ISKRICE
GLASILO OŠ RIBNICA NA POHORJU
Š T E V I L K A

1 ,

L E T O

2 0 1 9 / 2 0 2 0

V TEJ ŠTEVILKI:
Prvič v šolo

2

Pohodi razredne
stopnje

3

Druženje Severčkov s taborniki

6

Dan učencev

8

Dan slovenskega
športa

11

Jesenski pohod

12

Lutke

13

Dan dejavnosti

14

Obisk knjižnice

16

Dan slovenske
hrane

18

Posneli smo film

19

Navdihujoča gledališka predstava

20

Drsanje

21

Uvod (sprejem prvošolcev v šolsko skupnost) ...

Intervju: Poskočni 22
muzikanti
Na obisku v srednji šoli

24

Dejavnosti 1. in 2. 26
razreda
Šolski ples

27

Zimska šola v
naravi

28

Vrtec

32

Anketa:
Moj sanjski poklic

34

Mladi besedni in
likovni umetniki

36

… in zaključek (zimska šola v naravi) prvega polletja.

J A N U A R

2 0 2 0

ST RAN

2

Prvi šolski dan prvošolcev
PRVIČ V ŠOLO

Prvošolci z ravnateljem, županom in razredničarko.

V novem šolskem letu se je osmim
drugošolcem pridružilo devet prvošolcev in tako smo drugič v zgodovini OŠ Ribnica na Pohorju dobili
kombinirani oddelek 1. in 2. razreda.

Drugošolci so prvošolce lepo sprejeli, podarili so jim rumene rutice in
jim zaželeli dobrodošlico.
Srečno na poti novih znanj pa sta
otrokom zaželela tudi gospod ravnatelj in gospod župan.
Lucija Orter,
razredničarka 1. razreda
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Pohodi razredne stopnje
K SGERMOVI SMREKI

V torek, 15. 10. 2019, smo imeli
tretješolci naravoslovni dan. V družbi planinskega vodnika in markacista, gospoda Maksa Žigarta, smo se
peš odpravili do kmetije Sgerm,
kjer sta nas prijazno sprejela gospodarja Blaž in Damijana. Predstavila
sta nam kmetijo (delo in življenje
na njej) in nas popeljala do Sgermo-

ve smreke, ki je oddaljena od kmetije dobrih 20 minut hoje po gozdu.
Ta smreka je res nekaj posebnega
in vredna ogleda. Ko smo prišli nazaj na kmetijo, smo se okrepčali in
se veseli ter razigrani odpravili nazaj v šolo skozi obarvan in vetroven
jesenski gozd.
Jerneja Osvald
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JESENSKI POHOD POHODNIKOV 1. SKUPINE

Narava se je odela v čudovite barve, ki nas kar vabijo k sebi.

S pohodniki 1. skupine Pohodništva
smo se v sredo popoldne podali na
jesenski pohod. Pridružili so se nam
še mladi planinci iz starejše vrtčevske skupine. Uživali smo v hoji po
škratkovi in planinski poti, v preskakovanju potočkov, v spretnem vijuganju med kamni, poraščenimi z
mahom, v pihanju oblakov. Prijali
pa sta nam tudi zdrava malica in
sladka poslastica. Otroci, vzgojiteljici in učiteljici se že veselimo zimskega nočnega pohoda.
Lucija Orter
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JESENSKI POHOD POHODNIKOV 2. SKUPINE
Letos smo se pohodniki razdelili v
dve skupini. Pohodniki druge skupine smo že komaj čakali na naš prvi
letošnji pohod. Ker je za nami že
kar nekaj izkušenj v pohodništvu,
smo se odločili za daljšo turo. V
prečudovitem sobotnem jutru, 26.
10. 2019, smo se zbrali pred šolo.
Pot nas je vodila do koče Pesnik,
kjer smo se oddahnili po prvem
vzponu, se najedli in nadaljevali do
Ribniške koče. Ob kraljici Pohorja
smo uživali v prečudovitem razgledu, dobrih sendvičih in na prijetnem jesenskem soncu. Ob sproščenem kramljanju in z lahkimi koraki

ISK RICE

smo že bili na najvišjem vrhu Pohorja, na Črnem vrhu. Fotografiranje, vpis v planinsko knjigo, počitek
v škurjanci in še skok – pa smo že
bili ob Grmovškovem domu na Kopah.
Uh, kako je teknil zrezek s krompirčkom! Še nekaj prostega časa na
igralih, udoben sedež na mini avtobusu, slasten sladoled v Slovenj
Gradcu in večerni povratek pred
šolo. Čudovit, nepozaben dan –
krasen začetek jesenskih počitnic.

Lucija Orter
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Tabor
DRUŽENJE SEVERČKOV S TABORNIKI

»Sreča se najprej razkrije v očeh,
ker v njih najlepše sije njen smeh.«
(Niko Grafenauer)
Člani Otroške folklorne skupine Severčki smo se v petek, 6. 9. 2019, s
kombiji odpeljali na lovsko kočo
Klančnik, kjer so nas že čakali taborniki Špela, Nal, Anej, Filip, Jaka
in Kaja iz Roda Koroških jeklarjev.
Čeprav je bila vremenska napoved
neugodna, nas to ni spravilo v slabo
voljo. Ob prihodu smo skupaj s taborniki pospravili prtljago in začela
se je akcija.
Najprej so nam predstavili taborniška pravila in nas razdelili v skupine
po šest. Sledile so krožne delavnice.
Prva delavnica: voki-toki orientacija.

Druga delavnica: vozli in vezave.
Tretja delavnica: postavljanje bivaka.
Četrta delavnica: prva pomoč.
Med tem časom pa je učitelj Marko
v kuhinji pridno pekel palačinke,
učiteljici Adrijana in Jerneja pa sta
pripravljali sobe za spanje.
Poskrbeti smo morali tudi za večerjo. Odpravili smo se v gozd in nabrali dračje za ogenj. Vendar nam
je dež prekrižal načrte, zato so za
pečene hrenovke poskrbeli kar učitelji v kuhinji.
Po obilni večerji smo ob topli krušni
peči v lovski sobi imeli kviz in veselo
prepevali ob spremljavi kitare. Okoli 22.30 smo se odpravili v sobe in
še dolgo v noč klepetali in se smejali.
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V sobotni dan nas je ponovno pospremil dež. Ob 7. uri so nas taborniki z budnico dodobra prebudili.
Še rahlo zaspani, a vendar dobre
volje, ker je bila noč bolj kratka,
smo se odpravili na jutranjo telovadbo. Prebujeni in nasmejanih
obrazov smo se vrnili na zajtrk.
Postavljanje bivakov je bila naša
naslednja naloga. Pohvalili so nas,
da smo za prvič nalogo opravili zelo
dobro.
Komaj pa smo čakali na naslednjo
nalogo – tekmovanje skupin v orientaciji. V roke smo dobili zemljevid, na katerem je bilo označenih 5
kontrolnih točk. Začela se je igra s
časom. Najhitrejša skupina je naloge opravila v dobri uri in pol.
Prijetno utrujeni smo z veseljem
pojedli kosilo, ki so nam ga pripeljali iz Restavracije 13. Toplota krušne
peči nas je prijetno grela in sušila
naša premočena oblačila.
Dan se je počasi prevešal v drugo
polovico in na vrsti je bila strateška
igra Monopoli, ki je na igralni ploskvi ponujala lokacije vasi Ribnica na
Pohorju in okolice.
Sledila je razglasitev rezultatov tekmovanja v orientaciji, podelitev nagrad ter majic, ki nam jih je prijazno
podarila Občina Ribnica na Pohorju.
Veseli in razigrani smo pospravili
svoje stvari v nahrbtnike in se odpravili pred kočo, da smo naredili
še skupinsko fotografijo.
Objemi, stiski rok in obljuba, da naslednje leto ponovno doživimo nepozabno avanturo, so nas spremljali do odhoda kombijev.
Člani OFS Severčki in
mentorica Jerneja Osvald
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Kulturni dan
DAN UČENCEV

