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Dan dejavnosti
POUČNO, USTVARJALNO, ZABAVNO (1. del)
ŠPORTNI DAN (6. razred)
Učenci 6. razreda smo imeli v četrtek, 29. 9. 2016, orientacijski pohod
z učiteljem Marijanom. Zjutraj smo
se poučili o kompasu. Nato smo se
najedli in odpravili na pot. Določili
smo vodje pohoda, to sva bili midve. Odpravili smo se do tretjega
potoka, kjer je bila prva točka. Reševali smo naloge. Zadnja točka je
bila krmilnica blizu koče Pesnik. Odpravili smo se nazaj po drugi poti.
Okoli 12. ure smo se vrnili nazaj v
šolo. Pot je bila zabavna, zanimiva
in poučna. Znanje o kompasu bomo
lahko še v prihodnosti večkrat uporabili. Vsem nam je bilo pestro dogajanje všeč in bi to še večkrat ponovili.
Jona Novak in Maja Dobaj, 6. r.
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NARAVOSLOVNI DAN (7. razred)
V četrtek, 29. 9. 2016, smo sedmošolci imeli naravoslovni dan. Najprej smo bili v učilnici naravoslovja,
potem pa smo z učiteljico Zorislavo
odšli v gozd. Tam smo spoznavali
drevesa in reševali učne liste. Niso
bili zahtevni, saj smo se o tem učili

že v razredu. Ko smo prišli iz gozda,
smo na vrhu vlečnice pomalicali.
Uživali smo v čudovitem razgledu.
Zelo veseli smo po hribu pritekli do
šole. Naravoslovni dan je bil zelo
zanimiv, saj smo si snov tako bolje
zapomnili.
Tanisa Pušnik in Ajda Ladinek, 7. r.
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TEHNIŠKI DAN (8. razred)
V četrtek, 29. 9. 2016, smo učenci
osmega razreda z učiteljem Mitjo
imeli tehniški dan. Najprej smo v
tehniški učilnici izdelali vrtljivo
zvezdno karto, nato pa spoznali dele teleskopa in skozi njega opazovali nekaj kmetij. Ko smo to napravo
dokončno spoznali, smo se odpravili ven ter z njo in s posebnim filtrom opazovali Sonce in njegove
pege. Učenci smo se zelo zabavali,
vključno z učiteljem Mitjo, saj se je
tudi on z nami nasmejal. Dan smo
preživeli zanimivejše, kot smo pričakovali.
Alja Miklavc, 8. r.

TEHNIŠKI DAN (9. razred)
V četrtek, 29. 9. 2016, smo imeli
učenci 9. razreda tehniški dan pri
učiteljici Jožici.
Najprej smo se razdelili v skupine,
potem pa smo začeli z delom. Šivali
smo peresnice iz blaga, izdelovali
škatle iz kartona in vzorce iz papirja. Delali smo pet šolskih ur in ob
tem zelo uživali, saj smo nekateri to
delali prvič.
Na koncu so bili vsi izdelki čudoviti,
saj smo jih vsi delali z dobro voljo in
veliko truda.

Larisa Plevnik In Viktorija Miklavc,
9. r.
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Dan dejavnosti
POUČNO, USTVARJALNO, ZABAVNO (2. del)
Učenci 6., 7., 8., in 9. razreda
Osnovne šole Ribnica na Pohorju
smo imeli v ponedeljek, 14. 11.
2016, dan dejavnosti.
Za vse razrede je bilo organizirano
zdravstveno predavanje. Poleg tega
so se učenci 6. razreda učili delati s
programom Microsoft Excel, nato
so izdelovali izdelke iz lesa (šah),
učenci 8. razreda so izvedli matematično preiskavo, učenci 9. razreda pa športne igre.
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Sedmošolci smo govorili o analizi
vode. Najprej smo dobili liste z navodili za poskuse. Preizkušali smo
trdoto vode s testnimi lističi in s
segrevanjem vode, predelali smo
program »kapljica vode« in opravili
nekaj preizkusov po navodilih. Na
zdravstvenem predavanju pa smo
se pogovarjali o duševnem zdravju.
Ajda Ladinek in Tanisa Pušnik, 7. r.
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Zjutraj ob 8.00 smo se učenci 8.
razreda zbrali v matematični učilnici. Najprej smo se pogovarjali o
večkotnikih in diagonalah večkotnikov. Rešili smo tudi učni list. Ko
smo to dokončali, smo si pripravili
podlage, na katere smo narisali najrazličnejše večkotnike.
Po malici, ki je sledila, smo imeli
predavanje o zobeh. Bilo je zelo
zanimivo. Izvedeli smo nekaj zanimivosti o razvoju zob pri dojenčku.
Sledilo je še eno predavanje. Tema
drugega je bila spolnost.
Po koncu predavanj smo nadaljevali z večkotniki. Učiteljica nam je
prejšnji dan naročila, da moramo

imeti s sabo prejo različnih barv in
iglo. Šivanja smo se lotili tako, da
smo na vrvico naredili vozel in iglo
zapičili v eno od oglišč. Vrvico smo
našili tako, da smo jo potegnili skozi vsa nesosednja oglišča. To smo
naredili na vseh ogliščih. Na koncu
je na tisti podlagi nastal čudovit
vzorec. Ob tem delu sem zelo uživala, saj smo bili sproščeni in smo
se zabavali. Vsi sošolci in sošolke so
bili pri tem delu spretni in smo se
imeli zelo lepo. Upam da bomo
kdaj delali kaj podobnega, ker je
bilo res krasno.
Maruša Praznik, 8. r.
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ANKETA: DAN DEJAVNOSTI (14. 11. 2016)
Tomi, 7. r.: »Meni je bil ta dan zelo
všeč, ker smo delali poskuse in eksperimente.«

Alina, 6. r.: »Imeli smo se super.
Medtem ko smo izdelovali izdelke
iz lesa, smo poslušali glasbo. Ko pa
smo imeli zdravstveno predavanje,
smo govorili o odraščanju.«
Lana, 7. r.: »Potek dneva se mi je
zdel zanimiv, saj smo delali poskuse
ter se izobraževali o duševnem
zdravju.«

Jure, 6. r.: »Dan je bil odličen, ker
so bile zanimive animacije.«
Eva, 8. r.: »Všeč mi je bilo pletenje
večkotnikov in zdravstveno predavanje.«
Nika, 8. r.: »Jaz sem se počutila
super, bilo je zabavno.«
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Ajda Ladinek in Tanisa Pušnik, 7. r.
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Kulturni dan
DAN UČENCEV

Na prireditvi so
nastopili tudi
člani folklorne
skupine in otroci
vrtca.

