Kar velik izziv je bil
spremeniti domače okolje učencev
v glasbeno učilnico in učencem
omogočiti, da v času karantene
ohranijo stik z glasbo. V vseh
tednih pouka na daljavo nam je





nekako uspelo, da smo predvsem
veliko prepevali, poslušali glasbo in
tudi zaplesali ob njej, predmeti v
naših stanovanjih pa so se spremenili v zanimiva glasbila. Pouk na daljavo je kljub vsem izzivom, prinesel
tudi ogromno lepega in trajnega.
Učenci so dobili priložnost ustvarjati in poustvarjati glasbo. Preizkusili
so se v pripravi posnetka, na katerem so lahko sami ali skupaj z družinskimi člani predstavili svoj nastop in nastali so čudoviti posnetki,
ki bodo ostali za vedno - to pa je
naravnost čudovito.
Urška Pečonik,
učiteljica glasbene umetnosti
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opravljene naloge pošiljali nazaj v pregled.
To je trajalo ves dan. Od začetka sem vsako
nalogo pregledala sproti in učencem takoj
poslala povratne informacije. Čez nekaj dni
sem se odločila, da popoldan ne bom odgovarjala na rešene naloge, ampak bom počakala do večera in jih pregledala skupaj. Zvečer sem tako zopet sedla k računalniku in
pregledovala poslane naloge. Napisala sem
zelo veliko pohval za dobro rešene naloge in
vzpodbud, ko so bile potrebne poprave.

V petek, 13. 3. 2020, sem iz učilnice pobrala
kar največ gradiva za pouk in se odpeljala
domov. Obhajal me je občutek negotovosti.
Začelo se je posebno obdobje, ki je bilo
mnogo daljše od dveh tednov, kot je napovedovala Vlada RS. Trajalo je kar 9 tednov,
oziroma 63 dni.
Ob začetnih dilemah in težavah se je pouk
na daljavo počasi utiril. V tem obdobju nisem bila le učiteljica, ampak tudi uradnica za
računalnikom. Moj delovni dan se je začel z
videokonferenco z ravnateljem in učitelji.
Ravnatelj nas je tam redno seznanjal s priporočili in navodili MIZŠ-ja, ZRSŠ-ja in NIJZ-ja.
Prav tako je preverjal pri razrednikih, ali
imajo vsi učenci računalnik in internet, da
lahko njihovo delo nemoteno poteka. Nato
sem imela pouk v živo preko videokonference v okviru Microsoft Teamsa. Sledilo je pošiljanje nalog in navodil učencem. Ti so


Razglasitev epidemije zaradi koronavirusa in
zaprtje šol, nas je pahnilo v popolnoma drugačen svet učenja in poučevanja.
V teh dveh mesecih smo skupaj z učenci preizkusili nekaj novega, zame in za njih, to je
bilo učenje na daljavo. Verjela sem, da nam
bo s skupnimi močmi uspelo.
Bilo je kar precej začetnih težav. Počutila
sem se nekako tako, kot bi bila sama na
majhnem otoku sredi oceana. Po glavi so mi
rojila nešteta vprašanja, kot npr. Kako vzpostaviti učinkovito komunikacijo zame in za
starše? Kakšne naloge naj pripravim? Kako
naj jih sestavim, da jih bodo učenci lahko
čim bolj samostojno opravili? Ali naj navodila z nalogami pošiljam vsak dan ali le enkrat
do dvakrat na teden?
Odzivi učencev, ki so pridno in vestno pošiljali opravljene naloge, upoštevali navodila
in me razveselili s fotografijami, na katerih
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Na tem mestu bi rada pohvalila večino
učencev, da so se zelo dobro odzivali ter
delali sproti in kvalitetno. Prav tako bi se
rada zahvalila njihovim staršem za vso potrebno pomoč in podporo, da smo pouk na
daljavo izpeljali, kot je treba.
Milena Ledinek,
učiteljica nemščine in angleščine




sem videla, da so vsi zdravi kljub vsemu, kar
se je dogajalo okoli nas, in je na njihovih
obrazih sijal smeh in veselje, so mi dali dodatno motivacijo za nadaljnje delo.
V četrtem tednu učenja na daljavo sem se
tudi opogumila in se z učenci prvič srečala v
živo preko Skypa. Bilo je zelo glasno, bučno
in čustveno. Učenci so bili navdušeni, zato
smo srečanja še nekajkrat ponovili, vendar v
manjših skupinah.

Za nami je velika preizkušnja učenja na daljavo, ki ni bilo enostavno.
Kljub temu da smo bili vsak na svoji strani,
pa vendar podpora eden drugemu, smo v ta
način dela vsi vložili veliko odgovornosti,
energije, vztrajnosti, dobre volje, srčnosti in
se trudili po svojih najboljših močeh.
Jerneja Osvald,
učiteljica razrednega pouka
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Predaja ključa
BILI SMO ZELENCI

Devetošolci
(rožnati) in
osmošolci
(zeleni)
z razredničarkama

Vse se je začelo v petek, ko nam je
učiteljica povedala, da bomo imeli
predajo ključa. Kot vsako leto smo si
tudi mi naročili zelene majice z imeni učencev in motom razreda.
V sredo, 10. 6. 2020, je napočil slavnostni trenutek. Okoli 11. ure smo
se odpravili na igrišče. Na tribunah
so nas pričakali ostali učenci in učitelji naše šole, devetošolci pa so nas
pričakali pred igriščem. Pred vstopom na igrišče smo si zaradi trenutnih razmer morali razkužiti roke in
vstopati eden po eden. Najprej so
nas sprejeli z logičnimi vprašanji,
nato pa so sledile še druge naloge.