Prvošolci z učiteljicama Matejo Pisnik in Lucijo Orter.
V petek, 11. 10. 2019, smo imeli
učenci OŠ Ribnica na Pohorju kulturni dan. Najprej je potekala proslava, na kateri smo sprejeli prvošolčke v šolsko skupnost. Devetošolci so jih lepo pospremili na oder.
Po proslavi smo se zbrali po razredih in počasi odšli po malico, učenci

predmetne stopnje so jedli v razredu, učenci razredne stopnje pa v
jedilnici. Nato smo pričeli z raznolikimi dejavnostmi, ki smo si jih
učenci sami izbrali. Predstavljene
so v nadaljevanju.
Polona Mihelič in Teja Grum, 8. r.
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Izbor dejavnosti po prireditvi
BRANJE

SPREHOD

Učenke smo
se zbrale v
učilnici
za
slovenščino.
Najprej smo
si
naredile
udoben prostor, na katerem smo ostale preostali šolski
dan. Imele smo veliko blazin in več manjših
odej. Nato smo šle v knjižnico poiskat knjige, ki
smo jih tisti dan brale. Po okoli 30 minutah smo
se namestile in počasi začele brati vsaka svojo
knjigo. Okoli 11. ure smo imele prvi odmor, v
katerem smo si povedale, o čem govori vsaka
knjiga. Po 5-10 minutnem odmoru smo začele
brati naprej. Ura je takoj odbila že petnajst minut čez dvanajsto in tako smo tudi zaključile
branje.

Učenci, ki smo se odločili za sprehod, smo se z
učiteljem Muktanando odpravili na pot. Hodili
smo po nam že znani poti, a počasneje. Vmes
smo se ustavili pri hiši, kjer so nam ponudili
sok, da smo se okrepčali. V počasnem tempu
smo se vrnili v šolo, kjer nas je čakalo kosilo.
Dan je minil v prijetnem in poučnem vzdušju.

Jona Novak, 9. r.

ACTIONBOUND

Alja Pušnik in Maja Klemenc, 8. r.

KVIZ S TABLICAMI
Kviz je potekal tako, da
smo
imeli
vsak
svoj
tablični računalnik in sedeli ločeno v
učilnici. Med kvizom je bilo prepovedano govoriti s soigralci. Imeli smo en krajši odmor za
stranišče in pogovor. Kviz se mi je zdel zelo zanimiv, saj sem se dobro odrezala in se naučila
veliko novega. Vsi igralci in udeleženci kviza
smo na koncu prejeli darilce, saj smo spoznali,
kako priročno je znanje o splošnih stvareh sveta.
Teja Grum, 8. r.
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Z računalniškimi tablicami smo se v dvojicah
odpravili peš po vasi, s tem da so nas razni namigi vodili do naslednje točke. Na tablicah so
bila tudi vprašanja, da smo se lahko preizkusili
v znanju geografije, zgodovine in sodobnosti
Ribnice na Pohorju. Zelo zanimivo je bilo tudi,
kadar smo morali kaj posneti ali pa fotografirati, saj je bilo pri tem veliko smeha in zabave.
Najdlje smo morali iti do pokopališča, bili smo
pa tudi v gozdu in pri smučišču. Poleg znanja
geografije in zgodovine smo morali znati tudi
nekaj o naravoslovju. Z nami sta bila gospod
ravnatelj in učiteljica Andreja, ki sta nam, če
smo potrebovali pomoč, z veseljem pomagala.
Z drugimi dvojicami smo se srečevali redko,
vendar vem, da je vsem čas zelo hitro minil.
Zala Ladinek, 7. r.
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NOGOMET

Anketa

Učenci, ki smo si po kulturni prireditvi v telovadnici izbrali nogomet,
smo odšli na igrišče. Tam smo se
razdelili v dve skupini in začeli igrati. Z nami sta bili učiteljici Brigita in
Milena. Zaigrali smo tri tekme in
med vsako je bil premor. Ob prvem
počitku so učenci šli v kuhinjo po
sok in ga nam prinesli. Bilo je zelo
zanimivo in zabavno, saj smo se
večino časa tudi smejali.
Žan Razdevšek, 9. r.

NAMIZNI TENIS

PLEZANJE

KAJ MENIŠ O DNEVU
UČENCEV?
Leja, 9. r.: »Najljubši dogodek današnjega dne je bil sprejem prvošolcev. Zelo sem počaščena, da sem
bila del tega.«

Matic, 7. r.: »Dan se mi je zdel zelo
zanimiv, ker sem igral s starejšimi.«
Alja, 8. r.: »Današnji dan se mi je
zdel dokaj zanimiv, saj smo lahko
počeli, kar smo hoteli, in brali knjige po svoji izbiri.«
Tinka, 5. r.: »Kulturni dan mi je bil
zelo všeč, predvsem ples. Izbirala
sem lahko med plesanjem in plezanjem. To dejavnost si zelo želim
ponoviti.«
Zala, 7. r.: »Dan se mi je zdel zelo
zanimiv, zabaven in duhovit, saj
smo počeli veliko stvari, za katere
prej sploh nisem vedela. Zelo sem
se zabavala!«

PLES

Teja, 8. r.: »Danes sem se zelo zabavala. Naučila sem se veliko novega in še podrobneje spoznala kviz.
Dan bi z veseljem še kdaj ponovila.«
Luka, 8. r.: »Danes sem se najbolj
zabaval pri igranju nogometa, zelo
sem užival.«

Jasna Ovčar, 8. r.
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Posebna priložnost
1. OKTOBER - DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

