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Kulturni dan
DAN UČENCEV
ustvarjalna, vedoželjna, prepogibanje papirja in šport. Učenci od 1. do
4. razreda pa so se podali na krajši
pohod. Na cilju so se igrali različne
igre ter uživali v sončnem vremenu
in jesenskih barvah.
Ajda Ladinek in Tanisa Pušnik, 8. r.
Slovesna zaobljuba prvošolčkov
V petek, 6. 10. 2017, je ob koncu
tedna otroka potekal dan učencev.
Najprej je sledil sprejem prvošolcev
v šolsko skupnost. Po proslavi je
sledil zajtrk, ki smo si ga izbrali
učenci. Zmagal je vaniljev rogljiček
s sokom in nektarino. Nato smo se
zbrali v razredih, kjer so potekale
različne delavnice (za učence od 5.
do 9. razreda): glasbena, likovno-

Ples prvošolčkov

Prvošolčki z razredničarko Matejo Pisnik
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Po malici se je vsak učenec predmetne stopnje odpravil v učilnico, v
kateri je potekala dejavnost, h kateri se je prijavil.
Jaz sem se prijavila k vedoželjnemu
kvizu. Vodila sta ga učitelj Muktananda in učitelj Jernej. Najprej smo
se razdelili v štiri skupine in potem
smo volili.
Prva naloga je bila, da je učitelj
Muktananda prebral vprašanje in
nato smo dvigovali tablice »DRŽI«
in »NE DRŽI«. Učitelj Jernej je zapisoval in sešteval točke. Zatem so
sledile podobne naloge. Najzanimivejša se mi je zdela naloga, kjer
smo na listu dobili napisane začetnice »FA«, »BO« in »KI«. Učitelj je
bral definicije besed in mi smo jih
dokončali. Na koncu je vsaka skupina dobila majhno sladko presenečenje.
Skupina, v kateri sem bila jaz, je
zmagala. Za nagrado smo dobili veliko lešnikovo čokolado. Ostale skupine so dobile bombone, čokoladice in podobno. Zatem smo se skupaj posladkali in veselo odšli v ko-
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nec tedna.
Nina Pušnik, 9. r.
Ena izmed dejavnosti je bila tudi
glasba. Najprej smo se zbrali v velikem krogu ter se ogreli. Nato smo
peli in plesali. Igrali smo tudi na
Orffova glasbila in zraven prepevali.
Naučili smo se nove ritmične vaje in
se ob tem smejali. Igrali smo se tudi
različne zanimive igre, ki so bile povezane z glasbo. Zahvaljujemo se
učiteljici Urški, ker je ta dan popestrila z lepimi trenutki in igrami.
Tanisa Pušnik, Ajda Ladinek, 8. r.

Na dan učencev sem šla k športu.
Zelo je bilo zabavno. Najprej smo
igrali hokej, potem mali nogomet in
nazadnje še odbojko. Najbolj sem
uživala pri malem nogometu.
Upam, da bo še kdaj takšen zabaven dan.
Alina Miklavc, 7. r.
Na prireditvi
ob dnevu
učencev so
devetošolci
na oder popeljali prvošolce. Pred
tem slavnostnim dogodkom je potekalo prijetno
in igrivo druženje, da so
se med seboj
bolje spoznali.
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Športni dan
JESENSKI POHOD
V petek, 22. 9. 2017, smo se vsi
učenci naše šole podali na jesenski
pohod. Učenci od 1. do 5. razreda
smo šli po čudoviti poti mimo tretjega potoka, Eme, krasnih pašnikov in počitniških hišic do Pesnika.
Nazaj do šole pa smo se podali po
planinski poti.
Učiteljice razrednega pouka
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Učenci predmetne stopnje pa smo
se odpravili do cerkve sv. Bolfenka
v Hudem Kotu. Ko smo prišli na cilj,
nam je nekdanji gozdar povedal
nekaj zanimivosti o pohorski jedi –
friki. Nato nam jo je tudi postregel.
Po krajšem predahu smo se po drugi poti odpravili domov. Pohod je
bil zanimiv in zabaven.