V petek, 7. 10. 2016, je bil kulturni
dan. Ob 8. uri smo se vsi zbrali v
telovadnici, kjer je bil sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost. Pevski
zbor je najprej zapel himno, nato so
nastopili folklorna skupina in otroci
vrtca. Prvošolčki so vstali in ponovili zaobljubo, da se bodo pridno učili, da bodo prijazni do učencev in
učiteljev šole ter da ne bodo uničevali šolske lastnine. Po proslavi je
bila malica, jedli smo hot dog. Potem so učitelji organizirali različne
dejavnosti. Odvijali so se: nogomet,
štafetne igre, namizni tenis, odbojka, streljanje z zračno puško in pikado. Današnji dan je bil zelo zanimiv in zabaven.
Patrik Fažmon, Tomi Plevnik, 7. r.

Ravnatelj je prvošolčkom po slovesni zaobljubi podelil priznanja.
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Jože Krušič, ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju: »V prvi vrsti je dan učencev
zaključek tedna otroka. Pomembno je to, da smo sprejeli prvošolčke v šolsko skupnost. Drugače pa smo vas, učence, povprašali, kaj bi radi počeli in
rezultat je tukaj: različne športne dejavnosti in vsak je šel po svoji želji tja,
kamor si je želel.«

Prvošolčki so se predstavili s plesom.

Prvošolčki z razredničarko.

ISKRICE

STRAN

9

STRAN

10

ANKETA: DAN UČENCEV

Odbojka

Žiga, 1. r.: »Zelo mi je bilo všeč, da
je samo naš razred dobil torto. Malica je bila super, saj smo dobili hot
dog. Ko smo nastopali na odru,
sem se počutil kar v redu in bil sem
vesel, ker sem videl tudi svojo mamo in babico. Ko sem dobil medaljo, sem se počutil zelo ponosno.
Zelo sem užival pri igranju štafetnih
iger.«

Neja, 5. r.: »Pri odbojki mi je bilo
zelo všeč. Na začetku smo se ogrevali in sami smo lahko sestavili ekipe. Za zmago določenih ekip ne
vem, ker tega nisem podrobneje
spremljala. Bila sem v mlajši ekipi
(5. in 6. razred). Ta dan ne bi mogel
biti boljši.«
Erik, 7. r.: » Danes je bilo fajn, postal sem zmagovalec v namiznem
tenisu, ampak tega ne treniram.
Učitelji, ki so bili zraven, so me veliko naučili, zato je bilo zelo zanimivo. Ponosen sem nase.«
Nika, 9. r.: »Po proslavi sva z Viktorijo igrali namizni tenis. Bilo je
zeli fajn, počutila sem se sproščeno, zelo smo se smejali. Šlo mi je
kar v redu, zmagala pa nisem. Proslava je bila zanimiva, z odličnim
programom.«

Viktorija, 9. r.: » Zdelo se mi je zelo fajn, ker sem prišla v finale, bilo
je sproščeno, nismo se dolgočasili.«
Larisa, 9. r.: »Bilo je super, odbojko smo igrali z dobro voljo. Za ene
je bilo to prvič, predvsem za mlajše, saj smo mi to izvajali že lani.
Najbolj zanimivo se mi je zdelo takrat, ko smo dvakrat zmagali. V
moji ekipi smo bile devetošolke.«

Streljanje z
zračno
puško

ISKRICE

Aljaž B., 8. r.: »Menim, da je bilo v
redu. Velikokrat nisem zadel, a na
koncu sem zadel dvojko, na najmanjši tarči. Proti pričakovanju se
mi je zdelo zelo dobro.«

Klemen, 9. r.: »Bilo je super, ker
smo lahko igrali namizni tenis. Potem smo šli na malico, jedli smo
hot dog, nato smo metali pikado,
trikrat sem zmagal in zraven smo
poslušali pesmi. Dobili smo tudi
bonbone.«

Anketo so pripravili učeni krožka
Novinarstvo.
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Štafetne igre

Nogomet

Navijaško
vzdušje
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Poklicno usmerjanje
KAJ BO MOJ POKLIC?
V torek, 15. 11. 2016, je v Športni
hiši v Radljah ob Dravi potekalo poklicno usmerjanje, ki smo se ga
udeležili tudi učenci 8. in 9. razreda
naše šole. Predstavile so se srednje
šole podravske in koroške regije.
Pri vsaki mizi je bila zastopana ena
šola; obiskovalci smo lahko dijakom
in učiteljem postavljali vprašanja
glede izobraževanja na njihovi šoli
in si tako pridobili številne koristne
informacije.
Viktorija Miklavc, 9. r.
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Tekmovanje v merjenju knjižnih moči
KNJIŽNE MIŠICE
V torek, 22. 11. 2016, se je pet
učenk naše šole udeležilo Knjižnih
mišic v splošni knjižnici Radlje ob
Dravi, kjer so v sodelovanju s šestimi okoliškimi šolami iskale izgubljene knjige in se pomerile v moči pisanih in izgovorjenih besed.
V prvem delu so se preizkusile v
izgubljenosti v knjižnici in iskanju
knjig. V drugem delu pa so sestavljale odlomke in predstavljale na
novo napisane zgodbe. Srečanje
nas je okrepilo na umetniškem,
ustvarjalnem, družabnem in komunikativnem področju.
Andreja Peruš
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Tehniški dan
PRIČARAJMO PRAZNIČNO VZDUŠJE
V ponedeljek, 5. 12. 2016, so učenci od 1. do 5. razreda preživeli
ustvarjalen tehniški dan. S potrpežljivostjo, natančnostjo in vztraj-

1. razred

2. razred

nostjo so izdelali snežinke in lampijončke, s katerimi so nato okrasili
našo šolo in nam pričarali praznično vzdušje.
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3. razred

4. razred

5. razred
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Tehniški dan
OBISK CENTRA EKSPERIMENTOV
V četrtek, 12. 1. 2017, smo se učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ob 8.00 z
avtobusom odpeljali na tehniški
dan. Ko smo prispeli v Maribor,
smo se razdelili v tri skupine. Prva
skupina je v Centru eksperimentov
izdelala bioplastiko, druga je preizkušala različne eksperimente in si
ogledovala zanimive eksponate, kot

so stol z žeblji, neskončna soba,
miselne igre, tretja skupina pa se je
z učiteljem Muktanando sprehodila
po Mariboru in si ogledala zanimivosti sedanjosti in preteklosti tega
mesta. Vsaka skupina je po eni uri
zamenjala dejavnost.
Alja Miklavc, 8. r.
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Proslava
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

23. decembra 1990 je v Sloveniji
potekal plebiscit (ljudsko glasovanje), na katerem so volivci odgovarjali na vprašanje: »Ali naj Slovenija
postane samostojna in neodvisna
država?« Izid plebiscita so razglasili
26. decembra 1990: dobrih 88 %
volivcev je glasovalo za samostojno
in neodvisno državo. Od odločitve