V torek, 1. 10. 2019, je predsednik
države Borut Pahor priredil sprejem
ob predstavitvi pobude za razglasitev 1. oktobra za dan slovenskega
športa kot državnega praznika. 1.
oktobra 1863 je bil namreč ustanovljen Južni Sokol – prvo telovadno društvo na Slovenskem.
Sprejema pri predsedniku države
smo se udeležili tudi učenci športniki iz vse Slovenije. Okoli 8. ure smo
se z manjšim avtobusom odpravili
iz Radelj ob Dravi proti Slovenj
Gradcu. Tam se nam je pridružilo še
več učencev. Okoli 9. ure smo se
odpravili iz Slovenj Gradca proti
Ljubljani. Vozili smo se okoli dve uri
in pol. Ko smo prispeli, smo se vsi
učenci zbrali pred predsedniško
palačo in počakali okoli 30 minut.
Ko se je vse pričelo, je najprej imel
ISK RICE

govor olimpionik Miro Cerar in nato
še predsednik države. Ko je prireditev šla proti koncu, so imeli šolarji
še gimnastično predstavo. Po končani prireditvi so bile za nas pripravljene športne igre. V tem času
sta bila tudi Borut Pahor in vrhunski
kolesar Primož Roglič že pripravljena na fotografiranje. Po okoli dveh
urah športnih iger so nas posladkali
še z sladoledom. Nato smo se počasi odpravili proti avtobusu. Ta nas
je že čakal pred parlamentom. Med
potjo smo se ustavili v Velenju pri
McDonald'su. Okoli 17. ure smo
prispeli nazaj v Radlje ob Dravi.
Tako se je zaključil ta dan. Zdel se
mi je zelo zanimiv, saj sem se tudi
nekaj naučila.
Alja Pušnik, 8. r.
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Športni dan
JESENSKI POHOD
V torek, 10. 9. 2019, smo se učenci
predmetne stopnje odpravili na
pohod v Josipdol. Posebnost letošnjega športnega dne je bila ta, da
smo učenci pohod vodili sami. Zjutraj smo se zbrali v telovadnici, si
razdelili zemljevide in odšli po malico. Nato smo se odpravili na pohod, ki nas je peljal čez mostove,
potoke, gozdove … V šolo smo
utrujeni prišli v času kosila. Pohod
je bil izredno zanimiv, saj smo ob
njem spoznavali naravo.
Razredna stopnja se je podala na
pohod k učiteljici Luciji. Pot je bila

dokaj naporna, vendar naših učencev ni preveč izmučila. Na cilju so
se posladkali s sladoledom in se
okrepčali z limoninim sokom. Po
počitku so se odpravili proti šoli.
Jona Novak in Žan Razdevšek, 9. r.
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Delavnica
LUTKE

V petek, 4. 10. 2019, smo v telovadnici uživali v ogledu lutkovne igrice KRA KRA, s katero nam je lutkovna skupina SOVICE polepšala uvod
v Teden otroka.

Po ogledu predstave sta vzgojiteljici
Alenka in Špela v jedilnici pripravili
material in vodili delavnico, v kateri
so si otroci izdelali vrano Marjano,
ki so jo prijateljice živali naučile
pravilno izgovarjati črko r.
Jerneja Osvald
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Dnevi dejavnosti
USTVARJALNO, NATANČNO, RAZGIBANO ...
Učenci predmetne stopnje so v
četrtek, 26. 9. 2019, preživeli zanimiv tehniški dan.
Šestošolci so mikroskopirali, sedmošolci so izdelali izdelek iz lesa,
osmošolci so merili, devetošolci pa
so izvedli matematično preiskavo.

MIKROSKOPIRANJE
(6. razred)

cirali. Tehniški dan je minil v sproščenem vzdušju, v vseh nas je prebudil željo po raziskovanju majhnega sveta, ki s prostim očesom ni
viden.
Bor Črnko, 6. r.

IZDELEK IZ LESA
(7. razred)
Danes je na predmetni stopnji potekal tehniški dan. Tema tega dne
za nas, sedmošolce je bila izdelek iz
lesa. Ko smo zjutraj prišli v šolo,
smo se odpravili kar v tehnično
učilnico. Z nami je bil učitelj Zoran,
pridružil pa se nam je tudi učitelj

Učenci 6. razreda smo pod vodstvom učiteljice Mojce spoznavali
delo z mikroskopom. Pri delu se
nam je pridružil tudi naš razrednik,
učitelj Muktananda. Naučili smo se,
kako pravilno ravnati z mikroskoMarijan. Najprej smo se o izdelku
malo pogovorili, nato pa je učitelj
Zoran na tablo narisal načrt. Razdelili smo se v dvojice, katerim se je
pridružil tudi učitelj Marijan. Nato
smo začeli z delom. Izdelovali smo
pom. Pod objektivom smo si podrobno pogledali nekaj stvari. Meni
se je v spomin najbolj vtisnila muhina noga, saj si nisem mogel predstavljati, da je lahko tako kosmata.
Vse, kar smo naredili, smo nato ski-
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lesen stolček. Najprej smo izdelali
sedalo, štiri noge, na katerih bo stol
stal, nato pa smo dodali še nekaj
deščic, da je bil stolček bolj stabilen. Po končani zadnji uri, ko so bili
že vsi stolčki pripravljeni za uporabo, smo jih podarili vrtcu, prvemu,
drugem in tretjemu razredu. Vsi so
naš izdelek z veseljem sprejeli. Sedmošolci smo ponosni na svoje izdelke, imeli pa smo se zelo lepo. Tudi
naučili smo se veliko novega, zato
se že veselimo naslednjega tehniškega dne.

ST RAN

preverili, ali so bile naše ugotovitve
pravilne ali napačne. Vse smo delali
pod vodstvom učitelja Jerneja. Dan
je bil sam po sebi zelo zanimiv, saj
smo se naučili veliko novih stvari.
Nuša Novak, 8. r.

MATEMATIČNA PREISKAVA
(9. razred)

Tia Fric, 7. r.

MERJENJE
(8. razred)

Osmošolci smo izvedli poskuse v
zvezi s fiziko in zapisovali svoje ugotovitve. Ugotavljali in merili smo

hitrost, kapljice vode, telesno maso, ploščino, temperaturo vode,
sestavljali robota in podobno. Nekaj poskusov smo izvedli tudi s
tablicami. Na koncu dneva smo

ISK RICE

Učenci 9. razreda smo se tokrat poglobili v svet matematike. Naša prva naloga je bila poiskati in raziskati
platonska telesa. Ta smo kasneje
tudi izdelali, in sicer dodekaedre in
ikozaedre. Potlej se je vsak od nas
poglobil v malce drugačno matematično nalogo, ki si jo je vsak izbral sam. Nato smo se odpravili v
računalniško učilnico, kjer smo si
zamislili svoje potovanje in si zanj
izbrali prevoz, nastanitev in zanimive dejavnosti. Pregledali smo cene
in na koncu izračunali, koliko nas bi
takšno potovanje tudi stalo. Dan je
bil izredno zanimiv, spoznali smo
veliko novega in se tudi nekaj naučili.
Jona Novak, 9. r.
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Projekt
KNJIŽNE MIŠICE

V torek, 10. 12. 2019, smo se štiri
učenke 8. razreda udeležile Knjižnih
mišic v Knjižnici Radlje ob Dravi. S
pomočjo knjig smo odkrivali pisan
svet književnosti. Razdeljeni smo
bili v štiri skupine, v katere smo bili
vključeni učenci različnih šol. Vsaka
skupina je morala sestaviti knjigo
Miroslava Slane »Baubauci«, vendar naloga ni bila tako preprosta,

saj se je knjižni škrat poigral s stranmi knjige. Nato je bilo treba napisati še čim bolj nenavadno nadaljevanje zgodbe. Na koncu je zmagala
skupina z največ točkami. Vsi smo
zelo uživali in verjameva, da nam
bo to ostalo v lepem spominu.
Jasna Ovčar in Katja Miklavc, 8. r.
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Projekt
RASTEM S KNJIGO
»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 sredo, 23. 10. 2019, so sedmošolci v okviru projekta Rastem s knjigo
obiskali Knjižnico Radlje ob Dravi.
Projekt Rastem s knjigo je namenjen vzpodbujanju bralne kulture in

informacijske pismenosti. Je posebna oblika sodelovanja in povezovanja šolske in splošne knjižnice ter je
hkrati cilj in priložnost, da motiviramo otroke za branje knjig slovenskih mladinskih avtorjev. Za vzpodbudo k branju je vsak sedmošolec
prejel v dar knjigo slovenske mladinske pisateljice Janje Vidmar:
»Elvis Škorc: Genialni štor«.
Andreja Peruš