Te so bile zelo zabavne in zanimive;
nekateri so se preizkusili v skakanju
v vrečah, drugi v premagovanju
ovir, nekateri v iskanju različnih rastlin in potiskanju balona v gol s
krompirjem. Ob vsaki pravilno
opravljeni nalogi so nam devetošolci odkrili košček ključa. Na koncu pa
smo morali poklekniti in ponavljati
za devetošolko slavnostne besede.
Nato pa smo ključ dobili v svoje roke in se z njim fotografirali.
Čas, ko smo bili na igrišču, je zelo
hitro minil in komaj čakam na naslednje leto, ko bomo mi pripravljali naloge za bodoče osmošolce.
Teja Grum, 8. r.
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Šolski novinarji
USTVARJALCI ŠOLSKEGA GLASILA
Delovni, ustvarjalni, skrbni, zvedavi, natančni … To so naši šolski novinarji. Pot od samega dogodka do
objave šolskega glasila je dolga in
kar zahtevna. Dogodke je treba dobro opazovati, udeležence povprašati po njihovem mnenju, zapisati
ustrezno besedilo, ga pravopisno
pregledati, popraviti, urediti, dodati ustrezne fotografije, natančno

oblikovati, k sodelovanju povabiti
tudi druge učence in delavce šole ... Ponosni smo, da nam je to
uspelo že sedmo leto zapored, in
hvaležni vsem, ki so prispevali svoje prispevke in nam kakorkoli pomagali.
Jasna Ledinek,
mentorica

Šolski novinarji (2019/2020) - od leve proti desni stani:
Jasna Ovčar, 8. r., Nuša Novak, 8. r., Polona Mihelič, 8. r., Teja Grum, 8. r.,
Jona Novak, 9. r., Žan Razdevšek, 9. r., Alja Pušnik, 8. r., Maja Klemenc, 8. r.
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Zaključna ekskurzija 1., 2. in 3. razreda
NA RIBNIŠKO KOČO
V petek, 12. 6. 2020, smo se z učenci 1., 2. in 3. razreda odpravili na
zaključno ekskurzijo na Ribniško
kočo.

Lepo označena planinska pot nas je
najprej pripeljala do koče Pesnik,
kjer smo imeli prvo malico. Njam,
kako so teknile dobrote iz nahrbtnika! Tudi od koče Pesnik do Ribniške
koče so nas ves čas spremljali rdeči
krogci z belo piko. Čudežne kapljice
so nas kar same ponesle čez zadnjo
vzpetino do Ribniške koče. Tukaj pa
dolg postanek, malica iz nahrbtnika, palačinke in pecivo Žigove in
Ajdine babice, počitek in igra. Od
Ribniške koče proti Pesniku nas je
najprej pospremil ogromen roj

mušic. Tudi mravlje so na naši poti
imele nujne opravke. In že smo bili
pri koči Pesnik, kjer nam je prijazen
upravnik Vojko postregel slastne
palačinke s sladoledom in smetano.
Našo ekskurzijo smo - prijetno utrujeni, z nekaj žulji in tu in tam kakšno prasko - zaključili na parkirišču
pri smučišču v Ribnici.
Učiteljice smo na naše učence zelo
ponosne, saj so vsi pot prehodili
kot pravi planinci. Upamo, da nam
bo ta izlet ostal v lepem spominu,
da bomo še naprej uživali v domači
pokrajini, cenili naš gozd, naše čudovite pohorske poti in s hojo pripomogli k ohranjanju zdravja in
krepili pozitivne medsebojne odnose.
Lucija Orter
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Tehniški dan
NATANČNO, UPORABNO, BARVITO ...
V torek, 16. 6. 2020, smo imeli učenci 8.
razreda tehniški dan. Zjutraj smo se zbrali v
razredu kot vsak navaden dan. Dan je bil
sestavljen iz tehniškega dneva in dveh ur
pouka.
Prvo uro smo imeli zgodovino, kjer smo si
ogledali zelo zanimiv film. Drugo uro smo
imeli geografijo, saj je to bila zadnja ura
tega predmeta v tem šolskem letu in še
nekateri niso prejeli ocene. Sošolci so nam
predstavili izbrano državo Južne Amerike.
Ura je hitro minila in odšli smo na malico.
Nato smo začeli s tehniškim dnem. Imeli
smo dve šolski uri časa, da smo izdelali geometrijska telesa iz tršega papirja ali sešili

diagonale izbranega večkotnika. Dela smo
se lotili tako, da nam je učiteljica Jožica razdelila liste. Jaz in ostali, ki smo šivali diagonale, smo začeli tako, da smo na list narisali
pravilni večkotnik, nato pa se lotili šivanja
diagonal. Tisti, ki so izdelovali geometrijska
telesa, pa so si najprej narisali mrežo kocke
ali kvadra, jo izrezali in zlepili. Na koncu so
nastali lepi izdelki, ki smo jih seveda tudi
fotografirali za spomin.
Ta dan bo vsem ostal v lepem spominu, saj
smo se po dolgem času spet družili in imeli
tehniški dan, ki ga zaradi trenutnih razmer
nismo imeli že dobra dva meseca.
Teja Grum, 8. r.
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MLADI BESEDNI UMETNIKI

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ
»NARAVNE IN DRUGE NESREČE«
REGIJSKA RAVEN
NAGRAJENCI:
Literarno področje:
Lejla Turjak (3. r.)
Staš Fric (3. r.)
Tea Ostruh (3. r.)
Tia Fric (7. r.)
Teja Grum (8. r.)
Jona Novak (9. r.)

DRŽAVNA RAVEN
NAGRAJENKA: Jona Novak (9. r.)

NAGRAJENO DRAMSKO DELO
JONE NOVAK:
BOLJE PRIPRAVLJEN
KOT POPLAVLJEN
Osebe: Duška Gruntar Cvirn, Mitja
Cvirn, Natalija Cvirn, Stela Cvirn,
Artur Cvirn, Terezija Gruntar, Edita
Truman, Sven Trip, Jasna Vale, Jani
Pavlič, Zoja Mušič, Baronja Ahmatič, gasilci, sorodniki …
1. dejanje

njima vzklije ljubezen in skleneta,
da se bosta poročila. Po poroki si
pričneta graditi hišo ob reki Dravi.
(na upravni enoti v bližini lokacije
nastajajoče hiše)
Jasna: Gospod Cvirn, vidim, da imate vso potrebno dokumentacijo,
vsa dovoljenja in kmalu vam bom
izdala gradbeno dovoljenje. Opozoriti pa vas moram na še eno zelo
pomembno stvar.
Mitja: Kar povejte, brez zadržkov.
Jasna: Pazite na svojo varnost. Zavedati se morate, da gradite na poplavnem območju. Tudi če imate
vsa dovoljenja, mnenja, je nevarnost še vedno visoka. Na srce vam
polagam, da ob nalivih ravnate previdno in poskrbite za dobrobit vaše
družine.
Mitja: Gospodična Vale, tega se
popolnoma zavedam in v interesu
mi je poskrbeti za svojo družino.
Hvala vam za vse. Nasvidenje.
Tako je Mitja Cvirn s svojo ženo začel graditi hišo v bližini Drave. Prelepa stavba je bila dokaj hitro končana in čas je bil za podmladek.
(Odlomek.)