ISKRICE

do razglasitve samostojne Slovenije
je preteklo samo 6 mesecev.
26. december je državni praznik –
dan samostojnosti in enotnosti. S
kulturnim programom smo ga v
petek, 23. 12. 2016, obeležili tudi
na naši šoli.
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Prireditev
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI
IN SE VESELIJO
V četrtek, 15. 12. 2016, se je v
Osnovni šoli Ribnica na Pohorju odvila prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ki jo že tretje leto zapored organizira RadioTednik Ptuj. Na odru se je zvrstilo
23 nastopajočih, ki so navdušili občinstvo in dokazali, da je slovenska
pesem tudi med mladimi zelo priljubljena.
Strokovna žirija je izbrala zmagovalki obeh kategorij (ki sta tako prido-

bili vstopnico za polfinale v Kidričevem): v kategoriji od 1. do 5. razreda je zmagala Helena Urbanc (4.
razred), v kategoriji od 6. do 9. razreda pa Zala Orter (8. razred).
Večer pa so nam s petjem polepšali
tudi otroci našega vrtca in Alja Krušič.
Vsem tekmovalcem čestitamo za
pogum.
Andreja Peruš, Jasna Ledinek

ŠTEVILKA

1,

LETO

2016/2017

STRAN

Kulturni dan
MUZIKAL

V torek, 20. 12. 2017, je v Osnovni
šoli Ribnica na Pohorju potekal kulturni dan. Tokrat smo v šolo prišli
popoldan. V šoli smo se ob 15. uri
zbrali v učilnicah. Najprej smo spoznali zgodbo Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, o kateri so nam pripovedovali učitelji in učenci, ki so se
na to pripravili. Nato je vsak učenec
napisal pismo svojemu sorodniku.
Ob 17. uri se je pričel muzikal Cvetje v jeseni. To predstavo so nam

ISKRICE

zaigrali učenci iz Osnovne šole Podgorje. Trajala je približno dve uri, s
kratkim odmorom. V tem času smo
lahko prostovoljno prispevali v šolski sklad z nakupom poljubnega
izdelka. Po predstavi smo odšli domov. Muzikal se nam je zdel zelo
romantičen, nad igro in petjem
učencev smo bili navdušeni.
Patrik Fažmon, Tomi Plevnik, 7. r.
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Naravoslovni dan
DAN SLOVENSKE HRANE
V petek, 18. 11. 2016, smo imeli
naravoslovni dan. Najprej smo se
zbrali na stopnišču, kjer smo izvedeli, kako bo potekal ta dan. Potem
smo odšli v razrede ter tam zaužili
tradicionalni slovenski zajtrk: črni
kruh, mleko, med, maslo in jabolko.
Nato je vsak razred pričel s pripravo
okusnih jedi. Medtem pa smo imeli
še predavanje o zdravi prehrani. Ko
smo končali z delom, smo šli na obhod po razredih in si ogledali, kaj so
naredili drugi. Vsi smo bili presene-

čeni nad tem, da smo lahko pripravili takšne zdrave in okusne jedi v
tako kratkem času. Po končanem
obhodu smo se vsi učenci in učitelji
zbrali v telovadnici, kjer smo imeli
vodeno vadbo (aerobiko). Bilo je
zelo zabavno, saj tega na naši šoli
še nismo imeli. Po kosilu smo odšli
domov.

VRTEC

Vid, 5 let: »Obiskala sta nas čebelar in teta Suzana. Z njo smo pekli
piškote in jih okrasili.«

V vrtcu se je dan začel z obiskom
čebelarja. Z njim so se pogovarjali o
čebelah, kaj pridelujejo in zakaj so
za nas pomembne. Nato so otroci z
gospo Suzano Planinšič pekli piškote oz. čokoladne medenjake.

Nika Pušnik in Viktorija Miklavc,
9. r.

Karin, 5 let: »Današnji dan je bil
zelo v redu, bil je drugačen od drugih dni. Pekli smo piškote, ki smo
jih nato polili s čokolado.«
Adriana Mrak, 8. r.
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1. RAZRED: Solate
Učenci 1. razreda so pripravili sedem različnih solat, to so: solata s
skuto in ananasom, solata z ajdovo
kašo, radič z jabolkom, korenčkova
solata z rozinami, krompirjeva solata, črna redkev s fižolom, pisana
zeljna solata. Predstavljamo sestavine treh solat.

STRAN

2. RAZRED: Jabolčni
zavitek v kozarcu
Učenci 2. razreda so se porazdelili v
štiri skupine. Prva skupina je drobila maslene piškote, druga je ribala
in rezala jabolka, tretja je pripravljala različne namaze, četrta pa je
mlela orehe in mandlje. Nato smo z
vsemi sestavinami v plasteh napolnili kozarce.
Sestavine: jabolka, cimet, rjavi sladkor, masleni piškoti, skuta, kisla
smetana, orehi, mandlji.

SOLATA S SKUTO IN ANANASOM
Sestavine: skuta, ananas, rozine,
meta in jabolko.
ČRNA REDKEV S FIŽOLOM
Sestavine: črna redkev, fižol, bučno
olje, kis, sol in poper.
KROMPIRJEVA SOLATA
Sestavine: krompir, čebula, sol, poper, kis in bučno olje.
Adriana Mrak, 8. r.

Anže, 2. r.: »Meni je bilo všeč, ker
smo na koncu lahko jedli.«
Žana, 2. r.: »Imeli smo se super!«
Eva A., 2. r.: »Bilo je super, ker so
bili zavitki slastni.«

Tjaša, 2. r.: »Zdelo se mi je super,
ker smo si lahko sami izdelali zavitke in jih pojedli.«
Tanisa Pušnik, 7. r.

ISKRICE
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3. RAZRED: Čokolatine —
energijske čebelice
Sestavine: kakav, kokosova moka,
mandlji, lešniki, vaniljin sladkor,
jedilna barva, rozine, srebrne perle.
Najprej smo vse sestavine pregledali in jih poizkusili. Nato smo rozine namočili v vodo za 30 minut.
Potem smo trli orehe in jih sesekljali. Zmleli smo tudi mandlje, lešnike
in rozine. Orehe, mandlje, lešnike,
rozine in žlico vaniljinega sladkorja
smo zmešali tako, da je nastala masa. Iz nje smo oblikovali kroglice, ki
smo jih povaljali v kakavu, kokosu
ali orehih. Na koncu smo kroglice
okrasili tako, da so izgledale kot
čebelice.

Zanimivost teh čokolatin je, da ne
vsebujejo pravega sladkorja in so
zato bolj zdrave.
Viktorija Miklavc, 9. r.

4. RAZRED: Brezglutenske
polnozrnate štručke in
brezglutenske žemljice
V tem razredu smo pekli brezglutenske polnozrnate štručke in brezglutenske žemljice. Delo je vodila
gospa Nataša Urbanc.