Jona Novak, 7. r.
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Dnevi dejavnosti
USTVARJALNO, NATANČNO, RAZGIBANO ...
GOZD
(7. razred)
Učenci 7., 8. in 9. razreda smo imeli v sredo, 11. 10. 2017, različne
dneve dejavnosti. 7. razred je imel
tehniški dan v gozdu, 8. razred
tehniški dan – matematično preiskavo in 9. razred športni dan na
teniškem igrišču v Josipdolu.
Učenci 7. razreda smo šli na pohod
v gozd z učiteljico Zoro. Šli smo mimo tretjega potoka in prišli skoraj
do koče Pesnik. Nazaj smo se vrnili
po poti, ki vodi mimo vlečnice. Med
potjo smo reševali delovne liste. Ob
reševanju nalog in med potjo smo
ponovili staro snov in jo še dodatno
utrdili. Pot je bila zanimiva in barvita in se mi je zelo vtisnila v spomin.
Jona Novak, 7. r.

Tehniški dan: Gozd (7. razred)

naučili smo se veliko novega.
Tanisa Pušnik, Ajda Ladinek, 8. r.

MATEMATIČNA PREISKAVA
(8. razred)

TENIS
(9. razred)

Učenci 8. razreda smo izvedli matematično preiskavo z učiteljico Jožico, ki nam je pokazala, kako šivati
diagonale večkotnika. Ko smo vsi
končali, smo odšli v računalniško
učilnico. Tam smo dobili nalogo, da
bomo obnovili svojo sobo. Morali
smo zamenjati pod, prepleskati stene, narisati pravokotno projekcijo
sobe in če smo želeli, smo menjali
tudi pohištvo. Seveda smo seštelitudi cene. Dan je bil zelo zanimiv in

Ko smo devetošolci pojedli malico,
smo se peš odpravili v Josipdol. Šli
smo po bližnjici skozi gozd. Ko smo
prispeli v Josipdol, smo šli mimo
nekdanje šole in kapelice sv. Jožefa
Delavca. Tako smo prišli do igrišča,
tam smo si malce odpočili in pojedli
malico, ki smo jo imeli v nahrbtniku. Učitelj Marijan nam je odklenil
hišico na igrišču. Iz nje smo si vzeli
teniške loparje. Na igrišču nam je
učitelj predstavil osnove tenisa.
Najprej smo naredili nekaj vaj in
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Tehniški dan: Matematična preiskava (8. razred)
nato igrali dva proti dva. Tam smo
bili do enajstih. Nato smo se peš
odpravili nazaj v šolo. Dan je potekal odlično, saj smo se zabavali in
naučili nekaj novega o tenisu.

mo nogavici, v izparilnici ... Nato
smo se odpravili proti jarku in tam
poslušali razlago učiteljice Zore o
vodi in tej grapi. Nato smo se vrnili
v šolo. Imeli smo se lepo in dan je
minil brez večjih tegob.

Nika Grum, 9. r.
Jona Novak, 7. r.

ANALIZA VODE
(7. razred)
V četrtek, 26. 10. 2017, smo imeli
učenci tretje triade dan dejavnosti.
7. razred je imel naravoslovni dan
– analizo vode, 8. razred naravoslovni dan – astronomijo, 9. razred
pa tehniški dan – matematično
preiskavo.
Sedmošolci smo najprej delali razne
eksperimente, npr. koliko kapljic
lahko nakapljamo na kovanec; ko
smo na gorilniku greli žličke z vodo,
se je na žlički pojavil ostanek in tega smo morali narisati na delovni
list in ugotavljati, kdaj se bo led popolnoma stopil na krožniku, v ter-
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Naravoslovni dan: Analiza vode
(7. razred)
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ASTRONOMIJA
(8. razred)
Učenci 8. razreda smo tehniški dan
preživeli z učiteljem Mitjo. Prvi dve
uri smo bili v tehniški učilnici, kjer
smo izdelali predmet, s katerim lahko vidiš, kakšne zvezde boš videl
določeni dan in ob kateri uri. Naslednje tri ure pa smo preživeli v
računalniški učilnici. Tam smo reševali delovne liste o vremenu ter se
naučili pogledati vreme na spletni
strani. Ta dan je zelo hitro minil, saj
je bil zelo zanimiv, poučen in poln
zanimivih trenutkov.
Tanisa Pušnik in Ajda Ladinek, 8. r.