Zgodba se prične pred dvajsetimi
leti v Mariboru, kjer se spoznata
Duška Gruntar in Mitja Cvirn. Med
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LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ »PEDAGOŠKA AKCIJA«
Zveze delovnih invalidov Slovenije (izbor)
PROSTI ČAS IN REKREACIJA INVALIDOV
Dan danes stežka pristopimo k osebi, ki
ne vidi, sliši ali pa ima kakršne koli druge
ovire. Vendar pa so prav invalidi tisti, ki
nam dokažejo, da kljub nekaterim težavam
zmorejo, kar si zadajo, pa čeprav to predstavlja velik podvig.
Rok je bil povsem navaden deček. Zelo
se je zanimal za košarko. Zaradi njegove
velike ljubezni do košarke ga je mama vpisala v košarkarski klub. Živel je življenje
navadnega fanta, vse dokler se ni pri petnajstih letih hudo poškodoval. Plezal je po
drevesu; ko mu je spodrsnilo, je padel in z
glavo udaril ob kamen. Tako je čez noč pristal na invalidskem vozičku, kajti nog ni
mogel več premikati. Z novim načinom življenja se je šele spoznaval, a je kljub temu
vztrajal. Željo do igranja košarke pa je izbrisal iz svojih možganov. V šoli so sošolci težko pristopili k njemu in niso znali navezati
stika z njim, saj je invalidski voziček verjetno predstavljal neko oviro. Bilo je, kot da bi
jih nekaj odvračalo od njega. Njega to ni
motilo. Ker je bil vztrajen in potrpežljiv, je
sčasoma dokazal, da lahko opravlja večino
stvari, le na drugačen način. Sprejeli so ga
takšnega, kot je, in ga začeli vključevati v
družbo. Želja po košarki pa je spet začela
odmevati v njegovem srcu. Na internetu si
je ogledoval razne videe, kako invalidi igrajo košarko, njegova želja pa je bila vse
večja. Ugotovil je tudi, da se je z navadnim
vozičkom težko hitro in okretno premikati.
Iz dneva v dan je poskušal odbijati žogo, se
hitro premikati in metati na koš, kar na domačem dvorišču. Ker pa je bilo igranje košarke brez posebnega vozička težko, se je
odločil, da bo varčeval. Dobival je žepnino,
a je vedel, da bi to trajalo precej časa. Od-

