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Natečaj 
IME ŠOLSKEGA GLASILA 

 
Naš šolski časopis potrebuje ime, ki bo povezovalo naš kraj in našo šolo. 
Zato vas (učence, učitelje, druge delavce šole in starše) vabimo, da poda-
te svoj predlog za ime šolskega glasila. 
 
Predlagano ime glasila skupaj s svojim imenom in priimkom napišite na 
listek in ga oddajte v skrinjico, ki bo na mizi pred učilnico za matematiko 
in kemijo. Predlog lahko oddate tudi anonimno. 
 
Izmed vseh predlogov bomo šolski novinarji izbrali ime in tako poimeno-
vali našo naslednjo številko šolskega glasila.  
 
Veseli bomo vsakega predloga, izbrali pa bomo najizvirnejšega. 
 
Vaše predloge pričakujemo do ponedeljka, 23. decembra 2013. 

Mladi literati 18 

Risba na naslovnici: 

Sara Buzzi 



ODPRTJE PRENOVLJENE ŠOLE 

Ko smo na prvi šolski dan prišli v 
šolo, smo opazili, da nekaj izgle-
da drugače – naša šola je prenov-
ljena in zaradi svoje rumene bar-
ve spominja na veliko sonce. 
Učenci smo bili presenečeni in 
obdajali so nas čudni občutki gle-
de tega, kako zelo je drugačna. 
Kmalu pa smo ugotovili, da nam 
ta barva in nova okna dajejo bolj-
ši občutek domačnosti in boljše 
razmere za delo. Lepo in prav 
vznemirljivo se je učiti v stavbi, ki 
oddaja tako dobro energijo. Čep-
rav sama mislim, da resnično živ-
ljenje damo šoli mi, učenci. Ver-
jamem, da je prenovljena šola 
všeč vsem – od otok v vrtcu do 
nas, devetošolcev. Zato se mi zdi 

prav, da smo prvi šolski dan pripra-
vili tudi krajšo prireditev in z njo 
odprli šolo. Čeprav na voljo nismo 
imeli veliko časa, smo se zelo pot-
rudili, da bi potekala čim bolje. 
Naša šola in vsi, ki so pomagali, da 
danes izgleda takole, si to namreč 
zaslužijo. Vem tudi, da bo šola, tak-
šna kot je zdaj, veselo sprejela še 
veliko generacij in jim s takšno 
podobo pripomogla k boljšemu 
učenju. Nam, ki bomo odšli, pa bo 
zaradi tega ostala v še lepšem spo-
minu – kot šola, ki je bila drugo 
sonce Ribnice. 

 
Gloria Plevnik  
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Misli učencev o prenovljeni šoli: 
 
»Ko sem prišla v šolo, sem mislila, da 
nisem prišla v pravo šolo.« 
 
»Veselil sem se trenutka, ko bom sto-
pil vanjo.« 
 
»Ob učenju bomo zaradi lepšega 
izgleda še bolj uživali.« 
 
»Veselim se učenja v njej.« 
 
»Pred obnovitvijo je šola izgledala 
dolgočasno, sedaj pa izstopa in mi je 
zelo všeč.« 
 
»Vau, kako lepa je šola, takšne že 
dolgo nisem videla!« 
 
»Zame je šola zelo lepa, ker je rume-
ne barve!« 
 
»Šola je zelo lepa. Zabavno se bo učiti 
v njej. Je zelo lepih barv.« 
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V petek, 15. 11. 2013, je na naši 
šoli potekal dan slovenske hrane. 
Zjutraj smo se zbrali v jedilnici, kjer 
nas je nagovoril ravnatelj o tem, 
kako pomembna je doma priprav-
ljena hrana in da bomo ta dan 
namenili samo zdravi hrani. Vsi, 
polni pričakovanj, smo pojedli tra-
dicionalni slovenski zajtrk (kruh, 
maslo, med, mleko), potem pa je 
delo potekalo v razredih (1.–5. r.) 
in tematskih skupinah (6.–9. r.). 
 
1.–5. RAZRED 
Sam sem delo spremljal v 1., 2., 4. 
in 5. razredu. Učenci 3. razreda so 
namreč dan preživeli izven šole. 
 
1. razred  
Ko smo vstopili v 1. razred, so nas 
lepo sprejeli in nam povedali, kaj 
počnejo. Delali so lizike iz sladkorja. 
Učiteljica je dala v posodo na štedil-
niku sladkor in mešala, dokler se ni 
stopil. Potem je to maso vlila na 
papir za peko in učenci so vanjo 
potopili zobotrebce. Po nekaj minu-
tah, ko se je tekoča zmes strdila, so 
nastale lizike, ki so jih učenci lahko 
poskusili. Za malico so si pripravili 
koruzne žgance s kislim mlekom. 
 

2. razred 
Učenci 2. razreda so pripravljali 
jabolčno pito. Organizirali so se v 5 
skupin. 1. skupina je delala testo z 
jajci, 2. testo brez jajc, 3. nadev z 
jajci, 4. nadev brez jajc, 5. skupina 
pa je lupila in ribala jabolka za 
nadev pite. Ko sem učence vprašal, 
če jim je delo všeč, so mi rekli, da 
jim je, ker ni pouka in ker lahko tudi 
sami kaj naredijo. 
 