* Vir: Rastem s knjigo. (Datum citiranja: 13. 1. 2020.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/.
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Naravoslovni dan
DAN SLOVENSKE HRANE

Dan slovenske hrane obeležujemo
od leta 2012 vsak tretji petek v novembru. Glavni namen je podpora
slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje
lokalne samooskrbe s kakovostno
hrano iz lokalnega okolja. S tem
praznikom damo v Sloveniji pridelani hrani pomemben pečat.
V okviru dneva slovenske hrane
poteka na vseh šolah in vrtcih tradicionalni slovenski zajtrk, ki je osrednji dogodek dneva. Na naši šoli smo
ta dan obeležili s prireditvijo, dnevom dejavnosti ter tradicionalnim
zajtrkom (kruh, maslo, med, mleko,
jabolko).

… sledil je tradicionalni slovenski
zajtrk ...

… predavanje o zdravju …

Lucija Orter
… športne aktivnosti …

Dan se je pričel z gledališko predstavo …

… in sproščena igra.
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Delavnica
POSNELI SMO FILM
V petek in soboto, 15. in 16. 11.
2019, je v MKC Radlje ob Dravi potekala filmska delavnica. Udeležili
smo se je tudi štirje učenci naše
šole, in sicer trije devetošolci Alina,
Domen in Tomi ter jaz, osmošolka
Teja.
V petek smo v šoli imeli dan slovenske hrane, zato smo, kot je tradicija, z razredniki zajtrkovali, nato pa
smo se s šolskim kombijem odpravili v Radlje. Spremljala nas je učiteljica Milena. Ko smo prispeli, smo
se namestili v predprostoru in počakali, da se nam pridružijo še
učenci ostalih šol. Okoli pol enajste
ure smo se spoznali z voditelji delavnic in se razdelili v skupine. Dve
voditeljici sta bili iz Belorusije, zato
smo se z njimi pogovarjali angleško.
Tisti, ki nismo najboljši v znanju angleščine, smo se z Jasperjem spora-

zumevali v nemščini. Na začetku
smo spoznali delo s kamerami, nato
pa smo se lotili zgodborisa in na
njem prikazali kadre. V soboto smo
zgodboris še dokončali, nato pa
smo se lotili izbiranja teme za kratek film. Ker smo se odločili, da posnamemo triler, smo si morali izmisliti grozljivo zgodbo, ki smo jo
kasneje pokazali v filmu. Po Radljah
smo iskali različne prostore, primerne za snemanje. Vmes smo
imeli kratek počitek, da smo lahko
kaj pojedli in si malo odpočili. Ko
smo imeli že vse kadre posnete,
smo jih morali še zmontirati, da so
nastali kratki filmi. Pri montiranju
nam je pomagal gospod Tomaž.
Vsem nam je bilo delo zelo všeč, saj
smo spoznali podrobnejše delo s
kamerami in še bolj utrdili znanje
tujih jezikov.
Teja Grum,
8. r.

Naši učenci z
mentorjem.
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Kulturni dan
NAVDIHUJOČA GLEDALIŠKA PREDSTAVA
V četrtek, 19. 12. 2019, smo se zjutraj okoli 7. ure učenci naše šole
odpravili v Celje, da bi si ogledali
gledališko predstavo »Heidi«.
Zgodba govori o mladi deklici po
imenu Heidi, ki je v otroštvu izgubila starše. Za njo je skrbela teta, s
katero je živela v dolini. Nato je teta dobila službo v mestu in Heidi je
morala k svojemu dedku v hribe.
Mislila je, da to ne bo delovalo, a
mišljenje je kmalu spremenila. Z
dedkom sta se hitro navadila drug

na drugega, spoznala pa je tudi najboljšega prijatelja Petra. Zgodba
doseže vrhunec, ko se Heidina teta
odloči, da bo Heidi poslala v bogato
družino, saj njihova invalidna hčerka Klara potrebuje in si seveda želi
družbe. Na koncu se vse dobro konča.
Vzdušje na avtobusu je bilo že zgodaj zelo veselo. Ko smo prišli v gledališče, smo odložili bunde ter se
odpravili v dvorano. Predstava je
bila zelo lepa ter primerna za mlajše in tudi starejše. Na trenutke je
bila žalostna, vendar zelo navdihujoča. Po končanem ogledu smo se
odpravili proti domu. Verjamem, da
bo predstava vsem ostala v lepem
spominu.
Jasna Ovčar, 8. r.

ŠT EV ILK A

1,

LET O

2019/2020

ST RAN

Zimski športni dan
DRSANJE

Najstarejši ...

V četrtek, 9. 1. 2020, smo se učenci 4.,
7., 8. in 9. razreda podali na prav poseben športni dan. Odpravili smo se drsat
v Ledno dvorano v Mariboru.
Dan je bil poseben, saj se je večina
učencev prvič spoprijela z drsalkami in
ledom. Zjutraj smo v šoli pojedli malico,
nato pa smo se podali proti Mariboru.
Ko smo prispeli, smo si najprej izposodili drsalke in se preobuli. Zatem smo odšli v dvorano, kjer nas je čakal starejši

moški, ki nas je opazoval in pomagal
mlajšim, da so se lahko začeli samostojno drsati. Vzdušje je bilo od začetka
nekoliko napeto, saj led za nas ni vsakdanja stvar, a po približno pol ure smo
se že vsi zabavali. Drsali smo se eno
uro in pol, nato pa smo se utrujeni odpravili nazaj v šolo, kjer nas je čakalo
kosilo.
Dan se mi je zdel zelo zabaven in bi ga
z veseljem še večkrat doživela.
Teja Grum, 8. r.

... in najmlajši
na drsanju.
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Intervju
»VI BI MORALI ORGANIZIRATI EVROVIZIJO!«
V petek, 22. 11. 2019, so nas z obiskom razveselili Poskočni muzikanti. Skupina otrok iz vrtca se je namreč udeležila natečaja in posnela koreografijo
plesa ob glasbi Poskočnih muzikantov. Uvrstili so se med 50 najboljših ter
za nagrado prejeli obisk Pikapolonice in dveh članov omenjene glasbene
skupine. Hoteli sva izvedeti več iz osebnega in javnega življenja Dejana
Krajnca, zato sva ga prosili za sodelovanje v intervjuju.

Nagrajeni
otroci vrtca z
vzgojiteljicama,
članoma
Poskočnih
muzikantov in
Pikapolonico.