MATEMATIČNA PREISKAVA
(9. razred)

Naravoslovni dan: Astronomija
(8. razred)

tudi ploščino in ceno ploščic, če bi
jih na novo polagali. Vse zbrane podatke smo obdelali v računalniški
učilnici. Potem smo se lotili novega,
zanimivejšega dela. Na papir smo si
narisali določen lik (npr. trikotnik,
pravilni petkotnik …). Učiteljica
Jožica nam je kasneje razdelila liste
z mrežami teles, katere smo nato
izdelali. Mrežo smo prerisali na trši

Tehniški dan:
Matematična
preiskava
(9. razred)

Učenci 9. razreda smo tokrat izvedli
matematično preiskavo. Na začetku
smo se razdelili v štiri skupine po tri
učence. Vsaka skupina je merila
določene prostore v šoli: jedilnico,
stopnice, hodnik in prostor pred
šolo. Zatem smo morali izračunati

papir, jo izrezali, prepognili, zlepili
in nastal je dodekaeder, ikozaeder
in podobna matematična telesa. Iz
merjenja, računanja ter izdelave
telesa smo dobili oceno v redovalnico.
Nina Pušnik, 9. r.
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Športni dan

PLAVANJE
V torek, 28. 11. 2017, smo se učenci od 6. do 9. razreda odpeljali v
Ruše. Tam smo pojedli malico, ki
smo jo dobili v šoli (orehov rogljiček). Učenci 6., 7. in 8. razreda so
imeli preverjanje plavanja, devetošolci pa ne, kar je pomenilo, da smo
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se lahko prosto kopali. V bazenu
smo lahko bili od 9. do 12. ure.
Igrali smo se razne igre z žogo, skakali, se zabavali in potapljali. V šolo
smo prispeli okoli 12.30.
Nina Pušnik, 9. r.
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Šolski ples
Anketa:
ŠOLSKI
PLES
Mojca, 6. r.:
»Bilo je zelo lepo, zabavno,
smešno. Najbolj
so mi bile všeč
igre. Devetošolci so bili zelo
prijazni!«
Maja, 7. r.:
»Ta ples je bil
najboljši do sedaj. Želim si še
več takšnih plesov.«
Julija, 7. r.:
»Ples mi je bil
zelo všeč, saj so
se devetošolci
zelo potrudili.«
Teja, 6. r.,
Ines, 7. r.:
»Bilo je zelo lepo.«

ZABAVA OB NOČI ČAROVNIC
V petek, 27. 10. 2017, se je v jedilnici naše šole odvijal prvi šolski
ples, ki smo ga poimenovali kar
Halloween party (ang. zabava ob
noči čarovnic), saj se je bližala noč
čarovnic.
Za učence razredne stopnje je ples
potekal od 15.30 do 17.30, za učence predmetne stopnje pa od 18.00
do 20.00. Goste smo devetošolci
pogostili z bonboni, s slanimi prigrizki in s sokom. Jedilnico smo glede na ime plesa primerno okrasili.
Glasba je bila odlična, vzdušje na
plesišču pa še bolj. Ko so se vsi
učenci že odpravili domov, smo
organizatorji plesa, torej učenci 9.
razreda, počistili jedilnico. Učitelji
so nas pohvalili, da je bil ples odlično organiziran in da smo pokazali
veliko mero samostojnosti.
Po odlični zabavi smo veselo zakorakali v krompirjeve počitnice.

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

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

Nina Pušnik, 9. r.

… kot na razredni stopnji.
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Delavnica
GLASBENA PRAVLJICA MAČEK MURI
V četrtek, 26. 10. 2017, smo v sodelovanju s KUD Vila iz Lehna organizirali ogled glasbene pravljice
Maček Muri. Po ogledu predstave
so si otroci skupaj s starši v jedilnici
šole pod vodstvom vzgojiteljic
Alenke in Špele izdelali lutko Mačka
Murija.
Otroci so v umetniškem dogodku
zelo uživali in podoživeli nepozabne
trenutke.
Jerneja Osvald
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Kulturni dan
OBISK GLEDALIŠČA IN MUZEJA
V petek, 15. 12. 2017, smo se učenci od 1. do 9. razreda odpeljali v
Maribor. Še prej smo v šoli pojedli
obilno malico. Šli smo v središče
mesta, kje smo si ogledali nekatere
zbirke v Pokrajinskem muzeju Maribor. Tam nam je arheolog razlagal,
kaj se je dogajalo na območju Maribora vse od naselitve do srednjega
veka. Ime »Marburg« se prvič omenja v nekih latinskih zapisih iz leta
1164. Ogledali smo si tudi zbirko
sabelj, mečev ter nasploh orožja iz
časa turških vpadov. V muzeju hranijo tudi del okla mamuta. Ob kon-