4. razred 
Učenci 4. razreda so narezali sadje 
in ga okrasili s sladko smetano ter 
tako pripravili sadno solato. Sadje 
je bilo zelo raznoliko (jabolka, hruš-
ke, grozdje, gozdni sadeži ...). Pri 
rezanju so morali biti učenci zelo 
natančni in pazljivi. Učiteljica jim je 
povedala, naj koščkov, ki jim pade-
jo na mizo, ne dajo nazaj na krož-
nik. 
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Dan slovenske hrane 
KAR SMO PRIPRAVILI, SMO TUDI POSKUSILI 

Izjave 

prvošolcev: 

»Joj, kako hitro 

so v jedilnici 

pojedli 

razstavljene 

lizike. Najbrž so 

se jim zdele 

dobre.« 

»Doma bomo 

tudi naredili 

lizike. Recept je 

res simpl.« 

»Nisem vedela, 

kako se skuhajo 

žganci.« 

»Škoda, da 

moramo 

malicati v 

jedilnici. V 

razredu je bolj 

zabavno.« 
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5. razred 
V 5. razredu pa niso bili le učenci in 
učiteljica, ampak tudi starša učenke 
Alje, ki sta včasih pridelovala mleč-
ne izdelke. Pokazala sta, kako se 
pripravita jogurt in sir za žar. Učen-
ci so lahko jogurt, ki so mu dodali 
domačo jagodno marmelado in 
druge dodatke, tudi poskusili. Pove-
dali so mi, da je odličen. 

 
David Pridigar 

3. razred 
Šli smo h gospe Miciki. Najprej smo 
naredili testo. Zagreli smo mleko in 
vanj dali kvas. Počakali smo, da 
vzkipi. Vmešali smo ga v testo in 
testo pustili vzhajati. Oblikovali 
smo hlebčke, jih posipali z makom 
in jih spekli. 

Tilen Grum 

 

ČAJ 
V učilnici smo prejeli spodbudne 
besede učitelja ter navodila za 
delo. Oblekli smo se ter odpravili k 
naši postaji, kjer naš je že čakal 
gorilnik. Bilo je mrzlo, zato smo se 
že po petih minutah želeli vrniti, 
ampak naša mladostniška energija 
in radovednost sta nas gnala nap-
rej. Ko smo pričeli z delom, smo 
pozabili na mraz in začeli uživati. 
Odkrili smo kar nekaj načinov, kako 
si pripraviti čaj, ki je domač in po 
vrhu še odličnega okusa. Vsak 
izmed njih je imel svoj čar in svojo 
»zgodbo«. Njihov okus pa je popes-
trila limona. Vsi smo, 
čeprav premraženi, z 
zanimanjem poslušali in 
opazovali. 
 
Na koncu smo naredili 
še plakate o meti in kop-
rivi, bilo je pestro in 
zabavno. Na koncu so 
naš čaj poskusili tudi 
drugi učenci, učitelji … 
in dobili smo pozitiven 
odziv. Tudi meni je bil čaj zelo všeč 
in sama mislim, da mi je ta dan dal 
vedeti, da je pomembno, od kod 
hrana izvira, in da hrani kakovost 
ne daje cena v trgovini, ampak 
način in kraj pridelave. Zapomnila 
pa si bom tudi, da se čaj ne kuha, 
ampak pripravlja. 
 

Gloria Plevnik 
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DOMAČI KRUH 
Po malici smo se usedli v kombi in 
se odpeljali k Pohorniku. Pot do tja 
se mi je zdela zelo dolga. Gospa 
Micka nam je povedala, kako se 
peče kruh, katere sestavine potre-
buje za to in kje jih dobi. V krušno 
peč gre največ 21 hlebov kruha. 
Peče enkrat na teden, razvažanje 
kruha pa je zelo naporno. Peče že 
44 let, od svojega petnajstega leta. 
Potem ko smo dali kruh v krušno 
peč, nam je gostiteljica postregla s 
sokom in pecivom. Ko se je kruh 
spekel, smo dva hleba lahko odnes-
li s sabo. Odpravili smo se nazaj 
proti šoli in učiteljica nas je po poti 
spraševala, kaj smo si zapomnili. Ta 
dan se mi je zdel zanimiv in mislim, 
da so se drugi učenci prav tako 
zabavali. 

Pia Kuhar  
 

POHORSKI LONEC 
Najprej smo se zbrali v garderobi in 
odšli ven h garažama za kombija, 
tam nas je že čakal gospod kuhar. 
Povedal nam je, kaj bomo kuhali, in 
smo začeli. Pridružili sta se nam še 
dve skupini, ena je pripravljala čaje, 
druga pa pohorsko friko. Vsi smo 
pomagali, da bi hitro končali. Neka-
teri so lupili čebulo, drugi korenje, 
česen ... Ko smo vse sestavine dali v 
velik lonec, je druga skupina že pri-
pravila friko. Poskusili smo jo in bila  

je zelo okusna. Naš pohorski lonec 
se je kuhal in vsak je malo premešal 
vsebino lonca, da se sestavine niso 
prijele na dno. Kuhali smo ga dve 
uri. Ko je bila jed pripravljena, smo 
jo prelili v večji lonec in pospravili 
za seboj. Ta dan je bil odličen, vsi 
smo bili veseli in se naučili nekaj 
novega. 

Rok Smonkar 

JABOLČNI SOK 
Ob dobri družbi in prijetnem delu 
dan hitro mine. Prav tako kot dan 
slovenske hrane, ki smo ga preživeli 
ob pripravi jabolčnega soka.  

Učenci predmetne stopnje smo se 
skupaj z učiteljico Jožico in učitelji-
co Zdenko odpravili h gospodu Hel-
blu, kjer smo se zbrali v delavnici. 
Učenci smo najprej prebirali jabol-
ka. Zdrava jabolka smo zmleli in jih 
dali v hidravlično stiskalnico. Začele 
so pritekati prve kaplje soka, ki smo 
jih spili. Mošt je bil sladek, mrzel in 
osvežujoč. Med prešanjem se je 
zgodila smešna  nezgoda. Skozi  
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špranjo košta je zaradi velikega pri-
tiska brizgnila sadna kaša in zadela 
Gorana. Vsi smo se zelo smejali. To 
se je zgodilo še trikrat, toda k sreči 
pred košto ni bilo nikogar.  
V šolo smo odnesli 30 litrov okus-
nega jabolčnega soka, ki so ga 
učenci pri naslednjem kosilu z vese-
ljem spili.  