ločil se je, da bo v svojem prostem času izdeloval izdelke, saj je imel zelo dobre ročne
spretnosti. Izdeloval je zapestnice in lesene
predmete, za katere je porabil veliko časa in
moči. Ko je prihranil dovolj denarja za voziček, je staršema povedal, kaj si najbolj želi.
Ker pa sta starša že slutila za kaj varčuje, sta
mu pripravila presenečenje. Odpeljala sta
ga na dvorišče, kjer je zagledal voziček, namenjen športnim aktivnostim. Po licih so
mu spolzele solze sreče. Bil je hvaležen in
navdušenja ni mogel skriti. Oče mu je podal
žogo in takoj se je spomnil ljubezni do košarke, ki je rasla z njim. Zaradi njegove močne želje je bil iz dneva v dan boljši. Ko je
spoznal tehniko uporabe tega vozička, je
bilo vse lažje. Tudi sošolci so bili navdušeni,
saj so zdaj lahko skupaj uživali na parketu
pod košem. Košarka je bila zanj dobra predvsem zato, ker je predstavljala krepitev
mišic na rokah, ki jih je potreboval praktično za vse stvari. Sprva je košarka predstavljala prostočasno dejavnost. Na tak način je
kakovostno preživljal prosti čas in se pri tem
še gibal. Odločil pa se je, da v njegovem nadaljnjem življenju košarka ne bo predstavljala samo neko dejavnost po pouku, temveč profesionalno ukvarjanje z njo. Tako kot
mlad zdrav fant se je tudi sedaj vpisal v košarkarski klub, ki je prilagojen invalidom.
Rok je postal izredno dober košarkar na vozičku in s tem dokazal, da moraš, tudi če te
doleti kakšna nesreča, slediti svojim sanjam
in željam.
Ne glede na to, kakšne ovire ti življenje
prinese, lahko z vztrajnostjo in voljo opravljaš stvari, ki te veselijo. Pomembna je tudi
vzpodbuda drugih, predvsem pa najbližjih.
Včasih se jezimo nad usodo, jaz pa menim,
da se vse zgodi z razlogom.
Maja Dobaj, 9. razred
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LITERARNI NATEČAJ ZA
NAJBOLJŠE LJUBEZENSKO PISMO MED MLADIMI (izbor)
Janževski Vrh, 25. 9. 2019
Zdravo!
Najprej ti pošiljam lepe pozdrave s Pohorja, prav tako pa upam, da se imaš tudi ti lepo na Primorskem.
Zdaj pa bi ti rada povedala nekaj o ljubezni do našega maternega jezika. Materni jezik je jezik, ki ga
govori tvoja mati. Prav tako je jezik, ki se ga naučimo najprej. Potem se v šoli učimo druge jezike, ki so
za nas tuji. Ampak vseeno bom ostala zvesta slovenščini – saj je za večino ljudi, ki živijo v Sloveniji, to
materni ali prvi jezik.
Začela bom v preteklosti. Prva knjiga, napisana v slovenskem jeziku. Lahko smo zelo ponosni nanjo.
Seveda pa ne smemo pozabiti na avtorja – Primoža Trubarja. Če bi danes prebrali to knjigo, nekaterih
besed sploh ne bi razumeli. Ampak vseeno je to bila slovenščina, ki se je sčasoma spreminjala. Tudi danes so v naših narečjih besede, ki so izpeljane iz jezika drugih držav, največkrat sosednjih. Še danes slišimo naše babice in dedke, ki rečejo kakšno besedo, ki nam ni tako poznana. Ker živimo na Pohorju,
blizu Avstrije, govorimo v narečju s kakšno nemško besedo. V Prekmurju pa govorijo zelo podobno
madžarščini. Njihovo govorico zelo težko razumemo. Vendar verjamem in vem, da se v javnosti trudijo
in govorijo pravilno knjižno slovensko, saj je tako tudi prav. Tam imajo dvojezične šole za madžarske
zamejce in Slovence, ki živijo blizu meje. S tem je poskrbljeno, da lahko oboji slišijo svoj materni jezik.
Seveda pa je tako tudi ob slovensko-italijanski meji, le da imajo Italijani tam italijanske šole. Za Madžare in Italijane, ki živijo v Sloveniji, je slovenščina drugi jezik, saj so se ga morali naučiti, da bi lahko
dobro živeli, imeli službo itd. Podobno je s Slovenci v zamejstvu. Če bi bila jaz na njihovem mestu, bi s
ponosom rekla kakšno slovensko besedo ali poved. Upam, da tudi oni to naredijo. Da ne bo preveč zapisano o zamejstvu, bom govorila še o čem drugem. Kaj pa slovenščina v tujini? Letos sem bila na morju
in nisem slišala veliko slovenščine razen tega, kar sem se pogovarjala s svojo družino. Ko pa sem na
plaži slišala slovenske besede drugih, sem bila zelo vesela. Prav tako sem bila navdušena, ko smo se vrnili nazaj čez mejo v Slovenijo, ker sem bila končno spet v svoji domovini. Doma slovenščino slišimo
vsak dan, zato se nam ne zdi nekaj tako zelo posebnega. Res je lepo, ko v tujini slišiš svoj materni jezik.
Rada govorim slovensko, znanje slovenskega jezika pa utrjujem pri pouku slovenščine. Ko slovenščino
tekoče govoriš, misliš, da jo poznaš, ampak zagotovo ne veš, kakšni zakladi se še skrivajo v njej. Poznamo razne pregovore, ki so zelo poučni in spodbudni. Spomnim se, da si mi ravno ti povedala nekega zelo
zanimivega. Prav tako poznamo veliko pesniških sredstev, ki pesmi dajo poseben čar, da se ti še bolj
vtisne v spomin. Čeprav pravijo, da je slovenščina zahteven jezik, se je z malo truda da naučiti. Vem,
da si se morala zelo truditi za tekoče govorjenje slovenščine. Upam, da se bo slovenščina ohranila tudi
v prihodnosti, čeprav se bodo slovenske meje morda še premikale. Hkrati pa v Slovenijo prihaja vse več
priseljencev …, ampak pustimo zdaj to.
Ponosna sem na svoj materni jezik, slovenščino. Upam, da so tudi drugi. In ker sta oba moja starša Slovenca, sem prava Slovenka tudi jaz. Vesela sem, da je tako. Če se moje mnenje ne bo spremenilo in če bo
vse tako, kot si želim, bom v prihodnosti ostala v Sloveniji. Pravijo namreč, da jabolko ne pade daleč od
drevesa.
Lepo se imej.
Zala
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Ribnica na Pohorju, 20. 9. 2019
Draga ljubezen!
Danes sem se odločila, da ti bom pisala o svojem maternem jeziku, o ljubezni do njega
ter kako ga jaz vidim skozi svoje oči.
Ljubezen do materinščine je prav poseben odnos do maternega jezika. Je ljubezen do
nekega jezika, naroda in njegove kulture. Materni jezik je jezik, ki smo se ga naučili
govoriti v zgodnjem otroštvu kot prvega in v njem najlažje govorimo ter se izražamo.
Je jezik, ki se ga naučimo doma in ga govorijo naši starši. Za večino prebivalcev Slovenije je materni jezik slovenščina.
Izjema pa je na primer moja mama. Prihaja namreč iz Rusije. Moja starša sta se spoznala v Rusiji takrat, ko je moj oče še hodil delat po svetu. Mama se je preselila v Slovenijo in se naučila slovenščine, ki je zanjo tuji jezik. Moja starša govorita slovensko
in tako je slovenščina postala moj materni jezik.
Ljubezen do materinščine je težko opisati z besedami. Čutim jo kot globoko spoštovanje do slovenskega naroda, pokrajin in države. Tuji jezik, na primer nemščina ali angleščina, bo ostal le eden od jezikov, ki sem se ga naučila. V mojem srcu bo ostala materinščina, ki mi zelo veliko pomeni. Če bi se recimo morala sporazumevati v ruščini,
bi to zame postal velik izziv. Iskala bi drugačen način sporazumevanja.
Skozi oči materinščine je svet poln različnih idej, novih prigod in zgodb, saj se v njej
najlažje izražamo in ob tem najlepše počutimo.
Lep pozdrav
Margarita

Pismo na levi strani: Zala Ladinek, 7. razred.
Pismo na desni strani: Margarita Kačič, 9. razred.
Tema letošnjega natečaja je bila ljubezen do maternega jezika.
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»ROŠEVI DNEVI 2020«
(literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev
8. in 9. razredov osnovnih šol)
Na letošnje »Roševe dneve« se je prijavilo 61 mladih literatov iz vse Slovenije
(38 osnovnih šol in 42 mentorjev). Na
natečaju je sodelovalo 17 avtorjev in
44 avtoric; od tega jih je 34 poslalo
prozna besedila, 24 pesmi, trije so pisali drame.