Zasledili sva, da ste vi in vaša skupina tako imenovani »hišni band«
narodnozabavne oddaje Slovenski
pozdrav. Kaj menite o nastopanju
v tej oddaji in kakšni so vaši občutki?
Poskočni muzikanti smo že več kot
pet let hišni band v tej oddaji, ki je
predvajana ob petkih zvečer in ob
nedeljah na RTV SLO. Tam v živo
spremljamo vse slovenske glasbenike, ki nastopajo v oddaji. Po novem

igramo tam poleg narodnozabavne
glasbe tudi zabavno glasbo. Posneli
pa smo že več kot 120 oddaj. Ta
oddaja je res nekaj posebnega, v
bistvu je tudi ta oddaja »kriva«, da
smo Poskočni danes tam, kjer smo.
Kako pa je nastalo ime Poskočni
muzikanti?
Čeprav me takrat še ni bilo v skupini, poznam zgodbo. Poskočni so
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najprej imeli drugega klarinetista,
ker ni bilo mene. Tako so se nekega
dne na pikniku, ko so bili vsi na
»kupu«, odločili, da izberejo ime.
Vsak je na list papirja napisal predlog, na koncu so zbrali najboljšega
in tako je nastalo ime skupine.

Kakšno se vam je zdelo današnje
vzdušje na šoli?
Vau, super je bilo, zelo ste se dobro
pripravili! Peli ste najrazličnejše
pesmi od naših, Challeta Salleta do
otroških. Kapo dol. Vi bi morali
organizirati Evrovizijo, noro!

Kaj vam je ljubše: nastopati v okviru vaše skupine ali radi sodelujete
tudi z drugimi glasbeniki?
Jaz najraje nastopam s Poskočnimi,
ker smo ena velika družina, skupaj
imamo na leto več kot 130 nastopov. Skupaj smo vsak drugi dan.
Všeč pa nam je tudi druženje oz.
nastopanje z drugimi, saj vsak pripelje svoje oboževalce in tako se
nas zbere velika kopica ljudi, ki nas
vse poslušajo. Sodelovanje je vedno dobrodošlo.

Kaj bi sporočili današnji mladini?
Zelo preprosto. Kmalu bo december, lahko bi se malo posvetili tej
poti. Mogoče ste zasledili, da sem
včeraj začel z dobrodelno akcijo in
si bom 15. 12. postrigel frizuro. Dobrodelno bom zbral 50.000 evrov,
za otroke, ki jim starši ne morejo
kupiti darila ob božiču. Zato bi rad
sporočil mladini to, da se na svoje
prijatelje, družino, brezdomce ne
spomni le enkrat na leto, temveč
vsak dan.
Katja Miklavc in Jasna Ovčar, 8. r.
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Tehniški dan
NA OBISKU V SREDNJI ŠOLI RAVNE
V četrtek, 28. 11. 2019, smo se
učenci 7., 8. in 9. razreda odpravili
v Srednjo šolo Ravne. Pot je trajala
okoli 40 minut. Ko smo prišli tja, so
nas lepo sprejeli. Učenci smo bili
zelo nestrpni, saj smo komaj čakali,
da se program začne. Srednješolci
so prihajali v šolo in se pripravljali
na pouk. Šola je na zunaj izgledala
zelo velika. Ko smo vstopili vanjo, ji
nismo videli konca.
Razdelili smo se v tri skupine in vsaka je šla k svoji delavnici. Potem
smo se zamenjali. Vsaka delavnica
je bila nekaj posebnega. Najbolj se
nam je vtisnila v spomin robotika.
Načrtovali smo 3D-model figure,
izdelovali iz kovine ter se naučili
narediti električno napeljavo. Zanimivo pa je bilo tudi risanje 3D-

modelov s posebnim računalniškim
programom. Prav tako nas je pritegnilo izdelovanje iz kovine. Izdelali smo namreč nekakšno igrico oz.
uganko, ki jo je treba rešiti. Učenci
in učitelji srednje šole so bili z nami
zelo prijazni.
Nato smo izvedeli še več informacij
o šoli. Nagovorila nas je namreč
ravnateljica srednje šole. Povedala
nam je, da se nekateri učenci v posameznem programu šole ne najdejo, zato se jih veliko prepiše. Bila
je zelo prijazna in smešna. Pošalila
se je tudi o učencih, ki se ne tako
zelo radi učijo. Vsi smo se zelo smejali. Dan je bil poln druženja, zabave, veselja in smeha.
Nuša Novak in Polona Mihelič, 8. r.
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Poklicno usmerjanje
NA OBISKU V SREDNJI KEMIJSKI ŠOLI IN
GIMNAZIJI RUŠE

Učenci devetih razredov osnovnih
šol Ribnica na Pohorju, Brezno Podvelka in Ruše smo si, v ponedeljek, 2. 12. 2019, ogledali Gimnazijo
in srednjo kemijsko šolo Ruše.
Do Ruš smo se odpeljali z avtobusom. Prispeli smo v šolo, kjer je najprej sledil kratek kulturni program
in razdelitev v skupine. Učenci naše
šole smo se odpravili v telovadnico
in tam s tretjimi letniki igrali odboj-

ISK RICE

ko. Nato smo se porazdelili v skupine in prisostvovali pouku. Ravnatelj
srednje šole nam je ob pomoči profesorice geografije predstavil gimnazijo in strokovne programe, ki jih
ponuja njihova šola. V jedilnici smo
bili deležni kosila in nato smo se z
avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Dan je bil zanimiv in poučen.

Jona Novak in Žan Razdevšek, 9. r.
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Aktivnosti 1. in 2. razreda
ČAROBNI DECEMBER
Mesec december je mesec pričakovanj, praznikov, veselja, obdarovanja, miru. Tudi z učenci 1. in 2. razreda smo praznični december preživeli v miru, obogatili smo ga z vsakodnevnimi dejavnostmi.
Za vsak dan smo izbrali zanimivo
dejavnost. Vse izbrane dejavnosti
smo z navdušenjem izvedli, se ob
njih zabavali in se imeli lepo.

Pisali smo pismo Božičku, izdelovali
snežinke, novoletne okraske in
voščilnice, krmili smo ptičke, šotorili v razredu, Miklavžu nastavili copat in bili veseli njegovega darilca,
sladkali smo se s palačinkami in
vročo čokolado, si izdelali lonček za
pokovko in uživali ob gledanju
božične risanke.
Lucija Orter
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Šolski ples
»DEVETOŠOLCI SO SUPER!«
V petek, 20. 12. 2019, smo učenci
devetega razreda organizirali šolski
ples. Plesa se je udeležilo veliko
učencev od 1. do 9. razreda, ki so
skupaj z nami rajali ob dobri glasbi.
Ples je trajal od pol štirih do pol šestih. Organizirali smo tudi tri odmore, v katerih smo ponudili osvežilno
pijačo. Ples je bil vsem zelo všeč, saj
smo se ob dobri glasbi zabavali.

Anketa
KAJ MENIŠ O ŠOLSKEM
PLESU?
Tjaša, 5. r.: »Na plesu mi je bilo zelo všeč, ker vem, da ste se devetošolci zelo potrudili. Najbolj od vsega
so mi bile všeč pesmi, zelo se že
veselim naslednjega plesa. Hvala
vam, da mi je ta ples tako lepo
ostal v srcu.«
Lejla, 3. r.: »Ta ples mi je bil všeč,
ker sem se počutila dobro in ker
smo imeli odlično glasbo.«
Eva A., 5. r.: »Ples je bil izvrsten.
Verjetno takega več ne bo. Odlično!«

Nejc, 3. r.: »Ples se mi je zdel lep,
saj sem se na njem počutil prijetno.
Minil mi je zelo hitro.«
Laura, 4. r.: »Na plesu je bilo zelo
zabavno. Devetošolci so super.«

Matic Urnaut, 6. r.