Natalija Petrič 
 

POHORSKA FRIKA 
Pohorska frika je jed, ki so si jo 
kuhali gozdarji, ki so cele dneve 
delali v gozdu. Učenci so bili nad 
njo navdušeni. Hvalili so okus mesa 
s sirom in polento.  
 
Seveda smo vprašali nekaj otrok, 
kaj si mislijo o friki, in povedali so 
tole: 
 
»Dobro je bilo, sir in meso sta bila 
odlična.« 
 
»Meso je bilo zelo dobro, polenta je 
bila dobra, bilo je tako dobro, da 
sem pojedla vse.« 
 
»Zelo je bilo dobro in upam, da bo 
g. Jože naslednje leto spet prišel in 
pripravil friko.« 
 
Kako pripravimo pohorsko friko 
 
SESTAVINE:     
                                                  
svinjska mast (maščoba)                              
slanina                                                             
3 jajca                                                              
sir                                                                     
2 jušni kocki 
koruzni zdrob 
sol 

PRIPOMOČKI: 
 
lesena žlica 
ponev 
lonec 
posoda 
 
POSTOPEK: 
 
Polenta 
V lonec nalijemo  vodo, dodamo 
žlico masti in 2 jušni kocki ter vse 
skupaj posolimo. Pustimo, da zavre, 
in nato počasi vmešamo koruzni 
zdrob. Dodajamo ga, dokler ni 
dovolj gosto. V drugo posodo razbi-
jemo 3 jajca in jih razžvrkljamo, 
nato jih dodamo polenti in vse sku-
paj zmešamo. 
 
Zabela 
Na kocke narežemo slanino in jo 
damo v ponev, v kateri je malo 
masti. Slanino pražimo 10–15 min., 
nato ji dodamo sir, ki je narezan na 
kocke. Vse skupaj mešamo, dokler 
se sir ne stopi. S to pripravljeno 
mešanico prelijemo polento in še 
toplo postrežemo. 
 
DOBER TEK! 

Larisa Martini 
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IZJAVA:  
Dan slovenske hrane 
 
Jože Krušič,  
ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju 
 
»Petkov dan je bil za nas zelo zani-

miv. Zjutraj, ko smo začeli, si nismo 

predstavljali, da bo zadeva tako 

dobro stekla. Bili smo zelo aktivni 

na različnih področjih in smo dejan-

sko uresničili ministrski poziv k pro-

pagiranju in uživanju slovenske hra-

ne. Nismo imeli samo slovenskega 

zajtrka, ampak cel projekt, povezan 

s slovensko prehrano, kjer smo v 

različnih skupinah pripravili kar 

nekaj slovenskih jedi in jih na koncu 

tudi predstavili in nenazadnje tudi 

poskusili. Zelo sem vesel, da so se 

odzvali tudi zunanji sodelavci in 

starši, ki so prišli ob koncu priredit-

ve in videli, kaj smo ta dan počeli, in 

poskusili naše dobrote. Mislim, da 

je ta dan zelo dobro uspel, in verja-

mem, da bomo drugo leto te stvari 

še nadgradili in izpeljali še boljše.«  

Rok Smonkar 

 
 

ZDRAVA PREHRANA (MED) 
V naši skupini smo topili vosek in ga 
vlivali v modele. 
 
1. Kako pridobimo vosek? 
Vosek dobimo iz satnic, ki ga nare-
dijo čebele. 
 
2. Kako pridobimo med? 
Iz satnic dobimo voščene pokrovč-
ke, satnice damo v stroj za točenje 
medu (žlajdermašin), nato vrtimo 
10 min., da se satnice spraznijo, 
precedimo in vakuumiramo. 
 
3. Sestava voska 
Poznamo več kot 300 komponent-
nih voskov. Vsebujejo 13–15 % pro-
stih maščob, kislin in 12–15 % alifat-

skih ogljikovodikov ter barvila, aro-
matične snovi, nekaj mineralnih 
snovi in precej vitamina A. 
 

4. Katere vrste medu poznamo? 
Poznamo: cvetlični, regratov, goz-
dni, hojin, lipov … med. 
 
5. Kako čebele pridobijo med? 
Čebele ga z dolgim jezikom ali rilč-
kom srkajo iz raznih rastlin in ga 
dajo v poseben mehurček, nato pa 
ga spraznijo skozi isti rilček v celice. 
 
6. Potek dela 
Vosek smo razrezali in ga stopili. Ko 
se je stopil, smo ga vlili v modele, 
nato pa dali hladit na okensko poli-
co. Ko se je vosek ohladil, smo iz 
modelov dobili sveče. 

 
Aljaž Podgoršek 
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Večer ljudske glasbe, plesa in igre 
VIDELI IN SLIŠALI SMO LAHKO, KAKO JE 

BILO VČASIH 

V soboto, 30. 11. 2013, je v telova-
dnici OŠ Ribnica na Pohorju Otroš-
ka folklorna skupina Severčki pod 
vodstvom Jerneje Osvald priredila 
večer ljudske glasbe, plesa in igre. 
Na prireditvi smo lahko poslušali in 
gledali tri folklorne* skupine, in 
sicer mlajšo in starejšo OFS Severč-
ki ter OFS vrtca in šole Vuhred. 
Severčke so s harmoniko spremljali 

Sven Pušnik, Marcel Pušnik in Tine 
Pogač; en ples pa so odplesali s 
pomočjo Orffove skupine 3. razre-
da. Med plesom Severčki večkrat 
prikažejo kakšno starejšo igro, ki so 
se jo otroci igrali včasih in je skoraj 

že prišla v pozabo. Na prireditvi 
smo lahko slišali tudi ubrano petje 
Šentjančank, ki so prikazale prede-
nje volne, in Ribniških fantov, za 
povrh pa še osem harmonikašev. 
Obiskovalci so pokazali zanimanje  
za tovrstne prireditve z množičnim 
obiskom ter bučnimi aplavzi. Glede 

na odziv se bo delo folklorne skupi-
ne verjetno vneto nadaljevalo in 
pričakovati je še več takih priredi-
tev.  
 