BREZGLUTENSKE POLNOZRNATE
ŠTRUČKE
Sestavine:
 200 g brezglutenske bele moke
 100 g polnozrnate moke iz ajde,
riža, koruze in prosa
 1 majhna žlička soli
 1 zvrhana žlička sladkorja
 1 vrečka kvasa
 sezamova semena
 sončnična semena
 lan
 bučna semena
 50 ml vroče vode
 250 ml tople vode

Postopek:
1 žličko sezamovih semen, 2 žlički
sončničnih semen in 1 žličko lanenih semen damo v skodelico in prelijemo s 50 ml vroče vode. Pustimo
2 minuti, da semena vpijejo vodo.
Medtem zmešamo 200 g brezglutenske bele moke, 100 g polnozrnate brezglutenske moke, sol, sladkor
in kvas. Dodamo 250 ml tople vode
in semena, ki smo jih predhodno
precedili. Z ročnim mešalnikom
gnetemo, dokler ne nastane homogeno testo.
Testo pokrijemo, damo na toplo in
pustimo vzhajati 35 min. Iz testa
oblikujemo 12–14 štručk, jih povaljamo v mešanici semen in položimo na pekač, obložen s papirjem za
peko. Štručke z nožem dvakrat diagonalno prerežemo ter poškropimo
s toplo vodo. Pustimo, da ponovno
vzhajajo (10 min.).
Pečemo 30–35 min. na 200 °C.

Patrik Fažmon, 7. r.
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5. RAZRED: Krompirjevi
svaljki s slivovim prelivom
Učenci 5. razreda so pripravili
krompirjeve svaljke s slivovim prelivom. Pomagal jim je gospod Danilo.
Sestavine: krompir, moka, slive,
sladkor, maslo, jajce, sol.

Postopek:
SVALJKI: Najprej olupimo krompir
in ga damo kuhat v slano vodo. Kuhamo ga 30 min. Kuhan krompir
precedimo, v prazen lonec pa nalijemo vodo, jo posolimo in počakamo, da zavre. Krompir zmešamo z
mešalnikom in dodamo malo masla
in jajce. Spet zmešamo in počakamo, da se ohladi. Ohlajeni pire
krompir povaljamo v moko in oblikujemo štirioglate koščke ter jih
povaljamo, da dobijo obliko svaljkov. V vodo, ki smo jo prej zavreli,
damo svaljke in jih skuhamo.
SLIVOV PRELIV: Slive narežemo in
jih damo kuhat. Med kuhanjem dodamo sladkor in malo masla za boljši okus. Kuhan preliv polijemo na
svaljke.

BUČKINA JUHA: Bučko narežemo in
jo damo kuhat v slano vodo, zraven
pa dodamo še malo krompirja, da
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je juha bolj kremasta. Ko je juha
kuhana, nanjo potresemo še malo
zdrobljenih bučkinih semen.
Ajda Ladinek, 7. r.

6. RAZRED: Namazi
Učenci 6. razreda so pripravili pet
različnih namazov: različne skutine
namaze in ribji namaz.

RIBJI NAMAZ
Sestavine: četrtina čebule, sardine,
margarina.
Postopek:
V posodo damo sardine, narezano
čebulo in malo margarine. Vse to
dobro premešamo.
SKUTIN NAMAZ S KUMARICAMI IN
JAJCI
Sestavine: kisle kumarice, trdo kuhano jajce, ščepec soli, skuta, kisla
smetana.
Postopek:
Sesekljamo kumarice. Skuhamo jajca, da so trdo kuhana, in jih narežemo. Vse damo v posodo in dodamo
ščepec soli, skuto in kislo smetano.
Vse dobro premešamo.
Tomi Plevnik, 7. r.
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7. RAZRED: Smutiji in
sadno-zelenjavni sokovi
Bil je čas, da smo postali ustvarjalni
v kuhinji, zato smo se odločili, da
bomo sedmošolci na dan slovenske
hrane pripravili različne smutije.
Priprava je zelo enostavna ter zabavna in upamo, da bo všeč tudi
vam!

Pripravili smo tudi druge dobre napitke. To so: zelenjavni smuti, smuti
aronija, bananin smuti, ananasov
smuti, sadno-zelenjavni sok, sok z
rdečo peso, ananasov sok.
Upamo, da se boste med pripravo
teh okusnih smutijev in sokov zabavali ter ostali zdravi!
Tina Pratnekar, 7. r.

8. RAZRED: Solate

Pripomočki: sokovnik, izdelovalec
smutijev, kuhinjski nož, lupilnik,
deska, slamice.

Učenci 8. razreda smo pripravili tri
vrste solate: sadno solato, solato s
testeninami in solato s tunino. Solato s tunino in solato s testeninami
lahko jemo kot samostojno jed ali
kot prilogo.
Vse tri solate so osvežilna, preprosta in hkrati odlična jed v vročih
poletnih dneh.

Sestavine: banane, limone, jagode,
jabolka, aronija, ingver, pomaranče, ananas, rdeča pesa, laneno seme, kodrasti ohrovt, korenček, peteršilj, mleko, jogurt in jabolčni sok.
Postopek: Najprej smo sadje in zelenjavo oprali, nato smo ju olupili in
narezali na manjše dele. V sokovnik
in izdelovalec smutijev smo dali več
sestavin, da smo ugotovili, katera
kombinacija nam je najbolj teknila.
Najboljša sta bila jagodni smuti in
zelenjavni sok. Recepta za oba napitka sta zelo preprosta.
JAGODNI SMUTI
Sestavine: jagode, banane, navadni
jogurt, jabolčni sok in laneno seme.
ZELENJAVNI SOK
Sestavine: kodrasti ohrovt, jabolka,
korenček, limona in peteršilj.

SADNA SOLATA
Sestavine: kivi, banane, jabolka,
pomaranče.
Preliv: limonin sok in med.
Posebnost te solate je preliv, saj
limonin sok ohrani barvo sadja,
vsebuje vitamine in da solati svežino. Med pa služi kot sladilo, ki je
bolj zdravo od sladkorja.
SOLATA S TESTENINAMI
Sestavine: piščančja klobasa, testenine, zelena in rdeča paprika, paradižnik, koruza.
Preliv: navadni jogurt, kisla smetana, limonin sok, sol, peteršilj.
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SOLATA S TUNINO
Sestavine: zelena paprika, tunina,
sir (npr. edamec), paradižnik.
Preliv: kis, solatno olje, sol.
Eva Mihelič, 8. r.

9. RAZRED: Kosmiči
Najprej je Klemen Kotnik imel kratko predstavitev o tem, kaj so kosmiči. Nato smo se razdelili v skupine. Fantje so trli orehe, dekleta so
drobila oves, rezala mandeljne in
suhe slive. Deja, Anja in Gloria so
izdelovale plakat. Alja in Neja pa sta
dekorirali mizo za predstavitev.
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Larisa Plevnik, 9. r.: »Zdelo se mi je
zelo zanimivo, saj smo to pripravljali prvič. Kosmiči so bili zelo okusni,
saj smo si lahko sami izbrali, kaj jim
bomo dodali. Pri delu je bilo zanimivo, saj smo poslušali glasbo, se
pogovarjali in se imeli lepo. Zelo mi
je bilo všeč, ko sva na koncu z Aljo
predstavili to jed.«
Alja Miklavc, 8. r.,
Larisa Plevnik, 9. r.