Tinka, 5. r.: »Na plesu mi je bilo
najbolj všeč, da so devetošolci plesali z nami. Všeč so mi bile tudi
pesmi. Ni mi bilo všeč, da je bilo
tako malo odmorov. To je bil najboljši ples do sedaj.«
Jona Novak in Žan Razdevšek, 9. r.
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Zimska šola v naravi
NA POHORJU SO ZVEZDE SVETLEJŠE
V ponedeljek, 20. 1. 2020, smo se
učenci 5. in 6. razreda odpravili v
šolo naravi na Ribniško kočo. Tja
sta nas odpeljala dva šolska kombija. Ker nas je bilo toliko, je vsak moral peljati dvakrat. Ob prihodu nas
je Ribniška koča pričakala v megli.
Potem ko smo si razdelili sobe in
»razpakirali« svoje stvari, nas je
čakalo kosilo. Sledila je naša prva
smuka v šoli v naravi. Proga je bila
dobro pripravljena. Po večerji smo
se odpravili na krajši sprehod. Dnevi na Ribniški koči so hitro minevali.
Tudi vreme nas je nagradilo z obilo

sonca. Zvečer, ko je sonce zašlo, se
je zelo ohladilo. Največji vtis na nas
je naredilo nočno zvezdnato nebo,
saj je na vrhu Pohorja, kjer ni motečih luči, vsaka zvezda še svetlejša.
Dnevi so minevali. Drug za drugim
so bili polni smučarskih doživetij.
Vsak večer smo ob družabnih igrah
kočo napolnili z radostnim otroškim
smehom.
Verjamem, da si bomo te prelepe
dni zapomnili za dolga leta.
Bor Črnko, 6. r.
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Posebna priložnost
DEDEK MRAZ NA OBISKU

V petek, 20. 12. 2019, nas je tako kot vsako leto obiskal dedek Mraz. Pester
kulturni program so sooblikovali otroci vrtca in učenci prve triade z mentorji.
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Proslava
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
S proslavo smo poudarili pomen prihajajočih praznikov, to so dan samostojnosti
in enotnosti, božič in novo leto. Učenci
6. razreda so v angleščini odigrali Rdečo
kapico, drugi učenci pa so deklamirali,
peli in igrali na Orffova glasbila. Zapeli so
tudi otroci vrtca.

Nastopajoči v gledališki predstavi Rdeča kapica.
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Vrtec (skupina Iskrice)
VESELI DECEMBER

Veseli december smo pozdravili z
delavnico s starši. Iz kozarcev in
serviet smo ustvarili božične lučke,
okrasili smo tudi novoletno drevo.

Decembra smo veliko ustvarjali,
prepevali, plesali in se veselili prihoda dedka Mraza. Nastopali smo
tudi na novoletni prireditvi.
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Vrtec (skupina Pikapolonice)
IZLET V POSTOJNSKO JAMO
V sredo, 13. 11. 2019, smo se z
otroki skupine Pikapolonice podali
na izlet v Postojnsko jamo. Čeprav
je bilo zunaj kislo, deževno vreme,
nas to ni oviralo. Imeli smo se odlično, saj je bil to za otroke prvi obisk
Postojnske jame. Zelo zanimiv se
jim je zdel ogled same jame, kapniki, človeška ribica, reka Pivka, dež v
jami, hoja po mokrem, najbolj pa
so uživali v vožnji z vlakom.
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Anketa
MOJ SANJSKI POKLIC
Pri Šolskem novinarstvu smo se lotili obravnavanja ankete in porodila se
nama je ideja, da bi med učenci 6., 7., 8. in 9. razreda izvedli anketo, v kateri bi jih povprašali o njihovem sanjskem poklicu. Ker je bila ideja podprta
s strani učiteljice, sva si pripravili listke ter se podali v vsak razred.

SANJSKI POKLICI NAŠIH
UČENCEV
6. razred
avtomehanik
kirurg
šivilja
logar
električar
policist
nogometaš
veterinar
lesar
zdravnica
slikar
preprodajalec živali
programer
7. razred
veterinarka
programer
natakar
nogometaš
violinistka
strojni inženir
turistični vodič
še neodločena

8. razred
lesarski tehnik
trenerka
inženir strojništva
pediater
hotelir
frizerka
zdravnik
učiteljica
gozdar
slaščičarka
farmacevtka

9. razred
vzgojiteljica
avtomehanik
kozmetičarka
odvetnik
še neodločena
učitelj športa
programer
frizerka

ZAKAJ?
Izbrali sva nekaj najzanimivejših
zapisov o tem, zakaj bi učenci izbrali ravno ta poklic.

Tilen, 6. r.: »… PROGRAMER, ker
me veseli delo z računalnikom. Sam
sem že naredil veliko programov, s
pomočjo knjige, ki mi jo je dala teta
za rojstni dan.«
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Gašper, 6. r.: »… LESAR/MIZAR, ker to
rad počnem, doma imam z očetom delavnico, v kateri ustvarjam. Rad nasploh
delam.«
Žana, 6. r.: »… ZDRAVNICA, ker je to zabavno ter zanimivo delo in ker me to
zelo zanima. Delo se mi zdi zanimivo in
prijazno, ker lahko s svojo dobro voljo
pomagaš drugim ljudem.«
Matic U., 6. r.: »… SLIKAR, ker rad rišem
in me slikanje ter risanje sprosti.«
Helena, 7. r.: »… VIOLINISTKA, ker imam
rada glasbo, me veseli igrati violino ter
me zanima glasbena teorija.«
Matic, 7. r.: »… STROJNI INŽENIR, ker
zelo rad delam načrte in nato iz njih naredim izdelek.«
Zala, 7. r.: »Nisem še čisto prepričana,
kaj bi bila rada po poklicu, vendar vem,
da imam še dovolj časa za premislek.
Vem pa tudi, da bom nekaj, kar me bo
veselilo in bom to rada počela.«
Mojca, 7. r.: »… TURISTIČNI VODIČ, ker
potuje po svetu in govori več jezikov. Ta
poklic se mi zdi najbolj zanimiv in edino
v tem poklicu se vidim kot odrasla oseba.«
Nuša, 8. r.: »Od nekdaj sem si želela postati FARMACEVTKA. Delo, ki ga opravlja, je nekaj posebnega. Ukvarja se tudi s
kemikalijami, kar se mi zdi še posebej
zabavno.«
Katja, 8. r.: »… SLAŠČIČARKA, ker zelo
rada pečem različne slaščice in se sladkam.«
Sven, 8. r.: »… GOZDAR, ker mi je všeč
biti v gozdu in delati v njem. Vem, da
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lahko gozdar pomaga k varovanju gozda in se še bolj zavzema za čistočo v
njem.«
Mojca, 8. r.: »… UČITELJICA ali VZGOJITELJICA, ker se zelo rada ukvarjam z
otroki in me to zanima. Nisem pa še
povsem prepričana, ali je to moj sanjski
poklic.«
Domen, 8. r.: »Moj sanjski poklic je
ZDRAVNIK oz. KIRURG, saj me ta poklic
zanima in se ga ne bi naveličal in bi
obenem pomagal ljudem. Zaposlil bi se
v bolj oddaljeni državi, saj bi nekoč rad
spoznaval različne dele sveta.«
Tilen, 9. r.: »… AVTOMEHANIK, ker rad
opravljam delo z orodji in pomagam
drugim, ko imajo težave pri avtomobilu.«
Luka, 9. r.: »… UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE, ker ta poklic ne vsebuje fizičnega
dela. To delo lahko opravljaš vse življenje.«
Margarita, 9. r.: »… KOZMETIČARKA,
ker me to delo zanima. Navdušuje me
že zdaj, saj rada ličim prijateljice, ki so
mi blizu.«
Domen, 9. r.: »… PROGRAMER, ker lahko dela kjerkoli in kdajkoli, delo je tudi
dobro plačano.«

Žan, 9. r.: »Moj sanjski poklic je nekaj v
povezavi s pravom, na primer ODVETNIK, ker je poklic dobro plačan in ne
zahteva fizičnega napora, ampak je zato
psihično toliko bolj naporen.«
Leja, 9. r.: »… FRIZERKA, ker rada delam
kite in sem spretna.«
Teja Grum, 8. r., in Jona Novak, 9. r.