Strokovna komisija (Janja Vidmar, pisateljica in scenaristka, ter Damijan Stepančič, slikar, ilustrator in avtor nemih
knjig (silent books)) je izbrala 20 besedil, ki so bila nato objavljena v zborniku.
Med izbranimi avtorji je bila tudi naša
devetošolka Jona Novak.

IZBRANO DRAMSKO DELO JONE NOVAK
IZBOLJŠAVA
Osebe: Amalija Zupanc, Franjo Novak, Tristan Škrbot, Anica Svit, Jožica Ladinek, sodelavci
Podjetje Smetimajn se ukvarja z aktualnimi problemi v okolju. Obstaja že nekaj desetletij in vsako leto dobi nagrado za najuspešnejše podjetje v Sloveniji. V teh nekaj
desetletjih se je izmenjalo veliko direktorjev podjetja, ki je vseskozi ostalo v družini.
Sedanja direktorica je postala Amalija Zupanc, ki je Smetimajn pripeljala na sam vrh.
Spremljamo dogajanje v sejni sobi.
Amalija: (razločno in glasno) Spoštovani delavci, delavke. Lepo vas pozdravljam na
že šestem poslovnem sestanku v tem letu. Veliko sem razmišljala in se odločila, da
bodo stvari od zdaj naprej tekle drugače. Lotili se bomo novega projekta, ki od nas
zahteva izvirnost, vztrajnost in iznajdljivost. Rešiti si želim vprašanje, kam z vsemi
odpadki na Zemlji. Vsakemu od vas dam en teden, da razmislite, kako bi vprašanje
rešili vi, in nam na naslednjem sestanku to tudi obrazložite.
Anica: (prekine direktorico, rezek glas) Direktorica, direktorica! Kdo bo vodil potek
projekta, kdo bo glavni?
Tristan: Kot pomočnik in tajnik naše predrage direktorice ti lahko povem, da vodje
do sedaj še nimamo. Tisti, ki bo najbolje predstavil projekt, bo zadolžen za vso organizacijo.
Anica: (užaljeno) Ampak … Vedno sem bila vodja jaz, nihče ne ve več od mene, poznam vse trike, zvijače! Zakaj ste se tokrat odločili drugače?
Jožica: Še jaz vem, da želi gospa Amalija dati priložnost tudi drugim. Še čistilka ima
bolj razvite možgane kot vi!
Amalija: (prijazno) Dami, ne prepirajmo se in ne ustvarjajmo negativnega vzdušja.
Prosim, da se umirita in pozabita na nesoglasja.
(Odlomek.)
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Margarita Kačič in Alina Miklavc, 9. r.

Jona Novak, Leja Mihelič, Ines Planinšič, 9. r.
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Vrtec
MAJHNI KORAKI, VELIKA ODKRITJA
V našem oddelku veliko časa preživimo na prostem. Sončne dneve
izkoristimo za daljše sprehode v
gozd ali na travnik, kjer raziskujemo
naravo. Poleg raziskovanja v naravi
smo travniške žuželke in rastline
spoznavali tudi preko slikanic, fotografij, pesmic, deklamacij in kratkih
risanih filmov.
Katja Bricman in Hermina Ostruh
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Vrtec
VRNITEV V VRTEC
Ponovno odprtje vrtca smo vsi že nestrpno čakali, najbolj pa otroci, ki so z veseljem in polni novih pričakovanj prišli v
vrtec. Hitro smo se navadili drugačnega
sistema dela preko dni in tednov. Veliko
časa smo namenili higieni, predvsem pa
veliko dejavnosti izvedli na prostem. Hodili smo v gozd, opazovali naravo v tem
letnem času, nabirali veje in kamne, iz
njih sestavljali najrazličnejše mozaike,
raziskovali majhne poti, ki so nas vedno
skozi prečudovito naravo pripeljale na
zastavljen cilj.

Alenka Urnaut, Špela Hrastnik in
Maja Andoljšek
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Vtisi devetošolcev

KORONAKRIZA in/ali
KORONAPOČITNICE?
Poslednjo rubriko glasila običajno namenimo devetošolcem. Vsakega izmed njih je obdobje izrednih razmer zaznamovalo na svojevrsten način. V
šolo so se vrnili zrelejši in stvari so videli v povsem novi luči. Potrebno je
bilo zavihati rokave in se lotiti organiziranja valete. Pokazali so, da znajo
odlično sodelovati in si med seboj pomagati. Svoje vtise o minulem obdobju so zapisali in tukaj jih delijo z nami.

Fotografija je
nastala na zaključni ekskurziji: z električnimi kolesi do
Ribniške koče.

Devetošolci (2019/2020)
Od leve proti desni strani:
Jona Novak, Ines Planinšič, Julija Klemenc, razredničarka Jožefa Turjak, Tilen
Grum, Jure Pušnik, Tomi Cvetko, Luka Kos, Žan Razdevšek, Margarita Kačič,
Maja Dobaj, Leja Mihelič, Alina Miklavc, Domen Žigart.
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KARANTENA
Letos smo zadnje leto na šoli. No, vsaj mislili smo tako. Januar in februar sta
se lepo zaključila. Marca pa ni šlo vse po načrtu.
Že na začetku tega meseca so mediji poročali o covidu-19. Sprva smo vsi mislili,
da je le manjši virus, toda ni bilo res. Začele so se zapirati meje. Mediji so govorili, naj ostajamo doma. Toda vsi se tega niso držali. Ko je ministrstvo dejalo, da se
zapirajo vse šole, smo učenci bili veseli. Ampak nas je vse skupaj hitro minilo, saj
smo se morali še bolj učiti, ker smo bili doma. Za nas devetošolce se je ukinil NPZ,
ves razred je bil vesel. Ker smo zadnji razred, smo morali tudi sami urediti vpis v
srednje šole. Vse nam je šlo dobro od rok. Prišel je april. Mislili smo, da bomo lahko
že šli v šolo, toda ministrstvo tega ni odobrilo. April je vsaj zame hitro minil. Ko so
bile prvomajske počitnice, sem šla k teti. Toda to niso bile počitnice. Moja teta
ima manjšo kmetijo in tisti čas so dobili drva, zato so moje roke še kako prav prišle. Po tednu dni od doma so me domači pogrešali, zato sem se morala vrniti. Nalog
za nekatere predmete nisem pravočasno oddala, zato imam zdaj več dela.
25. maja gremo nazaj v šolo. Večina nas ne želi iti, saj smo se navadili dela od
doma. Čeprav se s svojimi sošolci ne smem objemati ali rokovati, jih bom vesela in
seveda tudi učiteljev, ki so nas podpirali in nam pomagali utrjevati snov. Za to sem
jim zelo hvaležna.
Leja Mihelič