Predavanje o zdravi prehrani je
izvedla ga. Sanja Krušič.

KOSMIČI: Ko je vsak končal s svojim delom, smo zmešali:
- oluščen oves,
- lanena semena,
- kokos,
- mandlje,
- lešnike.
PRELIV: jogurt.
DODATKI: Kosmičem z jogurtom
smo po želji lahko
dodali suhe slive,
rozine, marmelado,
orehe ali cimet.

ISKRICE
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Naravoslovni dan
SGERMOVA SMREKA
Besedilo:
Jerneja Osvald

Učenci 3. razreda smo imeli 24. 10.
2016 naravoslovni dan. Peš smo se
odpravili do kmetije Sgerm in si
ogledali njihovo lepotico – Sgermovo smreko.
V nadaljevanju pa nekaj zapisov
otrok o tem dnevu.
Včeraj smo šli k Sgermovi smreki.
Videli smo učiteljico Damijano. Gospod Blaž nas je vodil v gozd do
smreke. Štirje učenci smo objeli
smreko. Ko smo si smreko ogledali,
smo se peš odpravili nazaj v šolo.
(Matic Koren)
Včeraj smo imeli naravoslovni dan.
Bilo je lepo. Sgermova smreka je
visoka 62 metrov. Je najvišja izmer-

jena smreka na svetu. Na kmetiji
imajo tudi dva kužka. To smreko
smo objeli štirje. Ko smo končali z
ogledom, je zelo pihal veter. Na
poti do šole nas je malo zeblo. Naslednje leto bi šel še enkrat do
Sgermove smreke. (Xaver Grubelnik
Pečovnik)
S sošolci smo bili pri Sgermovi
smreki. Do tja nas je vodil gospod
Blaž. Smreka je visoka 62,25 metra.
Smreka ima velik obseg. Da smo
smreko lahko objeli, je bilo potrebnih pet sošolcev. (Kevin Forneci
Solero)
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Bili smo pri Sgermovi smreki. Visoka je 62,25 metra. Je najvišja izmerjena smreka na svetu. Stara je okoli
300 let. Izvedeli smo veliko novega.
Na kmetiji smo videli veliko živali.
Zelo je pihalo, a kljub temu smo
prehodili vso pot. Hodili smo tri
ure. Domov smo prišli zelo izčrpani.
(Rene Klemen)
Pot do Sgermove smreke je bila zelo dolga. Na poti sem nabral nekaj
kostanjev. Srečali smo dva psa. Bila
sta bele, rjave in črne barve.
Gospodar Blaž nas je peljal do
smreke. Visoka je 62 metrov. Okoli
smreke so postavili ograjo, da obiskovalci ne bi preveč poteptali korenin. Štirje smo objeli smreko.
(Anže Ladinik)
Odšli smo na kmetijo Sgerm. Videli
smo smreko. Je zelo visoka. Gospod
Blaž nam je povedal, da je najvišje
izmerjena smreka na svetu. Ko smo

šli nazaj v šolo, je zelo močno pihalo. (Bor Črnko)
V ponedeljek zjutraj smo se odpravili k Sgermu. Ko smo prišli na kmetijo, nas je gospodar odpeljal do
Sgermove smreke. Povedal nam je
zelo veliko zanimivih stvari o smreki. Na kmetiji smo pojedli malico in
se peš odpravili nazaj v šolo. Ko
smo prišli v šolo, nas je že čakalo
toplo kosilo. Imeli smo se lepo.
(Gašper Dobaj)
S sošolci smo šli na kmetijo Sgerm.
Tam smo videli visoko in debelo
smreko. Sgermova smreka je najvišja izmerjena smreka na svetu. Visoka je kar 62,25 metra. Če bi jo hoteli odpeljati, bi potrebovali dva kamiona. Pet učencev je bilo potrebnih, da smo smreko lahko objeli. Ob
koncu ogleda smo pomalicali in odšli nazaj v šolo. (Eva Ostruh)
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Naravoslovni dan
VRT
Besedilo:
Mateja Pisnik

V četrtek, 22. 9. 2016, smo imeli
učenci 2. razreda naravoslovni
dan. Po malici smo se odpravili do
bližnje hiše, kjer smo se seznanili z
značilnostmi vrta. Učenci so po
skupinah reševali določene naloge,
v katerih so spoznavali rastline,
toplo gredo, vrtno orodje, s pomočjo literature in knjig pa so raziskovali, kateri so škodljivci vrta.
Naučil sem se veliko. S pomočjo
knjig smo iskali škodljivce vrtov in
jih tudi našli. Bilo je zabavno, ker
smo se igrali, a hkrati tudi učili.
(Anej)
Naučila sem se veliko o vrtu. Spoznala sem veliko škodljivcev. Najbolj
mi je bilo všeč, ko smo ovohavali
rože. (Tinka)
Spoznal sem nove rastline na vrtu,
predvsem začimbnice. Najbolj mi je
bil všeč pohod do hiše. (Matej)

Spoznala sem škodljivce vrta. Videla sem veliko zelenjave. Zdaj vem
veliko več o vrtu. Vrt mi je bil zelo
všeč. (Eva Turjak Rek)
Videli smo veliko zelenjave na vrtu.
Naloge smo reševali po skupinah.
(Gal)
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Poučno izobraževanje
KAKO UPORABLJATI DEFIBRILATOR
V soboto, 21. 1. 2017, je v Podružnični šoli Lehen potekala predstavitev uporabe AED-ja (defibrilatorja).
Povedali so nam, kako dragocena je
vsaka sekunda, ko gre za življenje.
Predstavitve, ki so jo izvedli trije
reševalci iz slovenjgraške bolnišnice, se je udeležilo kar veliko ljudi.
Po teoretičnem delu smo lahko
umetno dihanje izvedli na lutkah.
Bilo je zelo zanimivo in poučno.
V nujnem primeru ukrepamo takole:
 če se oseba zgrudi, moramo
preveriti, ali se odziva in diha;
 pokličemo 112 (pomoč);
 sprostimo dihalne poti;
 začnemo z oživljanjem;
 naredimo 30 masaž srca in 2
vpiha;
 uporabimo defibrilator;
 elektrode namestimo na desnem delu prsnega koša (na vrhu blizu rame) in na levi strani
nekaj centimetrov pod pazduho;
 sledimo navodilom aparata;
 če se oseba še ne odziva, pričnemo spet z umetnim dihanjem, dokler ne pride pomoč.
Zavedati se moramo, da je vsaka
sekunda pomembna, ko gre za življenje. Če vidimo osebo ležati na
tleh in opazimo, da ne diha, začnimo z oživljanjem in je ne pustimo
same, saj lahko umre. Meni se je to
izobraževanje zdelo zelo zanimivo,
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saj me to zanima in želim v prihodnosti pomagati ljudem.
Nina Pušnik, 8. r.