cu smo se še sprehodili po enem
najlepših stopnišč v Sloveniji, ki je
okrašeno z različnimi kipi ter rdečo
preprogo. V muzeju se mi je zdelo
zelo zanimivo in poučno. Nato smo
se skozi središče mesta podali v
Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer smo si ogledali gledališko
predstavo »Gledališče od Ž do A«.
Predstava je na zelo zabaven in duhovit način pokazala, koliko ljudi
različnih poklicev sodeluje pri nastajanju gledališke predstave.
Nina Pušnik, 9. r.

Učenci od 6. do 9. razreda pred SNG Maribor
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Poklicna orientacija
KAJ — KAM — KAKO?
V torek, 14. 11. 2017, smo učenci 8.
in 9. razreda obiskali Športno hišo
Radlje ob Dravi, kjer je potekalo
poklicno usmerjanje. Tam so se

predstavile srednje šole iz podravske in koroške regije, z namenom
da bi se devetošolci lažje odločili,
kam in kako naprej v srednje šole.
Nika Grum, 9. r.

Nekdanja učenca naše šole
(skrajno desno) — sedaj dijaka SŠ
za gostinstvo in turizem Maribor

Devetošolke

ISKRICE

Športna hiša Radlje ob Dravi
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Naravoslovni dan
DAN SLOVENSKE HRANE
V petek, 17. 11. 2017, je po vsej
Sloveniji potekal dan slovenske
hrane. Na naši šoli smo se najprej
vsi učenci zbrali v učilnicah z razredniki in zatem tam tudi zajtrkovali
tradicionalni slovenski zajtrk: kruh,
maslo, med, mleko in jabolko.

ob Dravi. Zaradi slabega vremena
učenci 8. in 9. razred nismo šli na
pohod, ampak smo v telovadnici
igrali odbojko.

Devetošolci smo se po zajtrku pogovarjali o zdravi prehrani in si
ogledali različne knjige o tej temi.
Reditelja sta šla zatem v jedilnico
po sestavine za zdrav sendvič: polnozrnato štručko, skuto z bučnim
oljem, paradižnik, papriko, semena
… Nekateri učenci smo imeli nato
zdravstveno predavanje, medtem
ko so se drugi odpravili na pohod.
Devetošolci smo imeli najprej predavanje o zobeh, zatem pa o spolnosti, kjer je bil poudarek na spolno
nalezljivih boleznih. Zdravstveni
predavanji sta kot vsako leto izvedli
ga. Danica Ladinek in ga. Ljubica
Grögl iz Zdravstvenega doma Radlje

Tudi učenci 6. in 7. razreda smo se
na zdravstvenem predavanju veliko
naučili. Najprej smo imeli predavanje o zobeh, nato pa še o zdravju.
Zelo je bilo zanimivo. Na predavanju o zdravju smo izvajali vaje za
sproščanje in poslušali glasbo.
Upam, da bo še več tovrstnih dejavnosti.
Alina Miklavc, 7. r.

Nina Pušnik, 9. r.

Devetošolci ob
tradicionalnem
slovenskem
zajtrku

Spodaj desno:
razgibalne vaje
pred odbojkarsko tekmo
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Rastem s knjigo
OBISK KNJIŽNICE
»Rastem s knjigo« je nacionalni
projekt spodbujanja bralne kulture.
Glavna cilja projekta sta motivirati
osnovnošolce in srednješolce za
branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k
obiskovanju splošnih knjižnic.*
V okviru omenjenega projekta smo
se učenci 7. razreda v sredo, 17. 1.
2018, odpravili v Knjižnico Radlje

ob Dravi. Tam so nam knjižničarke
povedale zanimive stvari o knjižnici
in knjigah, npr. kdo lahko pride v
knjižnico, kakšna je elektronska
knjiga … Delali smo tudi s portalom
COBISS in rešili anketo o branju.
Vsak sedmošolec je v dar prejel
knjigo pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.
Jona Novak, 7. r.