ČAS ZA KORONO
13. 3. 2020 je bil zadnji dan šole, ko smo se še videli in pouk preživeli dokaj
normalno. V šolo nas ni prišlo veliko. Vsi smo mislili, da se bo epidemija koronavirusa končala čez dva tedna ali en mesec, a smo doma že več kot dva meseca.
V času epidemije se lahko naučiš zelo veliko različnih stvari. Večino časa mi je
vzela šola, a prosti čas sem izkoristila za kakšno novo stvar, kot so peka peciva,
delanje hišice, vožnja s kolesom in še več. V zadnjih dneh smo pokosili travnike ter
spravili seno. V koronačasu mi je bilo tudi dolgčas in sem že pogrešala prijatelje in
sošolce oz. šolo. Malo mi je bilo težko pri srcu, saj je moje zadnje leto na osnovni
šoli in sem mislila, da bom vse zamudila. Malo pa sem vesela, saj sem si vzela še nekaj časa zase in družino.
Ko bo epidemije konec, se bom družila s prijatelji in živela življenje na polno,
saj nikoli ne veš, kdaj bo konec lepega. Komaj čakam, da se vrnemo k normalnemu
življenju in da bomo spet skupaj.
Alina Miklavc
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KORONAPOČITNICE
Zaradi koronavirusa smo bili dva meseca doma. Virus se je najprej
pojavil na Kitajskem, nato pa se je počasi začel širiti proti Sloveniji. V
začetku marca so v Sloveniji uradno potrdili prvo okužbo. Vrata šole so
zaprli. S tem se je začelo tudi šolanje na daljavo.
Na začetku koronapočitnic sem imela veliko prostega časa, nato pa
sem ga imela vedno manj. Ko sem končala z opravili za šolo, sem odšla
ven in se zabavala. Veliko sem sprehajala psa in kolesarila. Ko sem imela
čas, sem prebrala kakšno knjigo. Preuredila sem si tudi sobo. Preko družbenih omrežij sem spoznala nekaj bodočih sošolk. V ponedeljek in sredo
sem imela ure klavirja. Kadar je sošolka Maja imela čas, sva se skupaj
odpravili na sprehod v Ribnico. V prostem času sem sebi in mami velikokrat uredila nohte in pogledala ogromno filmov. Ker so bile trgovine zaprte, sem se večkrat odločila nakupovati preko spleta.
Snov, ki sem se jo naučila v teh mesecih, mi bo prav prišla. Šolanje na
daljavo pa se počasi zaključuje, zato bomo to šolsko leto vendarle končali v šolskih klopeh.
Julija Klemenc

PROSTI ČAS V KARANTENI
V besedilu bom opisala, kako sem preživela prosti čas v karanteni, ki
sicer ni bila nekaj najboljšega, vendar mi je pomagala spremeniti moj
življenjski slog.
Prišel je dan, ko smo izvedeli, da bomo morali ostati doma in ne bomo
imeli toliko svobode, kot smo je imeli. Nositi smo morali maske, med seboj se nismo smeli družiti in držati smo morali varnostno razdaljo. Šola
je potekala od doma. Zjutraj sem vstala, se oblekla in šla telovadit. Telovadba je trajala okoli 30 minut, po sami telovadbi sem se šla stuširat in
pojest zajtrk. Ura je bila že toliko, da sem začela delati za šolo. Za šolo
sem delala vse do kosila. Nato sem se vedno, če je bilo lepo vreme, odpravila ven, kjer sem včasih mami pomagala na vrtu, kosila travo, šla na
sprehod, kolesarit in občasno tudi teč. Tako so moji dnevi minevali med
tednom. Ob koncu tedna, ko nisem imela dela za šolo, sem brala knjigo,
gledala televizijo, si počistila sobo, pisala seminarsko nalogo za geografijo, šla kolesarit po gozdu …
Meni osebno ta karantena ni najbolj prijala, kajti bili smo omejeni in
med seboj se nismo smeli družiti. Po drugi strani pa sem bila zadovoljna,
ker sem bila doma in sem spremenila svoj življenjski slog, ki se ga bom
držala še naprej.
Margarita Kačič
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ČAS ZA RAZMISLEK
12. 3. 2020 je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusa. Postopno
se je začelo ustavljati javno življenje, najprej šole, lokali ter javni potniški
promet. Življenje v državi se je čez noč zelo spremenilo.
Ustavitev javnega življenja in prepoved zbiranja sta bila za vse nas šokanten ukrep. Napočil je čas samoizolacije in spoznavanja ljudi okoli sebe. Pravijo, da krizne situacije v ljudeh prebudijo oziroma odkrijejo pravo osebnost
vsakega.
V preteklem obdobju sem se skupaj z mamo in sestro preselila. Selitev ni
bila večji problem, saj smo ostale v isti stanovanjski stavbi, zamenjale smo le
stanovanji. Dopoldne sva s sestro opravljali delo za šolo na daljavo, popoldne
pa sva skupaj z mamo selili in nosili stvari iz prejšnjega stanovanja.
Osebno težka se mi je zdela šola na daljavo, ker je nisem navajena. Seveda
se privadiš neki rutini, vendar to ni to. Dotaknilo se me je predvsem to, da so
mamo v službi poslali domov. Kot en starš v družini mora s svojo plačo preživljati vse tri in denar je vedno potreben. S tem, ko so jo poslali domov, je dohodek bistveno manjši in naslednji meseci bodo pokazali, kaj je nam in ostalim
družinam povzročil koronavirus.
Srečo imam, da nisem bila v stiku s kom, ki je imel to bolezen. Nikoli si ne
bi mogla oprostiti, če bi koga okužila, kaj šele, če bi kdo umrl. Pomembno mi
je, da sem dosledno upoštevala pravila samoizolacije. V vsej tej zmešnjavi
sem prišla do (lahko bi rekla) življenjskega spoznanja, da ljudi ne moreš spremeniti, ne glede na to, kaj in koliko storiš.
Verjamem, da nikomur v tej situaciji ni bilo prijetno, vendar smo vsi nekako morali preživeti. Sama ne verjamem, da je grožnje že konec, vendar se veselim obujanja prijateljstev.
Jona Novak