35

ST RAN

36

MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI
Literarni natečaj
LJUBEZENSKO PISMO
(ljubezen do materinščine)
Ribnica na Pohorju, 19. 9. 2019
Draga Anna!
V pismu, ki si ga pravkar začela brati, ti bom predstavila, kako rada imam svoj materni jezik.
Spoznala boš posebnosti našega jezika, zaradi katerih je čudovit.
Ljubezen do jezika sem začutila že ob maminem prepevanju uspavank in vse do prvih besed,
ki sem jih začela izgovarjati v maternem jeziku. Že sama beseda materinščina nam pove, da se
spoznavanje z jezikom začne z mamo. Torej naj bi do svojega jezika imeli takšno spoštovanje, kot
ga imamo do svoje mame. Naš jezik je poseben tudi zato, ker ima več narečij. Sprva se doma pogovarjamo v narečju, ki je značilno za neko pokrajino, ko pa prestopimo šolski prag, začnemo
spoznavati knjižni jezik in vsa pravila, ki so povezana z njim. Slovenščina mi predstavlja neko
moč sporazumevanja. Z njo sem obkrožena doma, v šoli, med vrstniki, praktično povsod, saj nas
zaznamuje že od rojstva. Verjetno bi bilo težko, če se kar naenkrat ne bi mogla sporazumevati v
slovenščini, zato je treba jezik ohranjati skozi vsakdanje življenje. Že v preteklosti so izkazali
ljubezen do slovenščine. Primož Trubar je že pred skoraj petsto leti, ko je napisal prvi slovenski
knjigi in naš knjižni jezik natisnil na list papirja, dokazal, da je slovenščina enakovredna drugim
jezikom. Poskrbeti moramo, da slovenski jezik ne bo eden izmed tistih jezikov, ki bodo izumrli,
temveč ga je treba ohranjati. Še naprej je treba zapisovati in govoriti naš slovenski jezik. Poseben
je, saj ima dvojino, šumnike, šest sklonov in še bi lahko naštevala. Prav zaradi teh posebnosti je
naš jezik edinstven in se ga večina ljudi le stežka nauči. Vsak jezik, ki se ga hočeš naučiti in ne
raste s tabo, je tuj, do njega ne čutiš topline, ki ti jo zagotavlja materni jezik. Mislim, da se mladi
dandanes ne zavedamo, kako pomembna je materinščina za nadaljnje življenje in za prihodnje
generacije.
Vsak materni jezik spomni posameznika na dom, toplino staršev. Tako kot se ljubezen do mame ne konča, tako ne smemo pozabiti jezika, ki nas ga je naučila mama.
Verjamem, da tudi ti do svojega maternega jezika čutiš podobno kot jaz. Ne glede na to, v katero
okolje te bo tvoja življenjska pot pripeljala, te bo zvok materinščine, ki bo odmeval v srcu, vedno
spomnil na domače kraje. Nestrpno že pričakujem tvoje pismo.
Maja
Dobaj,
9. r.

Lep pozdrav v Nemčijo!
Tvoja dopisovalka Maja

ŠT EV ILK A

1,

LET O

2019/2020

ST RAN

Josipdol, 25. 8. 2019
Dragi ljudje!
Lansko šolsko leto smo pri geografiji dobili prav posebno nalogo, ki je od nas zahtevala, da natančno
spoznamo neko naključno izbrano državo. Ob spoznanju, da bom lahko spoznala Mehiko, mi je kar zaigralo srce in v glavi so se mi že porajale misli o gradivu, predstavitvi države, obliki referata in še bi lahko
naštevala. Tako sem naslednja dva ali tri tedne spoznavala precej zanimivo ter kulturno in versko nadvse
pestro državo. Nekaj pa me je nadvse šokiralo. Temu res nisem mogla verjeti. Mehika ima 62 uradnih jezikov! Najprej sem pomislila, da je to nekaj nadvse neverjetnega in skoraj nemogočega, zato sem se odločila,
da se še bolj poglobim v jezik države. Prišla sem do nepričakovanega dejstva. V Mehiki govorijo še veliko
več kot samo 62 jezikov. In ne samo to. Mladi so si zamislili enkraten program, kjer se od starejših prebivalcev dežele učijo skoraj zamrle jezike in jih ohranjajo. Vse skupaj mi je zvenelo izredno fascinantno, saj
sem za kaj takega slišala prvič. V nobeni od evropskih držav še nisem zasledila nečesa tako izjemnega, kot
je ohranjanje starih ter skoraj zamrlih jezikov.
Menim, da je takšen način ohranjanja jezikov naravnost enkraten. V svetu se čedalje več uporablja
angleščina, ki jo zna skoraj vsak posameznik. Ljudje prevzemajo besede, ki jih nato uporabljajo v svojem
besedišču (amazing, exciting, fresh …). V naši slovenščini pa imamo toliko čudovitih besed, ki opišejo
stvar popolnoma enako, če ne še lepše. Slovenščina je naš materni jezik in mogoče se zdi nekoliko neumno,
da vam bodoča petnajstletnica soli pamet, ampak povedati moram, da je treba našo ljubo slovenščino negovati in jo ohranjati živo, čim več govoriti v slovenskem jeziku, se posvečati širjenju našega besednega
zaklada, veliko brati, se poglabljati v pravopis …
Vprašanje, ki se nekaterim poraja v glavi, je verjetno: »Zakaj bi varovali svoj jezik? Saj se tako ali
tako nihče ni zavzemal zanj.« Tukaj bi rada opozorila na vaše napačno mnenje. Ljudje so se borili za slovenščino, za naš jezik, posledično za domovino. Primož Trubar je napisal prvo slovensko knjigo, se vse
življenje trudil za slovenščino ter bil vsa svoja umetniška leta na begu pred oblastmi. Te niso hotele, da
ljudje berejo v svojem jeziku in tako vzpodbujajo nastajanje in utemeljevanje slovenskega (knjižnega) jezika. Hotele so, da ljudje postanejo nemški govorci. V času po marčni revoluciji so se Matija Majar, Janez
Bleiweiss in mnogi drugi borili za enakopravnost slovenskega jezika v svetu. Prirejali so tabore, izdali
program Zedinjene Slovenije in se na vso moč trudili za priznavanje jezika. Mi pa bi sedaj naš jezik zavrgli? To je enostavno nedopustno. Kot Slovenci bi morali biti ponosni na svoj jezik. Ga spoštovati, negovati in razvijati. Nekateri ga na žalost ne spoštujejo, vendar verjamem, da ima takšno mnenje le peščica ljudi.
Delček pozornosti bi rada namenila tudi nam, ki pišemo ta pisma, ki sodelujemo pri raznih literarnih
natečajih, nam, ki bomo nekoč mogoče slavni pisatelji, ki se trudimo širiti naš besedni zaklad, pisati v slovenskem jeziku in razvijati svoje sposobnosti tako pisnega kot tudi ustnega izražanja. Rek pravi, da na
mladih svet stoji, in ta pregovor se nikakor ne moti. Seveda ste pomembni tudi vsi drugi ljudje, ki ste starejši in se še vedno trudite za naš jezik. Mi, mladi, s svojim delovanjem v svetu povzročamo nemire, izboljšanja in poslabšanja. Mi določamo prihodnost. Naš jezik je v naših rokah. To se lahko sliši za lase
privlečeno, vendar je to gola resnica. Mi smo gonilna sila in mi povzročamo napredek.
Vsem ljudem, ki boste to brali ali le na hitro preleteli, bi rada nekaj sporočila. Negujte naš jezik. Skrbite zanj. Ne dovolite mu, da zamre. To velja za vse jezike in ljudi. Navdihujte ostale v tej smeri. Skupaj
bodimo sprememba v svetu in ponos našim prednikom, ki so se borili za jezik. Jezik nas, Slovence, v svetu
predstavlja enakovredno kot zastava, grb in himna. Zaradi njega smo posebni in to moramo ohraniti.
Ohranimo in obvarujmo našo posebnost, obvarujmo naš dragi materni jezik!
Z najlepšimi pozdravi
Jona Novak
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Janževski Vrh, 25. 9. 2019
Zdravo!