*Razlaga SSKJ: folklora – ljudska duhovna 
kultura.  

Andraž Žigart 
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»Razredne ure 

se mi zdijo 

super, saj 

izvemo veliko 

stvari o drugih, 

ki jih prej nismo 

vedeli.« 

ANKETA: Razredne ure v 8. in 9. razredu 
DAJALI IN SPREJEMALI SMO KOMPLIMENTE 

Z novim šolskim letom smo na naši 
šoli dobili nov kombinirani odde-
lek. Da bi se bolje spoznali, so raz-
redne ure v septembru in oktobru 
potekale na prav poseben način. 
Učenci in razredničarka so sedeli v 
krogu in si izmenjevali mnenja in 
komplimente. S tem so drug o dru-
gem izvedeli veliko novih in zani-
mivih stvari.  
Lepo je, če vemo, kaj si drugi misli-
jo o nas in v kakšni luči nas vidijo.  
Povprašali smo učence 8. in 9. raz-

reda, kaj si mislijo o tem. 

8. RAZRED: 
 
Marcel: »Razredne ure se mi zdijo 
super, saj izvemo veliko stvari o 
drugih, ki jih prej nismo vedeli.« 
Tjaša: »Zelo mi je všeč ta način raz-
rednih ur, saj sedimo v krogu in se 
veliko pogovarjamo.« 
Anže: »Razredne ure so mi zelo 
všeč, ker sedimo v krogu in se pogo-
varjamo. Rad grem k razredni uri, 
ker imamo zelo dobro učiteljico in 
se sošolci med seboj zelo dobro 
razumemo.« 
Manuel: »Razredne ure so mi všeč, 
ker sedimo v krogu in se pogovarja-
mo o različnih stvareh. K razredni 

uri prihajam zelo rad.« 
Sara: »Bilo mi je všeč, ko smo 
sedeli v krogu in se pogovarjali o 
različnih stvareh.« 
Aljaž: »Razredne ure v krogu so 
najboljše, ker se lahko boljše pogo-
varjamo.« 
Matej: »Takšne razredne ure so mi 
zelo všeč, ker lahko vsak izrazi svo-
je mnenje in pove, kaj ga moti in 
kje ima težave.« 
Timi: »Pri razrednih urah sedimo v 
krogu, to mi je všeč, ker se lahko 
med seboj vidimo. Predlagam, da 
se tudi drugi tako usedejo.« 
Neja: »Na razrednih urah je bilo 
super zato, ker smo sedeli v krogu 
in se pogovarjali.« 
Sven: »Takšne ure so mi zelo všeč, 
ker se lahko pogovarjamo o vseh 
stvareh.«  
Urban: »Takšne razredne ure so mi 
zelo všeč. Rad hodim k razrednim 
uram, saj se tam zabavamo.« 
Lovro: »Meni je razredna ura v 
krogu všeč, ker je bolj zanimivo in 
zabavno.« 
Nensi: »Takšne razredne ure so mi 
zelo všeč zato, ker je boljše, da 
sedimo v krogu.« 
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mamo. Takšne razredne ure so mi 
všeč.«  
David: »Pri razrednih urah mi je 
bilo dobro, ker smo lahko oddajali 
svoje mnenje.« 
Rok: »Te razredne ure so dolgočas-
ne, ker dolgo trajajo in se govorijo 
ene in iste stvari.«  
Natalija: »Na razrednih urah mi je 
bilo zelo všeč in zelo zanimivo, saj 
smo drug drugemu povedali mnen-
je in komplimente. Velikokrat bi se 
morali tako pogovarjati, saj je lepo 
in s tem še bolj spoznamo drug dru-
gega.« 
 
Pia Kuhar in Natalija Petrič 

9. RAZRED: 
 
Pia: »Razredne ure so mi zelo všeč, 
saj se mi zdi pomembno, kaj si dru-
gi mislijo o meni in kako me vidijo 
kot osebo. Zelo je zanimivo, ko 
drug drugemu povemo mnenje.«  
Gašper: »Razredne ure so super, 
saj se pogovarjamo in se učimo.« 
Larisa: »Pri razrednih urah mi je 
bilo zelo všeč, saj smo si dajali 
komplimente in se ob tem zabavali. 
Všeč mi je bilo tudi, da smo sedeli v 
krogu.« 
Andraž: »Razredne ure so bile 
super, saj je krasno, da lahko daje-
mo komplimente in jih tudi spreje-

»Razredne ure 

so mi zelo všeč, 

saj se mi zdi 

pomembno, kaj 

si drugi mislijo 

o meni in kako 

me vidijo kot 

osebo.« 
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Patrik, 4. r.  

»Menim, da je 

bila knjiga lepa, 

zgodbica pa 

zanimiva. 