* Vir: Rastem s knjigo. (Datum citiranja: 18. 1. 2018.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/.
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Vrtec: ISKRICE
DELAVNICA S STARŠI
V mesecu decembru smo v vrtec
povabili naše starše. Petkovo dopoldne smo si popestrili z ustvarjanjem okraskov in okraševanjem
novoletne smrečice. Starše smo
pogostili s pecivom, sokom in čajem.
Katja Bricman in Hermina Ostruh
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Vrtec: PIKAPOLONICA
ČAJANKA Z BABICAMI IN DEDKI
Otroci skupine Pikapolonica so nestrpno pričakovali četrtek, 21. 12.
2017. Bil je prav poseben dan, saj
so v vrtec prišle babice, prababice,
dedki in teta naših otrok na čajanko
s slastnimi domačimi piškoti, ki so
jih babice pekle nekoč. Za njih pa
smo pripravili predstavo Mali medo

išče novoletne okraske, ki sta jo
zaigrali vzgojiteljici Alenka in Špela,
otroci pa so se predstavili s plesom
in pesmijo Ko si srečen in svojim
starim staršem razdelili s pridnimi
rokami narejene novoletne voščilnice.
Alenka Urnaut in Špela Hrastnik

.
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MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI
OCENA KNJIGE
»DEBELUŠKA«
Naslov: Debeluška
Avtor: Janja Vidmar
Založba: Mladinska knjiga
Leto izida: 2008
Obnova:
Zgodba
govori o
odraščanju
Urše, ki se
spopada z
anoreksijo.
Glavni razlog za Uršine probleme sta njena ambiciozna
starša, a najbolj nanjo vpliva njena
mama Dunja, ki ne upošteva hčerkinih želja. Urša želi doseči mamin
lepotni ideal, zato se ujame v krog
ljudi – nekateri ji želijo pomagati,
nekateri pa ravnajo ravno nasprotno. Čeprav mislijo, da delajo dobro,
jo hitreje uničujejo.
Mnenje:
Zgodba me je že od samega naslova
zelo privlačila. Vedela sem, o čem
bo govorila, ampak nisem si mislila,
da bom brala s takšnim zanimanjem. Zdelo se mi je, kot da je vse
resnično, kot da jo je res napisala
Urša. Vem, da ni, a govori o problemih, s katerimi se današnja mladina
vsak dan srečuje. Rada imam takšne realistične zgodbe.
Priporočam, da preberete Debeluško, ne boste razočarani. Mogoče
boste iz knjige izluščili tudi kakšen
nauk.

Tina Pratnekar, 8. razred

OCENA KNJIGE
»UNIČIMO JO!«
Naslov: Uničimo jo!
Avtor: Kate McCaffrey
Prevod: Diana Ramšak
Založba: MIŠ
Leto izida: 2011
Obnova:
Avalon v drugem letniku začne obiskovati drugo šolo. Njeni sošolci jo
zbadajo z raznimi vzdevki, vendar
to nasilje preraste še v spletno nasilje. Prek bloga v anonimnih sporočilih namreč pišejo grde stvari o njej.
Njeni dobri prijatelji ji pomagajo,
da ostane trdna in se na druge ne
ozira, vendar se stvari nato obrnejo. Tudi njenemu prijatelju se zgodi
nekaj hudega, poleg tega trpijo vsi
drugi. Zaradi tega dogodka Avalon
in njeni sošolci, ki še ostanejo na
šoli, ustvarijo spletno stran, ki naj
bi pomagala žrtvam in nasilnežem
spletnega nasilja.
Mnenje:
Knjiga govori o spletnem nasilju
nad dijakinjo drugega letnika, Avalon, in njenim prijateljem. Piše o
posledicah in pomoči v primeru
spletnega
nasilja. Meni
osebno je ta
knjiga pustila
neko sled, saj
zelo dobro in
realno prikaže občutke
žrtve takšnega nasilja in
občutke na-
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silneža. Knjiga je zelo poučna. Zagotovo bo marsikoga prepričala, da
takšnih stvari ne bo počel, ker te
dobro seznami s posledicami. Kljub
temu pa dobro pouči, da se nasilja
ne sme skrivati in moramo takoj
ukrepati. Knjigo priporočam vsem,
še posebej pa tistim, ki jih zanimajo
realne in kritične knjige. Kljub veliki
količini strani mi niti malo ni žal, da
sem jo prebrala.
Alja Miklavc, 9. razred