Fotografija 1: Delo z defibrilatorjem
(Nina Novak)
Fotografija 2: Defibrilator
(http://www.superiorems.ca/
defibrillators.asp)
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MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI

MALO DRUGAČNI LJUDJE
V moji ulici živi invalid. Že dve
leti je na invalidskem vozičku. Prej
je bil zelo nasmejan, vesel in delaven. Imel je tudi veliko načrtov. Hotel je iti na morje, ker je ravnokar
opravil vozniški izpit. Obnovil je tudi svojo hišo.
Nato pa se je še zadnjič odpravil
v gozd sekat drevesa. Medtem ko
je sekal drevo, je na njega padla
veja. Takoj so ga odpeljali v bolnico.
Tam je okreval šest mesecev.
Nato pa se je na invalidskem vozičku pripeljal domov. Ob prihodu
domov je bil videti žalosten, nesrečen in tih. Domači so se ga kljub

temu zelo razveselili in mu pomagali pri vsakodnevnih opravilih.
Prav tako smo ga sosedje spodbujali in se z njim veliko pogovarjali. Sčasoma je pridobil novo vozniško dovoljenje in osebni avtomobil,
ki je prirejen za invalide. Z vozilom
se odpelje: v trgovino, k zdravniku
in v druge ustanove, ki jih obiskuje.
Doma si je uredil invalidsko pot, po
kateri se z invalidskim vozičkom
pripelje do vhoda svoje hiše. Zato
ga sedaj veliko videvam na ulici. Ko
ga srečam, se rad pogovarja.
Njegova največja želja, da bi odšel na morje, se mu še vedno ni
uresničila.
Matic Valek, 4. r.

Tomi Plevnik, 7. r.
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NAŠ SOSED ŠTEFAN
Naš sosed Štefan je invalid. Že
od rojstva je gluh. Ker ne zna dobro
govoriti, se je naučil kazati posebno
pisavo z rokami.
Čeprav je invalid, ga vsi spoštujemo, kot se spoštuje vse ljudi. Naše
besede zna razbrati tako, da opazuje naše ustnice, kako se premikajo.
Ko gre po cesti v trgovino mimo
naše hiše, nas pozdravi na tak način, da dvigne roko. Včasih nas tudi
prosi, da mu prinesemo kaj iz trgovine. Ko se mu je pokvaril telefon,
je prosil mojega očeta, da mu ga
popravi. Zelo veseli smo, da mu
lahko na tak način pomagamo.
Velikokrat sem srečala tudi druge invalide. Zelo mi je žal za njih,
saj vem, da si niso sami krivi. Tako
kot gospodu Štefanu, tudi ostalim
invalidom rada pomagam, če me
prosijo za pomoč.
Zala Ladinek, 4. r.

PARAOLIMPIJCI
Veselka, Franček in še kdo
medaljo si zaslužijo.
Nekateri so brez rok in nog,
slepi ali paraplegiki,
pokažejo nam pravo pot,
kako boriti se in hoditi naokrog.
Brez znoja, truda, volje pač ne gre,
saj sreča hrabre spremlja le.
Zlato, srebro in bron so le kovina,
a v njih zrcali se njihova vrlina.
Medaljo si zaslužijo prav vsi,
ki na paraolimpijado so odšli.
Njihovi uspehi so dokaz,
da naj se trudiva tudi ti in jaz.

Matic Valek, 4. r.

NE SLIŠEM VEČ,
A ČUTIM IN ŽIVIM S SRCEM
Ko sem bila stara štirinajst let,
sem pred seboj izgubila svet.
Peljali smo se z avtomobilom
v mraku
in zaradi slabe vidljivosti pristali
na tovornjaku.

V bolnišnici sem izvedela,
da brez sluha sem ostala.
Svet se mi je sesul,
nisem vedela, kaj bi storila,
moje življenje je šlo po zlu.
Tako grozno sem se počutila,
kot bi moje življenje ugasnil z daljincem.
Ko sem to povedala prijateljem,
sem se bala, da jih bom izgubila.
Strah me je bilo, da bi ostala sama,
sama v tišini, brez sluha.
Počutila sem se, kot bi bila mravljica mala,
ki je gluha.
A na koncu so mi prijatelji pomagali razumeti,
da življenje brez zvoka ni konec sveta.
In da bomo skupaj ovire premagovali,
čeprav ne bom več takšna, kot sem bila.
Eva Mihelič, 8. r.

Nika Grum, 8. r.
ISKRICE
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DEPRESIJA IN MOTNJE V
DUŠEVNEM RAZVOJU
Depresija je tema, o kateri se
ljudje nočejo pogovarjati, saj se bojijo, da jih bodo drugi ljudje ob takšni izpovedi obsojali. Depresija je
duševna bolezen, zato je ne moremo obravnavati enako kot motnjo v
duševnem razvoju. Nekatere duševne bolezni niso ozdravljive, a pri
tistih, ki so, zdravljenje traja nekaj
časa, nato pa se lahko posameznik
normalno vključi v družbo. Na drugi
strani pa se ljudje z motnjo v duševnem razvoju ne morejo zlahka
vključiti v družbo. Potrebujejo lažje
razumljive informacije, izobraževanje in usposabljanje. Razlike so pomembne, saj moramo z vsakim posameznikom ravnati drugače.
Depresija ima več stopenj, nekatere lahko posameznik premaga
sam, v hujših primerih pa si mora
poiskati pomoč strokovnjaka, kot je
psiholog ali psihoterapevt. Najhuje
pri depresiji je, da je nevidna. Ljudje z depresijo velikokrat navzven
delujejo srečno, a so duševno na
dnu. Soočajo se z različnimi težavami. Ljudje, ki ne trpijo za depresijo,
bi rekli, da težav ni, a so; nekateri
zaradi njih ne morejo več imeti normalnega življenja. Pri zelo hudi depresiji, ki se zdravi že zelo dolgo, a
ne gre na bolje, nekateri ljudje ne
morejo več v službo, kar vodi do
invalidske upokojitve. Depresija se
ne kaže le tako, da nisi družaben ali
da si žalosten. Vpliva namreč tudi
na tvoja čustva, vedenje, zmožnosti
delovanja, majhna pa je tudi možnost, da ozdraviš.
Motnje v duševnem razvoju se
začnejo že v mladosti. Otroci, ki so
gluhi, naglušni, slepi, slabovidni ali

gibalno ali kako drugače ovirani,
imajo veliko težje življenje kot tisti,
ki niso invalidi, zato potrebujejo
pomoč strokovnjakov in staršev.
Velikokrat se težje vklopijo v družbo. Večinoma se šolajo v posebnih
ustanovah, kjer spoznavajo otroke,
ki imajo podobne težave, čeprav se
tudi mi lahko spoprijateljimo z takšnimi osebami. Vključujejo se lahko
v različne dejavnosti, ki so na razpolago tudi občanom, čeprav mora
vsak vedeti, kakšne so njegove
zmožnosti. Tudi pri šolanju se takšni ljudje znajdejo pred težavo, kot
je vpis v srednjo šolo. Čeprav osebno ne poznam nobenega invalida,
vem, da zagotovo ni lahko najti zaposlitve, ki bi ustrezala zmožnostim
posameznika in bi hkrati omogočala uresničitev njegovih sanj.
Gloria Obrulj, 9. r.