Upam, da si 

boste drugič, ko 

bo spet Teden 

otroka, še 

enkrat izposodili 

to knjigo.« 

Timi, Tine in Jan, 1. r., 
so imeli podobno 
mnenje. »Bilo mi je 
všeč, ker so nam brali 
učenci, ker je vsak dan 
prišel drugi in ker rad 
poslušam zgodbice. 
Brali so nam Listavci 
proti iglavcem. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko je v 
igro prišel Rok. Takrat 
je skočil visoko in 
zadel koš. Na koncu so 
zmagali listavci, za 
katere sem tudi navi-
jal. Po mojem so zma-
gali listavci, ker je v 

njihovo ekipo prišel Rok.«   
 
 

 
Jasna, Mojca in Teja, 
2. r., so imele podob-
no mnenje. »Bilo je v 
redu, ker so brali raz-
ločno in lepo. Zgodba 
se mi je zdela lepa in 
ravno pravšnja za nas. 
Bolj všeč mi je bilo, ko 
je bralo dekle, saj je 
tudi ona dekle tako 
kot jaz, vendar ko je 
prišel fant, sem vsee-
no rada poslušala. V 
zgodbi mi je bilo naj-
bolj všeč, ko sta se 
Lipko in Rok spoznala, 
spoznala sta se ob 

košarki. Želim si, da bi nam učenci 
drugo leto spet prišli brat.« 

Teden otroka je teden, v katerem  
še posebej izpostavljamo otrokove 
pravice, začne pa se prvi ponedel-
jek v oktobru in traja sedem dni. 
Na naši šoli smo ga popestrili z 
ustvarjalnimi delavnicami v četr-
tek in petek, vsak dan pa smo sta-
rejši otroci brali mlajšim. Kaj meni-
jo o tem učenci, pa so nam odgo-
vorili kar v anketi. 
 

 
Aljaž, 8. r.: »Branje se 
mi zdi v redu, saj še 
nekateri ne znajo dob-
ro brati in jim zato 
lahko beremo starejši. 
Zgodba je ravno prav-

šnja, saj govori o deklici, ki je želela 
postati misica. Tudi drugo leto bi 
rad sodeloval.«  

 
Neja, 2. r.: »Ja, všeč 
mi je bilo, ker je bila 
pravljica lepa. Najbolj-
ša pravljica mi je bila 
Lipko. Najboljši del mi 
je bil, ko si je eno dre-

vo zlomilo vejo, pa so poklicali Lip-
ka. V košarkarski tekmi pa so zma-
gali listavci. Všeč mi je bilo, ko so 
nam zgodbice brali starejši učenci, 
saj jih tako bolje spoznam. Ko bom 
velika, bi tudi jaz brala mlajšim.« 
 

 
Tomi, 3. r.: »Še kar, 
eni so mi bili všeč, dru-
gi pa ne, ker niso brali 
dobro. Ko bom starej-
ši, ne bi bral mlajšim, 
saj ne berem rad, ven-

dar rad poslušam zgodbice.«  

ANKETA: Teden otroka 
BRALI IN POSLUŠALI SMO ZGODBICE 

Nensi, 8. r. 

»Moje mnenje 

je, da je v redu, 

če starejši 

berejo mlajšim, 

ker ti še ne znajo 

v redu brati. Bilo 

je super, saj mi 

je v veselje brati 

mlajšim.« 
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Lana, 4. r. 

»Ko so nam, 

mlajšim brali 

starejši, sem 

se počutila 

zelo v redu. 

Izvedela sem 

veliko 

novega.« 

Anastazija, 6. r.: 
»Branje mlajšim se mi 
zdi dobro, saj tako več 
poslušajo in se več 
naučijo. Da sem mlaj-
šim brala, mi je bilo 

zelo všeč, in si to želim početi še 
naprej. Mislim, da je bila knjiga rav-
no pravšnja. Preden sem stopila v 
razred, me je bilo malo strah in 
malo sem bila živčna. Otroci so bili 
veseli in so mi pokazali celo igrače.«  
 

 
Anže, 8. r.: »Zdi se mi 
dobro, saj oni še ne 
znajo v redu brati in 
tako, kot jim mi pre-
beremo, več razume-
jo. Občutki ob branju 

so bili v redu, saj so bili otroci nadv-
se navdušeni, ko sem jim bral. 
Takega odnosa od njih nisem priča-
koval.« 
 

 
Urban, 8. r.: »Branje 
se mi zdi zelo primer-
no, saj eni ne razume-
jo, kaj je knjiga, in 
mislim, da je bilo 
pametno, da smo jim 

brali. Če bo to tudi drugo leto, bom 
z veseljem sodeloval, saj mi je bilo 
všeč. Preden sem vstopil v razred, 
sem bil malo napet, ko pa sem vsto-
pil in so mi rekli, da lahko kar zač-
nem brati, sem jim z veseljem preb-
ral knjigo. Zgodba je bila ravno 
pravšnja – zame, ki sem jim bral, in 
za njih, ki so poslušali.« 

Maruša, 5. r.: »Bili so 
zelo v redu in brali so 
v redu. Tu in tam se 
jim je kaj tudi zatakni-
lo, ampak smo jih 
kljub temu razumeli.« 
 
Zala, 5. r.: »Bilo je 
zanimivo. Naučili smo 
se veliko novega. Bra-
li so dobro. Tu pa tam 
nisem razumela kak-
šne besede. Ampak so 

se ustavili in razložili to besedo.« 
 
Alja, 5. r.: »Ko so nam 
brali starejši, smo 
lepo preživljali čas 
skupaj. Mi pa smo se 
tisto uro še bolj 
posvetili zgodbi, ki 

smo jo slišali.« 
 
Nika, 5. r.: »Starejši 
so nam lepo brali knji-
ge.« 
 
 
 
Lara, 4. r. »Ko so nam 
brali starejši, se mi je 
zdelo zabavno. Komaj 
čakam na drugo leto. 
Z velikim veseljem 
sem poslušala.« 
 
Suzana, 4. r.: »Ko so 
nam brali starejši, se 
mi je zdelo super. 
Komaj čakam na dru-
gič. Zelo rada poslu-
šam.« 

 
David Pridigar in Andraž Žigart 

Nina, 5. r. 