OCENA KNJIGE
»PRINCESKA Z NAPAKO«
Naslov: Princeska z napako
Avtor: Janja Vidmar
Založba: Državna založba Slovenije
Leto izida: 1998
Obnova:
Zgodba govori o deklici Fatimi, ki se
je med vojno z družino iz Bosne
preselila v Slovenijo. Živeli so v kleti, kjer je močno zaudarjalo. V šoli
so jo vsi zbadali, kako smrdi, doma
pa se nihče ni pobrigal zanjo. V družini je bilo sedem otrok, kar je pomenilo veliko finančnih in drugih
skrbi. Na delo je hodil samo oče. Bil
je december, kar je pomenilo tudi
novoletne zabave, plese. Fatimo je
lep in bogat fant Adam povabil na
svojo zabavo. Tam ji je dal alkohol
in droge, tako da ni bila pri zavesti.
Medtem jo je s svojimi prijatelji izkoristil.
Kaj pa se zgodi v nadaljevanju? Preberite knjigo in izvedite sami.
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Mnenje:
Knjiga me je
močno pritegnila. Ne
samo zaradi
naslova,
temveč tudi
zaradi vsebine. Močno jo
priporočam,
saj te postavi
na realna tla, v kakšnem svetu živimo danes. Je dokaj zahtevna, ampak se jo splača prebrati. Knjiga ima
dober nauk in opozorilo, naj se varujemo neznancev ter pazimo nase.
Nina Pušnik, 9. razred


VIRI (naslovnice knjig):
Uničimo jo! (Datum citiranja: 18. 1.
2018.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://www.bukla.si/?
action=books&book_id=5545.
Debeluška. (Datum citiranja: 18. 1.
2018.) Dostopno na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Debelu%C5%A1ka.
Princeska z napako. (Datum citiranja: 18. 1. 2018.) Dostopno na
spletnem naslovu: https://
sl.wikipedia.org/wiki/
Princeska_z_napako.
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Literarni natečaj (izbor)
LJUBEZENSKO PISMO
(ljubezen do narave)

Ribnica na Pohorju, 12. 9. 2017
Draga teta!
Včasih se sprašujem, kaj pomeni čutiti ljubezen do narave. Velikokrat pozabimo, v
kako lepi pokrajini živimo. Ali se sploh zavedamo, koliko truda je porabila mati
narava za vsa čuda na svetu?
Kako majhna je Slovenija, v njej pa je veliko gozdov, rek, potokov, živali, hribov,
gričev, dolin, gorovij in drugih naravnih znamenitosti. Ko se gremo sprehodit v hribe, slišimo žvrgolenje ptic, šumenje potokov in rek, vonjamo smolo iglavcev in
listavcev, ko pridemo na vrh, se ozremo po dolinah in slišimo rahel veter, ki zapiha
skozi gozd. Zakaj je potem ta lepota večkrat tako onesnažena? Hodim po gozdni
cesti in vidim veliko plastičnih vrečk, pločevink, papirčkov, starih pločevink in drugih smeti. Izraz na mojem obrazu se takoj spremeni. Zakaj ljudje to počnejo? Jim
narava ni všeč, da jo zaničujejo? Vanjo bi se morali poglobiti, hoditi na sprehode, se
voziti s kolesom, tako bi spoznali, kaj nam pravzaprav ponuja in daje.
Ljudje, ki živimo na podeželju, naravo zelo cenimo. Hvaležni smo, ker lahko pijemo izvirsko, kristalno čisto vodo. Zelo sem srečna in ponosna, da živim v osrčju
Pohorja.
Kaj pa o vsem tem meniš ti?
Lepo te pozdravljam in nestrpno pričakujem tvoj odgovor.
Tanisa