INVALIDI
Poznam družinsko prijateljico,
gospo Ano. Je invalid, saj nima ene
noge.
Pred dvajsetimi leti, ko so si gradili vikend na Pohorju, se je pri delu
ponesrečila. Poškodba je bila tako
huda, da so ji morali odrezati levo
nogo nad kolenom. Rehabilitacija je
bila dolgotrajna in težka. Pri tem pa
ji je ob strani stala vsa družina.
Gospa Ana je bila prej aktivna oseba in kar nekaj časa je trajalo, da se
je kot invalid ponovno vključila v
ritem življenja, kot ga je imela pred
nesrečo. Invalidi se v okolju namreč
srečujejo z raznimi preprekami, ki
jih ne morejo premagati tako kot
mi, zdravi. To so razne ovire v okolju in v stavbah. Te ovire premagajo
s pomočjo družine, prijateljev in
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naključnih oseb, ki so takrat v bližini. V zadnjem času se pri gradnji
objektov že upoštevajo potrebe
invalidov, kot so talne označbe,
klančine, zvočna opozorila … Menim, da imajo invalidi v večini krajev kar dobre možnosti za vključevanje v dejavnosti, ki so na razpolago tudi nam, zdravim. To jim omogočajo organizatorji, ki imajo za njih
pripravljene rešitve.
Do invalidov imajo nekateri ljudje še vedno nekoliko slabši odnos.
Osebno pa menim, da moramo tem
ljudem prisluhniti in jim pomagati,
saj se lahko kaj hitro tudi nam zgodi
kakšna nesreča. Vsem invalidom
želim, da bi sledili svojim sanjam in
bi bili kar se da normalno vključeni
v družbo in okolje, kjer živijo.
Maja Dobaj, 6. r.

INVALIDI
Invalidi niso samo ljudje na invalidskem vozičku, brez roke, noge,
slepi, gluhi … Invalidi so tudi duševno prizadeti ljudje (lažje, težje …).
Nekateri so nezmožni za samostojno življenje. V Evropi je več kot 80
milijonov ljudi invalidov.
Invalidi so lahko različni ljudje,
na primer vojaki, pomembneži, stari ljudje in tudi mladi. Z napako se
lahko že rodijo. Za mlade (otroke)
imajo posebne šole. Za polnoletne
pa obstajajo posebne ustanove. Te
ustanove so prilagojene njihovim
potrebam. Imajo klančine, dvigala
… Za invalide je priporočljivo živeti
v pritlični hiši, če pa živijo v bloku,
lahko živijo v pritličju.
Ljudem se zdi, da invalidi ne mo-
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rejo potovati. S pomočjo modernih
načinov lahko. Invalidi lahko pri potovanjih dobijo pomoč. Nekatere
označbe za invalide na letalih so
WCHR (prevoz z vozičkom do izhoda na letališko stezo), WCHS
(prevoz z vozičkom do letala) in
WCHC (prevoz in asistenca do sedeža na letalu).
Nekateri ljudje imajo o invalidih
različne predsodke. Mislijo, da so le
-ti manjvredni. V bistvu pa je invalid
samo človek. Nikdar ne veš, ali boš
tudi ti nekoč invalid. Invalidi si lahko najdejo zaposlitev, ampak zelo
težko. Možno je, da niso primerni
za poklic, o katerem so sanjali. Če
invalid sanja o slikarstvu, to tudi
lahko počne. 4. aprila 2016 so v Novem mestu ustvarjali slike z usti,
nogami in rokami. Ustvarili so čudovite risbe, slike …
Invalidi niso zelo drugačni od
nas. So samo človeška bitja kot mi.
Res je, da se morajo prilagajati
nam, ampak zakaj se tudi mi ne prilagajamo njim?

Viri:
Invalidi. (Datum citiranja: 27. 9. 2016.)
Dostopno na spletnem naslovu:
http://www.zdravinapot.si/priprava-napotovanje/invalidi-.
Nadomestilo za invalidnost. (Datum citiranja: 27. 9. 2016.) Dostopno na spletnem
naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/si/
delovna_podrocja/sociala/
nadomestilo_za_invalidnost/.
Ustvarjalni invalidi. (Datum citiranja: 27. 9.
2016.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave
-slovenska-kronika/174397988.

Jona Novak, 6. r.
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MOJA TETA JE INVALID
Moji teti je ime Fanika in je invalid; naglušna je.
Ko je bila stara pet let, je imela
vnetje ušesa in zato je šla k zdravniku. Ker zdravnik ni bil previden, ji je
predrl bobnič. In od takrat naprej
ne sliši več. Vsi vemo, da se majhni
otroci ne zavedajo prav vsega, kar
se dogaja. In tudi ona ni razumela,
zakaj ne sliši. V osnovno šolo je hodila v Maribor, kjer imajo prilagojen
program za naglušne. Tam se je učila enako, kot se mi, popolnoma
zdravi otroci učimo v šolah. V srednjo šolo je hodila v Ljubljano, kjer
se je izučila za šiviljo. Trenirala je
tudi karate in prišla do črnega pasu,
kar je največ, kar lahko dosežeš na
tem področju. Ko je končala srednjo šolo, se je najprej zaposlila v
Radljah ob Dravi, kjer je delala približno 17 let. Nato je šla delat v Vuzenico. Zaljubila se je v fanta, ki jo

je kasneje zapustil in nikoli mi ni
hotela povedati, kaj se je zgodilo.
Ko je zanosila, je končala tudi s službami. Od rojstva mojega bratranca
je gospodinja. Preselila se je v blok
in stanovanje ima prilagojeno prav
za njo (namesto zvonca ima luči, ki
mežikajo, ko mi pozvonimo). Sedaj
je šivanje samo njen konjiček. Zelo
lepo tudi riše, ampak svojih risb ne
pokaže rada. Letos je praznovala
petdeset let in kljub vsemu je še
vedno polna pozitivne energije. Z
njo se lahko sporazumevam z abecedo, ki jo uporabljajo gluhi ljudje.
Najbolj krasno pri tem pa je, da naju nobeden ne sliši in ji zato lahko
zaupam veliko skrivnosti.
Čeprav je preživela veliko težkih
trenutkov, živi polno življenje. Najbolj hvaležna sem ji za to, da je ob
meni, ko jo potrebujem. In vem, da
bom jaz ob njej, ko bo ona potrebovala pomoč.
Viktorija Miklavc, 9. r.