»Menim, da 

so starejši 

brali mlajšim 

z velikim 

veseljem. 

Tudi mi 

bomo morali 

brati 

pravljice 

mlajšim, ko 

bomo v 9. r. 

in še prej.« 
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Frazem je stalna besedna zveza.  
 
Kadar frazem predstavlja samo del 
povedi, ga imenujemo reklo (npr. 
Ana je že dve uri v svoji sobi in 
kuha mulo.). 
 
Kadar frazem predstavlja celo 
poved, ga imenujemo rečenica 
(npr. Jabolko ne pade daleč od 
drevesa.). 
 
Namen te rubrike je spoznati in 
razumeti čim več frazemov. Te sre-
čujemo na vsakem koraku. Morda 
boste rekli: »Saj jih poznamo!« 
Morda res. Pa jih tudi razumemo?  
 
Če pisec ali govorec v svoje besedi-
lo vključi frazem, ki ga ne razume-
mo, se lahko obrišemo pod nosom 
in odidemo z dolgim nosom. Takrat 
sicer lahko silimo z glavo skozi zid, 
vendar bo takrat po toči zvoniti 
prepozno. Zato, dragi bralci, pozor-
no prebirajte tole rubriko, da se 
boste vsemu temu izognili in boste 
druge presenetili s svojim poznava-
njem stalnih besednih zvez. Upam, 
da ne boste rekli: »Za frazeme mi je 
toliko kot za lanski sneg.« 
 
Namig: razlago frazemov lahko poi-
ščemo v Slovarju slovenskega knjiž-
nega jezika (SSKJ), ki je dostopen 
tudi na medmrežju. 
 
Pripis: Koliko frazemov ste zasledili 
v tem besedilu? 
 

Tokrat so se nekateri naključno 
izbrani učenci naše šole preizkusili 
v poznavanju 4 frazemov, na videz 
povsem preprostih – pa je res 
tako? Preberite njihove razlage in 
presodite sami. 
 
Jabolko ne pade daleč od drevesa.  
(Razlaga v SSKJ: otrok je tak kot 
starši.)  
 
9. r. 
Takšni, kot so starši, bodo otroci. 
Tega, kjer si bil ustvarjen, ne moreš 
prikriti. 
Sin je enak svojemu očetu ali hčer 
svoji mami. 
Kakršen oče, takšen sin. 
 
7. r. 
Priložnost ni daleč. 
Sinovi ne gredo daleč od staršev. 
Če je v družini en mali, potem je 
njegov sin mali. Podobna sta si. 
Če se kdo zlaže, ne bo daleč prišel. 
Kar se zgodi, ne moreš prekriti. 
Kakršen je oče, takšen je sin. 
Če je oče zloben, je mogoče tudi sin 
enak. 
 
6. r. 
Jabolko ne pade daleč od drevesa, 
če pade dol. 
 
5. r. 
Jabolko ne pade daleč od debla. 
Jabolko ne pade daleč. 
Nekdo se zlaže. 
Laž ne moreš dolgo zadržati zase, 
moraš nekomu povedati. 
 
4. r. 
Jabolko je nižje od tal. 

FRAZEMI 
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Iz te moke ne bo kruha.  
(Razlaga v SSKJ: prizadevanje se ne 
bo uresničilo, ne bo dalo pričako-
vanega rezultata.) 
 
9. r. 
Iz tega ne bo kaj. 
Če si izmisliš izgovor, ne bo veljal. 
Iz tvojega dela ne bo nič, saj se nisi 
dovolj potrudil. 
Iz tega, kar delamo, ne bo nič. 
Iz vseh stvari ne moreš ustvariti 
nekaj uspešnega. 
Nekdo se samo izgovarja. 
 
7. r. 
Nič ne delamo. 
Brez volje ne moreš nič narediti. 
Iz takega dela ne bo nič. 
Nekdo ne bo delal, ne bo imel 
denarja. 
Iz tega, kar si naredil, ne bo nič. 
Če se pojavi velika težava, je ne 
moreš rešiti. 
 
6. r. 
Iz te moke ne bo kruha, če je ne 
predelamo. 
 
5. r. 
Moka je stara in ni več uporabna. 
Iz tega fantka ne bo zrasel priden 
fant.  
Iz tega, kar narediš, ne bo nič. 
Če boš siten, ne boš nič naredil. 
 
4. r. 
Če hočeš narediti nekaj slabega in 
kdo za to ve, hoče to preprečiti. 

Zarečenega kruha se največ poje. 
(Razlaga v SSKJ: prenagljene* izja-
ve, sodbe mora človek dostikrat 
preklicati, spremeniti.) 
 
9. r. 
Kar je rečeno, je najbolj dobro. 
Če boš nekomu nekaj obljubil, boš 
lahko obljubo prelomil. 
Veliko govorimo in nič ne naredimo. 
Tisto, kar rečeš, da nikoli ne boš 
naredil, potem  narediš večkrat. 
Kar je dobro, se največ poje. 
 
7. r. 
Resnica vedno pride daleč. 
Črnega kruha se največ poje. 
Tisto delo, ki ima lepo nagrado, se 
hitro konča. 
Besedo, ki si jo izgovoril in si jo izmi-
slil, bodo nato drugi govorili naoko-
li.  
Kar želiš drugemu, se zgodi tebi. 
Kar rečeš, da ne boš, potem nare-
diš. 
 
6. r. 
Najbolj dobrega kruha se največ 
poje. 
 
5. r. 
Kruha, ki ga zarečemo, se največ 
poje. 
Če boš priden, boš dobil nekaj dob-
rega nazaj. 
Nekdo je vedno glasen. 
Dobrega kruha se največ poje. 
 