Tanisa Pušnik, 8. razred
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Ribnica na Pohorju, 11. 9. 2017
Draga narava!
Vsi prebivalci planeta, na katerem živim, so vsak na svoj način navezani s teboj in ti izkazujejo tudi nekakšno ljubezen. Verjamem, da ti vsak dan pošiljamo ljubezenska pisma. Na
ta pisma pa nam odgovarjaš na različne načine. Si kot ljubljena oseba, ki ti na svoj način
vrne ljubezen.
Moja ljubezen do tebe se začne vsako jutro, ko zaslišim petje ptic in ko me sončni žarki
požgečkajo po licu. Med umivanjem zob zaslišim nežen zvok vetra. Nadenem si jakno ter
stopim skozi vrata; zagledam vso lepoto, ki jo imaš. Po vsakem koraku sem bolj zaljubljena
vate. Med sprehajanjem po travnikih vidim na cvetlicah čebele, metulje, mravlje ter druge
male žuželke, ki se hranijo na rastlinah in počivajo med travnatimi bilkami, katerih rast si
omogočila ti. Pogled se mi ustavi na obrobju bližnjega gozda. Spomni me na večje živali,
katerim nudiš zavetje za brezskrbno življenje. Tudi jaz sem zaljubljena v cvetlice, drevesa, potoke, reke, morja … Tvoja lepota me vsak dan nahrani z energijo, ki jo potrebujem
za premagovanje vseh ovir in ciljev, ki si jih zadam. Moja ljubezen do tebe ni nič manjša
niti ponoči, ko na nebu zasvetijo zvezde in te iz višav opazuje mesec. Videti si čisto mirna,
kot da bi spala. Vendar vem, da se nenehno trudiš za naše preživetje.
Po svoji moči se bom trudila, da bi zmanjšali onesnaženje, ki ga sprejemaš že vrsto let.
Upam, da pri tem ne bom osamljena. Želim si, da bi bilo vate zaljubljenih čim več ljudi, da
bi se začeli zavedati, kako pomembna si za naš obstoj.
Z vso ljubeznijo.
Tvoja Maja

Maja Dobaj, 7. razred
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Josipdol, 1. 9. 2017
Ljuba narava!
Ljubim te in rada te imam na več načinov. Živim v hribih, zato se te lahko naužijem. Jaz in moja družina ti ljubezen izkazujemo tako, da skrbimo za rože, njive,
vrtove, nabiramo gobe … Vate lahko posadimo sadike ali nasejemo semena, da zrastejo pridelki, ki jih nato vzgajamo z ljubeznijo. Na vrtovih te je užitek gledati,
kako rasteš, postajaš večja in polnejša.
Nate imam kot otrok in mladostnik lepe spomine, najlepše. Tam, kjer sem živela
nekoč, smo imeli veliko dreves, na katera sem plezala, se na njih zibala ter z njih
pobirala slastne sadeže. Takrat sem šele ugotovila in še zdaj ugotavljam, kako si
prekrasna v vsej svoji lepoti. Zato si vredna moje iskrene ljubezni.
Nekateri ljudje te premalo cenijo ali pa te sploh ne znajo. Ljudje v mestih te ne morejo spoštovati tako kakor jaz, ki živim na podeželju, saj je v mestih prisotna industrija, ki te uničuje. V mestih te je zelo malo, prisotna si le v parkih. Mene na podeželju pa obkrožaš z vsakim pogledom. Jaz te lahko doživljam in čutim v polni meri.
Ti mi prinašaš radost in veselje.
Ti si moje kraljestvo. V tebi najdem svoj mir in svoje veselje. K tebi se lahko zatečem in ti po svoje povem, kaj me teži. Rada se ti zaupam, saj imam občutek, da me
nekdo posluša. Rada te imam in mislim, da si še kako živa. Rada bi, da se te začne
zavedati več ljudi, predvsem, da tudi ti obstajaš in živiš. Z vso dobroto ti želim
izkazati svojo ljubezen, a vem, da so za to potrebna dejanja, ne samo besede, želje
in ljubezen. Zato te bom še naprej spoštovala in tudi drugim skušala odpreti oči.
Lepo te pozdravljam.
Jona

Jona Novak, 7. razred
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Domen Žigart, 7. razred

Jure Pušnik, 7. razred
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Literarni natečaj (izbor)
TURIZEM IN INVALIDI