KARANTENA
Zaradi virusa, ki je grozil celemu svetu, smo morali ostati znotraj naše občine. Ker nismo mogli v šole, smo morali izvajati pouk na daljavo.
Pouk na daljavo skoraj ni bil drugačen od normalnega pouka. Imel je slabe
in dobre lastnosti. Lahko sem spal dlje in si vzel precej časa za vse naloge,
ampak nisem se mogel družiti s prijatelji in učitelji ti težje pomagajo. Ker
smo imeli veliko več prostega časa, saj se nismo prevažali v šolo in nazaj, smo
hodili na daljše sprehode z našim psom. Med počitnicami nismo počeli nič posebnega, saj nismo smeli zapustiti občine. Načrtovali smo izlet na morje s sorodniki in nato obiskati babico, kot jo vedno za velikonočne praznike. Moja
mama je tudi praznovala rojstni dan. Tisti dan je moja sestra spekla torto.
Življenje se zame ni dosti spremenilo. Edina razlika je bila v tem, kje sem
se šolal in kaj smo počeli med prazniki. Najbolj sem žalosten, ker sem se zelo
veselil počitnic s svojimi bratranci in našimi starši.
Domen Žigart
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ZOPERSTAVILI SMO SE VIRUSU
Že nekaj tednov smo preko medijev lahko spremljali poročila o novem,
do zdaj še ne poznanem virusu, ki se je začel širiti v začetku januarja v
kitajskem mestu Vuhan. Ko smo mi imeli še brezskrbne zimske počitnice,
se je virus razširil v nam neposredno bližino. V začetku marca smo tudi v
Sloveniji potrdili prvo okužbo. Virus se je zelo hitro širil. Šestnajstega
marca so šole zaprle svoja vrata.
Začel se je pouk na daljavo. Tako za učitelje kot za nas je bila to nova izkušnja. Kar naenkrat so bili pripomočki, ki so nam jih do tedaj skoraj
vsi odsvetovali, v teh razmerah edina možnost za nadaljevanje izobraževalnega programa. Na začetku sem imela veliko prostega časa. Takoj ko
sem opravila vse zadolžitve za šolo, sem staršem pomagala pri urejanju
okolice. Ker so bili ti prvi dnevi zelo lepi, smo pripravljali drva za zimo.
Drugi teden, odkar smo bili doma, nas je presenetil sneg. Zato smo zunanja opravila zamenjali z opravili v hiši. Temeljiteje sem pospravila svojo
omaro in iz nje odstranila oblačila, ki sem jih prerasla. Sneg je hitro
skopnel. Na sončne dni sem na balkonu ob kozarcu limonade prebirala
knjige iz mamine zbirke. Spoznala sem, da so mi tovrstne knjige zelo
všeč. Večkrat smo se z družino in psom odpravili na daljši sprehod.
Večere smo si krajšali z gledanjem filmov. S sošolci smo si dopisovali po
družbenih omrežjih, najbolj pa sva si dopisovali s sošolko Julijo. Zaradi
izredno lepega vremena smo z delom na vrtu začeli skoraj mesec prej
kot po navadi. Ker imamo visoke grede, smo jih morali dopolniti z zemljo.
Dalj časa, kot smo bili doma, bolj so se stopnjevale šolske obveznosti.
Proti koncu sem imela vedno manj prostega časa. Dobili smo tudi obvestilo, da bo deveti razred šolanje zaključil v šolskih klopeh.
Da smo nadaljevali z izobraževanjem na daljavo, je zelo pomembno,
saj bom naslednje šolsko leto že na srednji šoli. Snov, ki smo jo predelali,
mi bo prav gotovo prišla prav. Spoznala sem, kako so lahko računalniki in
telefoni koristni, če jih uporabljamo za prave namene. Prav tako tudi
splet nudi veliko pozitivnih stvari, samo pravilno ga je treba uporabljati.
Maja Dobaj

KARANTENA
V tem spisu bom govoril o nastali situaciji, svojem mnenju in izkušnjah.
V četrtek je bil zadnji dan pouka, v šolo bi lahko šel še v petek, vendar ni bilo
obvezno. Vse dni smo po radiu, televiziji in socialnih omrežjih spremljali, kako je
vse v najlepšem redu, ampak vedel sem, da ni tako. Doma sva se z mamo veliko pogovarjala o tem, vendar tudi ona ni vedela nič konkretnega, kakšno je stanje oz.
verjetno je vedela, ampak vsega tudi ni smela razkriti.
Med tem časom sem bil na preizkušnji »poskrbi zase«. Večino časa sem bil
sam doma, zato sem moral poskrbeti, da bom nekaj jedel. Nato sem moral še pospraviti za sabo. Tako je potekal moj vsakdan.
Kljub vsemu še vseeno mislim, da je v nečem slabem vedno tudi nekaj dobrega.
Luka Kos
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MOJA KARANTENA
Skozi teh devet tednov se je zgodilo veliko zanimivega, malo manj zanimivega
in predvsem se je pojavilo velik novih pravil.
Moja karantena se je vsak dan začela okoli osme ure zjutraj. Začela sem delati
za šolo, saj sem hotela biti popoldan prosta.
Kot sem že omenila, se je pojavilo veliko novih in malo nenavadnih pravil. V trgovini smo morali obvezno nositi maske in si razkuževati roke. Tudi razdaljo med
ljudmi smo morali skrbno upoštevati.
Karantena pa je imela tudi dobre lastnosti: lahko sem na primer dlje spala, urnik in obveznosti za šolo sem si lahko prilagodila sama. Največja prednost karantene pa je bila, da sem imela več časa za družino in prenovo svoje sobe.
Med karanteno sem najbolj pogrešala svoje prijatelje in sošolce, saj smo se pred
karanteno videli skoraj vsak dan.
Vesela sem, da se karantena počasi umika in da bomo prihodnji teden spet sedeli v šolskih klopeh, se po dolgem času spet videli in si povedali svoje dogodivščine med samoizolacijo.
Ines Planinšič