4. r. 
Nekaj je zelo dobro. 
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Iti s trebuhom za kruhom. 
(Razlaga v SSKJ: iskati zaslužek 
zunaj domačega kraja, domovine.) 
 
9. r.  
Tja, kjer je kruh, je treba iti.           
Iti v svet, da bi služil kruh.                                          
Slediti usodi in pričakovati nekaj 
dobrega pred sabo. 
Če si lačen, pojdi tja, kjer je kruh, in 
dobil ga boš. 
Kjer je hrana, tja boš tudi šel. 
Nekam greš delat. 
 
7. r. 
Greš si iskat delo. 
Če hočeš imeti hrano, moraš delati. 
Tisti, ki največ obljubi, naj to naredi. 
Oditi iskat delo/hrano. 
Greš tja, kjer je delo. 
Greš po denar. 

6. r. 
Človek, ki je reven, je šel po mestu 
iskat kruh. 
 
5. r. 
Odšel je od doma s trebuhom za 
kruhom. 
Če boš nekje nekaj dobrega naredil, 
boš imel v srcu. 
Nekdo je šel s trebuhom za kru-
hom. 
Nekdo je šel iz hiše lačen. 
 
4. r. 
Nekam je šel pa se je kruha najedel. 
 
 

*Prenagliti se – nekaj reči ali storiti, 

ne da bi dovolj premislil.  
 

Jasna Ledinek  

V četrtek, 7. 11. 2013, smo učenci 
3. razreda imeli naravoslovni dan. 
Obiskala nas je gospa Polona. Poka-
zala nam je, kako se izdeluje iz gli-
ne. Prva stvar, ki smo jo naredili, so 
bili obeski. Ko smo pomalicali, nam 
je pokazala, kako se izdelujejo 
posode. Najprej smo vzeli belo gli-
no. Iz kačic in kroglic je nastala 
posoda. Potem smo vzeli še rdečo 
glino in naredili posode. Gospa 
Polona je naredila skodelico. Bil je 
lep naravoslovni dan. 

Maja Dobaj 

Naravoslovni dan v 3. razredu 
BILI SMO LONČARJI 

Kako in kaj je treba. 

Čakamo na navodila. 

Izdelovanje glinene posode. 
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INTERVJU: Marcel Pušnik 
NJEGOVA LJUBEZEN JE ŽOGA 

Marcel je učenec 8. razreda OŠ 
Ribnica na Pohorju. 13-letnik že 
pri svojih rosnih letih obvlada veš-
čine nogometa. Njegova največja 
ljubezen pa je žoga.  
 
Kdaj si začel trenirati nogomet? 
Nogomet sem začel trenirati že v 
četrtem razredu. 
 
Kdo te je navdušil nad nogome-
tom?  
Navdušenje nad nogometom sem 
podedoval verjetno po očetu, 
nogomet pa igra tudi moj bratra-
nec. 
 
Kako se je začela tvoja nogometna 
pot? 
Moja nogometna pot se je začela 
pri NK Radlje ob Dravi, kjer treni-
ram še danes. 
 
Kako usklajuješ treniranje nogo-
meta s šolskimi obveznostmi? 
Potrudim se, da kljub treningom in 
tekmam izpolnjujem tudi obvezno-
sti v šoli in imam čim boljše ocene. 
 
Kolikokrat na teden treniraš nogo-
met? 
Treninge imam poleti od tri- do šti-
rikrat, pozimi pa le dvakrat na 
teden. 
 
Bi šel trenirat v kateri drugi klub? 
Čeprav mi je tukaj všeč, bi šel treni-
rat v Maribor ali Dravograd. 
 

 

Kako ti je uspelo priti tako daleč? 
Kjer je volja, je tudi pot.  
 
Si utrpel tudi kakšno poškodbo? 
Kakšno? 
Da, imel sem nategnjene kite na 
kolenu.  
 
Spremljaš nogomet tudi po televi-
ziji? Kateri je tvoj najljubši klub? 
Seveda, saj menim, da se lahko 
tudi tako veliko naučiš. Moj najlju-
bši klub trenutno pa je Chelsea. 
 
Kateri nogometaš je tvoj vzornik? 
Didier Drogba, ki igra v napadu in 
je super igralec. 
 
Si že kdaj pomislil, da bi nehal 
igrati nogomet? 
Nikoli. 
 
Imaš poleg nogometa tudi druge 
hobije? 
Seveda, igranje harmonike. 
 
Ali imaš ob nogometu čas pomisli-
ti tudi na ljubezen? 
Oh, seveda. (smeh) 
 
Kakšni so tvoji načrti za prihod-
nost, je tvoja prihodnost povezana 
z nogometom? 
Da, moja prihodnost je povezana z 
nogometom. Rad bi igral za kakšen 
klub v Angliji ali pa vsaj pri Nogo-
metnem klubu Maribor. 
 

Aljaž Podgoršek in Gloria Plevnik 
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Razmišljanje ob poeziji Saše Vegri 
 
Saša Vegri: NE BOM ODPIRAL UST 

 
Ne bom odpiral ust, 
ne bom gledal stran, 
ves dan bom strmel 

vsem v oči, 
ves dan bom molčal 

kot čok. 
Samo ne mislite, 

da ne bodo spet rekli:  
JOJ, KAKŠEN OTROK! 

Verjetno bi moral 
biti brez ust, 

brez oči, 
brez nog 

in brez rok, 
neviden kot duh 

in neslišen  
kot ultrazvok. 

JOJ, KAKŠEN OTROK! 
 

Saša Vegri: TAKRAT 
 

Takrat ko na steni 
ura teče čisto razločno 
in sedim v nekem kotu, 

obdan od sten, 
še sam ne vem, 
kaj naj počnem. 