Z INVALIDOM NA POČITNICE
Med počitnicami smo se s kolonijo odpravili na morje. Vsi smo bili enaki, le eden je
izstopal, saj je bil invalid, po imenu Jakob. Ni videl, zato je s sabo vedno nosil palico,
da si je pomagal pri hoji. Tej palici se pravilno reče bela palica.
Na avtobusu je sedel eno mesto pred mano, skupaj z mojim prijateljem. Ta mu je
pripovedoval, kako lepa je narava, ki je Jakob žal ni mogel občudovati. Po nekaj
urah vožnje smo končno prispeli na morje. S prijateljem sva mu pomagala po stopnicah iz avtobusa. Čisto na kratko smo si lahko ogledali okolico. Ker pa Jakob ni
ničesar videl, sva mu s prijateljem opisala okolico. Imel je zelo dobro razvit sluh, saj
je valovanje morja zaslišal prej kot midva. Nad tem sva bila zelo navdušena. Prišli
smo do hišic, v katerih smo nato spali. Vanje sta nas razporedila vodiča, po imenu
Katarina in Gorazd. Eno hišico smo si delili prijatelj Peter, Jakob in jaz. Bili smo zelo
veseli, da bomo skupaj vseh sedem dni. Vsak večer pred spanjem smo imeli čas za
branje. Vsi smo imeli navadne knjige, le Jakobove so bile napisane v brajlici, to je
posebna pisava, ki slepim omogoča branje. Vsako jutro po zajtrku smo šli na plažo.
Jakob je zelo dober plavalec, zato ni in ni hotel iz vode. Pri izbiri hrane smo Jakobu
natančno opisali, kaj vse je pripravljeno, tako da se je lažje odločil, kaj bo jedel. Neki
večer smo šli na sprehod. Na poti smo srečali starejšo gospo, ki je bila na invalidskem vozičku. Bila je pred prehodom za pešce in sama si ni upala čez cesto, zato
smo ji mi z veseljem pomagali. Prosila nas je, če jo pospremimo do doma, saj je živela v sosednji ulici. Pred njenim vhodom do stanovanja je bila ena stopnica, katere
sama z vozičkom ne bi mogla premagati. Po hitrem opisu težave Jakobu, se je ta
takoj domislil rešitve. Peter je moral nemudoma najti nekaj, kar smo podložili pod
kolesa vozička. Tako smo to oviro s skupnimi močmi premagali. Tukaj smo se od
gospe poslovili, saj je bilo v bloku dvigalo.
Vsak dan je bil poseben, tako je hitro minilo vseh sedem dni. Postali smo pravi prijatelji. Obljubili smo si, da se bomo še kdaj srečali. S Petrom sva spoznala, kako se slepi znajdejo v okolju. Invalide je treba spoštovati in jim pomagati ne glede na to, kakšni so.
Maja Dobaj, 7. razred
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INVALID TURIST
Z družino na morje smo odšli,
v kamp Ne vem, kako se to glasi,
ko k nam sosedi z invalidom so prišli.
Ta fant dvanajst let star je bil,
kljub invalidnosti se življenja veselil,
a s težavami se vsakodnevno je boril.

Ker sosedje smo bili
in se pogosto družili,
smo nek večer na sladoled odšli.
A glej ga zlomka, kavarna ta,
ni imela dostopa za invalida našega,
zato nastala je težavica,
kako bi v kavarni pogostila se naša druščina.
Ker očitno so tu manj vredni invalidi,
odločili smo se drugam oditi.
V restavracijo odpeljali smo se,
kjer mu bilo omogočeno je prosto gibanje.
Jona Novak, 7. razred

Leja Mihelič, 7. razred

Z VIDOM V SVET
Moj najboljši sošolec je invalid,
z zanimivim imenom Vid.
Pogumna sva prijatelja,
svet rada skupaj raziskujeva.
Letos sva se odločila,
da bova naše prelepe gore prehodila.
Ker je Vid zelo močan,
mu nobena prepreka ne pride na plan.
Skupaj se lahko podava,
tudi na vrh Triglava.
Ker sveta ne vidijo njegove oči,
ga z ljubeznijo in drugimi čutili občuti
in tako tudi on lepo počitnice preživi.

Tina Pratnekar, 8. razred
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Eva Mihelič, 9. razred
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Tina Pratnekar, 8. razred

Margarita Kačič, 7. razred

Erik Pokeržnik, 8. razred
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju
Osnovna šola

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šol-
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skem letu 2017/2018 ustvarjajo, oblikujejo in
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urejajo učenci interesne dejavnosti Novinar-

2364 Ribnica na Pohorju

stvo pod mentorstvom Jasne Ledinek.

info@osribnicanapohorju.si

Avtorji posameznih prispevkov, risb in fotografij so tudi drugi učenci, učitelji 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 in drugi delavci šole.
Zahvaljujemo se g. Mateju Žigartu za pomoč
pri fotografiranju, arhiviranju in oblikovanju
fotografij.

Mentorji prispevkov, katerih avtorji so učenci:



Anita Korošec Bowen: likovni izdelki
Jasna Ledinek: besedila
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