Ribnica na Pohorju, 30. 9. 2016
Prelepa Ribnica!
Majhna si, a kljub temu čudovita po svojih lepotah, in velika po svojih ljudeh,
ki tu živijo. V preteklosti so ti gospodovali tujci, prelepa Ribnica, a kljub temu si
ostala krasna. Velika si, v mislih, pesmi in kulturi, v vršacih gora in globočini Ribniškega jezera, v solidarnosti in prijaznosti do obiskovalcev. Niti malo te ne prizadenejo posamezniki, ki v tvojem imenu ne ravnajo vedno tako, kot bi morali. Zaradi njihovega vedenja nisi nič manj moja. Rada te imam in te spoštujem. Ko sonce
svojo svetlobo na površje odda, mi zažari v očeh. Jutro je in ponovno sem se zbudila tukaj, pri tebi. Zdaj sem srečna.
Zato ti želim, moja Ribnica, da bi te imeli vsi radi kot mater. Dala si nam svoje
okolje, na katerem gradimo, ustvarjamo in se rojevamo. Jutri bo nov dan, nova priložnost, nov izziv. In če sem danes slavila, si želim jutri nekaj storiti zate. Ker si
zaslužiš, ker si moja domača vas.
Tina Pratnekar
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Gorenjska, 11. 2. 1942
Draga Marija!
Še sem živ! Vendar me zelo skrbi, ker mi nisi odgovorila na zadnje pismo, ki sem ti ga
poslal. Zadnje čase so razmere še hujše, zmanjkuje nam hrane in streliva in res me je strah,
da se domov ne bom več vrnil. Ali uspeš preživljati sebe in svojo mamo? Kako je kaj z živino? Edino, česar me je res strah, je to, da te niso mogoče odpeljali v taborišče, ker se jaz
borim na strani najine nekoč prelepe domovine, ki je zdaj po večini le še blato.
Če te bo kdo vprašal, kje sem se boril, jim povej, da sem bil partizan. Verjemi, draga
moja, tukaj ni nič lepega, veliko tovarišev je že mrtvih. Hvaležen sem, da sem še živ.
Vztrajam in se borim za boljši jutri, za boljše življenje v najini domovini, za to, da bi bila
midva varna. Se še spomniš, ko sva odšla na enodnevni izlet do Triglavskega narodnega
parka? Kakšna čudovita narava je bila tam! No, zdaj se tam bojujem jaz in s tesnobo v
srcu se spominjam teh brezskrbnih dni. Vsak dan mislim nate in na to, da moram preživeti
samo zaradi tebe, ker si ne znam predstavljati, kako boš sama preživljala sebe in svojo mamo. Že zdaj se sprašujem, kaj bo z nami in našo prihodnostjo. Prav bi bilo, da bi imeli svojo državo, kjer bi s ponosom lahko govorili in pisali v svojem jeziku. Zanj se je zavzemal že
Primož Trubar, ki je prvi zapisal besedo Slovenci. Če bi mi kdo pokazal sliko naše prelepe
dežele iz časa pred vojno, mu ne bi verjel, da se je vse to tako spremenilo. Res ne morem
verjeti, kaj vse morajo pretrpeti ljudje in narava, ki je bila včasih neokrnjena. Kam sploh
pelje vse to? Pogrešam tebe, draga moja Marija, in vso družino. Že kar nekaj vojakov so
poslali v Nemčijo, da bi se borili na njihovi strani, jaz sem zaenkrat ostal pri partizanih in
upam, da bo do konca vojne tako, ker se hočem boriti za svojo domovino in ne za nasprotnikovo dobro. Za to bom naredil vse, kar je v moji moči.
Zdaj pa moram končati, saj se pripravljamo na nov napad. Veš, da te imam rad in da
se bom potrudil, da bom prišel domov. Res močno upam, da se bova čim prej spet videla.
Rad te imam.

Tvoj Jože

Nika Pušnik, 9. r.
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Tina Pratnekar,
7. r.

Ribnica na Pohorju, 30. 9. 2016
Draga skupina The Vamps!
Sem Viktorija Miklavc in prihajam iz majhne države po imenu Slovenija. Zelo si želim, da
bi nas obiskali in bi videli, da je pri nas zelo lepo.
Morda o Sloveniji ne veste prav veliko, zato bom o njej zapisala nekaj splošnih podatkov.
Slovenija leži v osrednjem delu Evrope. Na zahodu meji na Italijo, na severu na Avstrijo, na
severovzhodu na Madžarsko ter na vzhodu in jugu na Hrvaško. Slovenijo sestavljajo alpski,
sredozemski, panonski in dinarski svet. Glavno mesto je Ljubljana, ki je tudi gospodarsko,
kulturno in politično središče. Najvišji vrh pa je Triglav, ki meri 2864 metrov. Okoli leta 1000
so bili napisani Brižinski spomeniki, to je najstarejši ohranjeni zapis v slovenščini. Leta 1550
je Primož Trubar napisal prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik, Jurij Dalmatin pa je
nekaj let kasneje v slovenščino prevedel celotno Sveto pismo.
Slovenijo poleg bogate kulturne dediščine krasi tudi neokrnjena narava. Ob obisku bi si
lahko ogledali čudovito Blejsko jezero in pojedli blejsko kremno rezino, nato pa bi se vozili s
čolničkom. Potem bi se lahko odpeljali v Prekmurje in poskusili prekmursko gibanico. Ko bi
končali s pokušinami, bi lahko odšli na oddih v Koper, kjer bi se lahko kopali, ali pa bi šli v
Postojnsko jamo, kjer bi občudovali avtohtono žival človeško ribico, ki je nedolgo tega izlegla
jajčeca. Nadvse ponosna bi bila, če bi obiskali tudi vas, kjer živim jaz. To je Ribnica na Pohorju. Pozimi bi zagotovo uživali v smučanju in se nato pogreli v naših apartmajih.
Upam, da sem vas vsaj malo navdušila in da se boste odločili priti k nam. Čeprav je Slovenija majhna država, skriva še veliko zanimivosti, ki bi jih vam rada pokazala.
Veselim se vašega obiska in vas lepo pozdravljam.
Viktorija Miklavc
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju
Osnovna šola

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem letu 2016/2017 ustvarjajo, oblikujejo in
urejajo učenci interesne dejavnosti Novinar-
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stvo pod mentorstvom Jasne Ledinek.
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Avtorji posameznih prispevkov, risb in foto-

2364 Ribnica na Pohorju

grafij so tudi drugi učenci, učitelji in delavci
info@osribnicanapohorju.si

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

OŠ Ribnica na Pohorju.

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji fotografij učenci, učitelji in drugi delavci šole.
Zahvaljujemo se g. Mateju Žigartu za pomoč
pri fotografiranju, arhiviranju in oblikovanju
fotografij.

Mentorji prispevkov v tej številki:








Anita Korošec Bowen: risbe (naslovnica,
str. 30 in 36)
Jožefa Turjak: tehniški dan v 8. r. (str. 6)
Jerneja Osvald: Sgermova smreka (str.
26—27)
Mateja Pisnik: Vrt (str. 28)
Marija Lopert: Malo drugačni ljudje (str.
30), Naš sosed Štefan (str. 31), risba (str.
31)
Jasna Ledinek: ostala besedila
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