Tak dan 
mi ne recite, 

ko od nekod pridrvite, 
da sem len, 

da se pretegujem 
in nič pametnega ne počnem. 

Na tak dan 
še sam ne vem, 

kaj sem 
in kaj naj 

s sabo počnem. 

ZAKAJ, KAKO IN KAJ 
 

Zakaj, kako in kaj – ta vprašanja se 
nam v glavi pojavljajo vse povprek. 
Ob vsaki situaciji, ki jo vidimo, ob 
vsaki besedi, ki jo slišimo, in ob 
vsaki stvari, ki jo začutimo. S tem ni 
nič narobe, saj nikoli ne vemo o 
neki stvari toliko, da ne bi mogli 
vedeti še več. Radoveden človek je 
srečen človek. 
Pesmi dobro predstavita pogled na 
svet nekega otroka. Zaznati je, 
kako smo otroci vedno manj 
»zasuti« z dobrinami, ki niso mate-
rialne. Vsem gre po navadi za to, 
da bi nas drugi imeli radi. Mislim, 
da nas bi morali najprej naučiti lju-
biti samega sebe. Kako bomo dob-
ro skrbeli za druge, če ne znamo 
skrbeti zase? Kako bomo lahko v 
drugih iskali dobro, če tega nismo 
sposobni najti v sebi? Odrasli nam 
prevečkrat dajejo občutek, da je 
pomembno samo to, kaj drugi mis-
lijo o nas, in da skoraj nikoli nič ne 
naredimo; če pa že, pa narobe. 
Zmedejo nas s tem, ko je vedno 
nečesa premalo ali preveč. Veliko 
stvari naredimo samo zato, da bi 
bili drugi ponosni na nas, zato boli, 
ko tega ne opazijo. V pesmi NE 
BOM ODPIRAL UST je v nekaterih 
delih vidno, da želimo ugoditi dru-
gim: Verjetno bi moral / biti brez 
ust, / brez oči, / brez nog / in brez 
rok.  
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Potovanje v svet domišljije 
 

SLONČEK BINE 
 

Nekoč je živel slonček po imenu 
Bine. Bil je nadarjen za slikanje, a ni 
imel barvic. Nadvse si jih je želel, a 
mamica tega ni vedela, dokler ji ni 
potožil.  
Že naslednji dan je dobil barvice. 
Končno je lahko naslikal svojo dru-
žino. Nekega dne se je odpravil 
ven. Rekel si je, da bi rad naslikal 
ribnik za mamo in očeta. A doma je 
pozabil barvice. Kaj naj storim? 
Odpravil se je domov. Ko je prišel 
domov, je vzel svoje barvice in se 
odpravil k ribniku. Ko ga je naslikal, 
se je vrnil domov k svoji družini. 
Oče in mama sta bila zaskrbljena, 
ker sina ni bilo tako dolgo. Starša 
sta ga objela. Ko jima je pokazal 
sliko, ki jo je naslikal, sta se skoraj 
začela jokati. Pohvalila sta ga, ker 
je tako lepo naslikal.  
Bine je hodil tudi v šolo. Ko so tam 
izvedeli, da Bine slika, so vsi hoteli 
svojo sliko. Tudi učiteljica jo je 
hotela.  
Prišel je domov in takoj naslikal 
slike za otroke.  

                                                                                                           
Jasna Ovčar,  

2. razred  

To kaže na občutek zapostavljenos-
ti. Ljudi bi morali sprejeti in jim 
pomagati, da se razvijejo v dobre 
ljudi, ne pa jim dajati občutka, da 
jih sploh ne bi smelo biti. V pesmi 
TAKRAT pa se mi zdi zanimivo to, 
da sem v njej našla sebe ob dežev-
nih dneh, ko sem povrhu še slabe 
volje. V verzih Tak dan / mi ne reci-
te, / ko od nekod pridrvite, / da 
sem len je poudarjeno to, da 
mogoče sploh ne veste, zakaj smo 
takšni, pa nas začnete napadati. 
Pomislite, da smo morda le žalost-
ni, ne pa leni ali nesposobni. 
Pesmi me nagovarjata, da je čas, 
da zopet začnemo ceniti malenkos-
ti in da brez zgodbe nimamo pravi-
ce obsojati. 
 
                                     Gloria Plevnik, 

9. razred 

G L A S I L O   

»Sončni vzhod prebuja 
naravo, branje knjig 
razsvetljuje glavo.«  
(mongolski pregovor) 

 
»Dosti moramo brati, vendar 
ne česarkoli.« (Plinij) 
 
»Branje je za duha to, kar je 
telovadba za telo.«  
(Richard Steele) 

 
»Najboljša knjiga je najboljša 

družba.« (Lord Chesterfield) 



 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izidu 

prve številke Glasila OŠ Ribnica na Pohorju. 

Če želite svoj prispevek objaviti v kateri od naslednjih šte-

vilk glasila, vas vabimo, da ga oddate mentorici Jasni Ledi-

nek. Prav tako lahko podate svoje ideje in predloge, o čem 

bi lahko pisali v naslednjih številkah. 

Šolski novinarji z mentorico 

Ribnica na Pohorju 29 

2364 Ribnica na Pohorju 

 

Tel.: 02/888 03 90 

E-pošta: o-ribnica.mb@guest.arnes.si  

 

Glasilo OŠ Ribnica na Pohorju ustvarjajo, obli-

kujejo in urejajo učenci izbirnega predmeta 

Šolsko novinarstvo pod mentorstvom Jasne 

Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov in fotografij so 

tudi drugi učenci, učitelji in delavci OŠ Ribni-

ca na Pohorju. 

 

Osnovna šola  

Ribnica na Pohorju 

ZAHVALA in VABILO 

S T R A N  2 0  
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