MOJI VTISI O »CORONA VACATION«
Kot vsi vemo, je po vsem svetu nastopila kriza, napadel nas je smrtonosen virus. Vse se je začelo že decembra leta 2019, ko je v Vuhanu na Kitajskem izbruhnila epidemija, ki pa se je prelevila v pandemijo. V Slovenijo so prišli okuženi
ljudje v prvih dneh marca in tako se je začela kriza. Nekaj dni kasneje so zaprli
šole, trgovske centre itd., skratka svet se je ustavil.
Začeli smo s šolo na daljavo, ki pa je sprva bila nadležna oz. naporna, a mi je
sčasoma postajala vse bolj všeč. Večinoma sem delal za šolo in bil zunaj. Vedno
sem se zabaval. Skoraj vsak večer smo z motorji raziskovali območje občine Ribnica na Pohorju. Ko pa me je stric prosil za pomoč, sem mu z velikim veseljem pomagal (zato marsikdaj naloga ni bila točna). V začetku karantene mi je bilo zelo
dolgčas, nato sem se začel kratkočasiti z igrico GTA 5 Story Mode.
O tej karanteni lahko povem samo dobro, saj sem se zelo zabaval, družil z
družino in počel še marsikaj. Najbolj pa mi je bilo všeč, da sem imel čas zase, ki
sem ga izkoristil maksimalno in prišel na plan z odličnimi odločitvami, kot je bivanje v dijaškem domu. Skratka »it was fun«. Moja misel, s katero bi zaključil, je:
»Just live your best life!«
Jure Pušnik
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KARANTENA
Sprva se mi je zdelo zelo zanimivo. Kar hitro pa sem ugotovil, da mi ostane zelo
veliko nalog za nazaj, če jih ne delam sproti. Med tem časom sem se zelo veliko
vozil s skuterjem. Pogosto sem pomagal tudi pri drugih opravilih. Najboljše se mi
je zdelo, da sem lahko dolgo spal in bedel pozno v noč.
Tomi Cvetko

UŽIVANJE MED KARANTENO

Vse je bilo normalno, hodili smo v šolo, se družili s prijatelji, normalno nakupovali in hodili smo lahko, kamorkoli smo želeli. Nekega dne pa se je pojavila novica,
o kateri smo govorili vsi ljudje po vsem svetu. Govorili smo o koronavirusu.
Zaradi tega nadležnega virusa smo s šestnajstim marcem pričeli s šolanjem na
daljavo. Pouk na daljavo je za devetošolce trajal kar devet tednov. V teh devetih
tednih sem se imel zelo lepo, saj sem imel ogromno časa zase in za družino. Kljub
temu da sem imel ogromno časa, se z družino nismo mogli veliko družiti, saj sta
starša hodila vsak dan v službo, kar se mi je zdelo grozno, glede na razmere, ki so
vladale po svetu. Zelo se bom spominjal, kako je potekalo šolanje na daljavo, ker
se mi je zdelo zelo zanimivo. Bilo je nekaj novega, kar ne doživiš vsak dan. Sledili
so ukrepi vlade, ki so zahtevali prepoved odhoda iz svoje občine, zato mi je bilo
zelo težko, saj sem rad hodil k prijateljem v občini ter izven nje. Čez čas, ko se je
stanje v Sloveniji umirilo, so ta ukrep preklicali in spet sem bil poln pozitivne
energije, sreče, veselja, saj sem vedel, da lahko ponovno grem k prijateljem in se
družimo. Sledili so ponovni ukrepi, ki so se spreminjali iz dneva v dan, in sicer o
odprtju šol in vrtcev po celotni Sloveniji. Bilo mi je težko, saj sem hotel to šolsko
leto zaključiti na daljavo, ker sem se dobro znašel v tem. Za nekaj časa sem rahlo
popustil s šolskim delom, ampak sem se kaj kmalu spet postavil na noge in začel
spet pridno delati, ker se je začelo obdobje zbiranja ocen. Veliko ocen smo pridobili na daljavo, nekaj pa jih bom pridobil, ko se vrnemo v šolo. Začel se je zadnji
teden šolanja na daljavo. Ves prosti čas sem izkoristil za druženje s prijatelji, saj
mi je bilo doma zelo dolgčas. Nekako sem se šole že veselil, ker bo spet nekaj novega, ko se vrnemo, saj bodo še vedno veljali določeni ukrepi, kot je upoštevanje
varnostne razdalje. Bil sem pa tudi malo žalosten, ker se je vse to prehitro končalo, saj bi bil zelo rad še doma.
Vsi smo veseli, da smo se rešili tega virusa in da se postopoma spet lahko vračamo v normalno življenje, ki smo ga živeli.
Žan Razdevšek

Dragi dnevnik!
Bolezen covid-19 nas je zelo zaznamovala. Povzročila je dvomesečno karanteno,
kar ni bilo prijetno. Nositi smo morali zaščitne rokavice in maske. Šola na daljavo
pa se je kar obnesla.
Tilen Grum
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem letu 2019/2020 ustvarjajo, oblikujejo in
urejajo šolski novinarji pod mentorstvom

Osnovna šola

Jasne Ledinek.

Ribnica na Pohorju
Ribnica na Pohorju 29

Avtorji posameznih prispevkov, likovnih iz-

2364 Ribnica na Pohorju

delkov in fotografij so tudi drugi učenci, uči-

info@osribnicanapohorju.si

telji, vzgojitelji 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, vzgojitelji in drugi
delavci šole.
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