Str. 38:
Zala
Ladinek,
7. r.
Str. 39
(zgoraj):
Margarita
Kačič,
9. r.
Str. 39
(spodaj):
Tia Fric,
7. r.

Najprej ti pošiljam lepe pozdrave s Pohorja, prav tako pa upam, da se imaš tudi ti lepo na
Primorskem. Zdaj pa bi ti rada povedala nekaj o ljubezni do našega maternega jezika. Materni
jezik je jezik, ki ga govori tvoja mati. Prav tako je jezik, ki se ga naučimo najprej. Potem se v šoli
učimo druge jezike, ki so za nas tuji. Ampak vseeno bom ostala zvesta slovenščini – saj je za
večino ljudi, ki živijo v Sloveniji, to materni ali prvi jezik.
Začela bom v preteklosti. Prva knjiga, napisana v slovenskem jeziku. Lahko smo zelo ponosni
nanjo. Seveda pa ne smemo pozabiti na avtorja – Primoža Trubarja. Če bi danes prebrali to knjigo, nekaterih besed sploh ne bi razumeli. Ampak vseeno je to bila slovenščina, ki se je sčasoma
spreminjala. Tudi danes so v naših narečjih besede, ki so izpeljane iz jezika drugih držav, največkrat sosednjih. Še danes slišimo naše babice in dedke, ki rečejo kakšno besedo, ki nam ni tako poznana. Ker živimo na Pohorju, blizu Avstrije, govorimo v narečju s kakšno nemško besedo. V
Prekmurju pa govorijo zelo podobno madžarščini. Njihovo govorico zelo težko razumemo. Vendar verjamem in vem, da se v javnosti trudijo in govorijo pravilno knjižno slovensko, saj je tako
tudi prav. Tam imajo dvojezične šole za madžarske zamejce in Slovence, ki živijo blizu meje. S
tem je poskrbljeno, da lahko oboji slišijo svoj materni jezik. Seveda pa je tako tudi ob slovensko–
italijanski meji, le da imajo Italijani tam italijanske šole. Za Madžare in Italijane, ki živijo v
Sloveniji, je slovenščina drugi jezik, saj so se ga morali naučiti, da bi lahko dobro živeli, imeli
službo itd. Podobno je s Slovenci v zamejstvu. Če bi bila jaz na njihovem mestu, bi s ponosom
rekla kakšno slovensko besedo ali poved. Upam, da tudi oni to naredijo. Da ne bo preveč zapisano o zamejstvu, bom govorila še o čem drugem. Kaj pa slovenščina v tujini? Letos sem bila na
morju in nisem slišala veliko slovenščine razen tega, kar sem se pogovarjala s svojo družino. Ko
pa sem na plaži slišala slovenske besede drugih, sem bila zelo vesela. Prav tako sem bila navdušena, ko smo se vrnili nazaj čez mejo v Slovenijo, ker sem bila končno spet v svoji domovini. Doma
slovenščino slišimo vsak dan, zato se nam ne zdi nekaj tako zelo posebnega. Res je lepo, ko v tujini slišiš svoj materni jezik. Rada govorim slovensko, znanje slovenskega jezika pa utrjujem pri
pouku slovenščine. Ko slovenščino tekoče govoriš, misliš, da jo poznaš, ampak zagotovo ne veš,
kakšni zakladi se še skrivajo v njej. Poznamo razne pregovore, ki so zelo poučni in spodbudni.
Spomnim se, da si mi ravno ti povedala nekega zelo zanimivega. Prav tako poznamo veliko
pesniških sredstev, ki pesmi dajo poseben čar, da se ti še bolj vtisne v spomin. Čeprav pravijo, da
je slovenščina zahteven jezik, se je z malo truda da naučiti. Vem, da si se morala zelo truditi za
tekoče govorjenje slovenščine. Upam, da se bo slovenščina ohranila tudi v prihodnosti, čeprav se
bodo slovenske meje morda še premikale. Hkrati pa v Slovenijo prihaja vse več priseljencev …,
ampak pustimo zdaj to.
Ponosna sem na svoj materni jezik, slovenščino. Upam, da so tudi drugi. In ker sta oba moja
starša Slovenca, sem prava Slovenka tudi jaz. Vesela sem, da je tako. Če se moje mnenje ne bo
spremenilo in če bo vse tako, kot si želim, bom v prihodnosti ostala v Sloveniji. Pravijo namreč,
da jabolko ne pade daleč od drevesa.
Lepo se imej.
Zala
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Ribnica na Pohorju, 20. 9. 2019

Draga ljubezen!
Danes sem se odločila, da ti bom pisala o svojem maternem jeziku, o ljubezni do njega ter kako ga jaz vidim
skozi svoje oči.
Ljubezen do materinščine je prav poseben odnos do maternega jezika. Je ljubezen do nekega jezika, naroda in
njegove kulture. Materni jezik je jezik, ki smo se ga naučili govoriti v zgodnjem otroštvu kot prvega in v njem
najlažje govorimo ter se izražamo. Je jezik, ki se ga naučimo doma in ga govorijo naši starši. Za večino prebivalcev Slovenije je materni jezik slovenščina.
Izjema pa je na primer moja mama. Prihaja namreč iz Rusije. Moja starša sta se spoznala v Rusiji takrat, ko
je moj oče še hodil delat po svetu. Mama se je preselila v Slovenijo in se naučila slovenščine, ki je zanjo tuji jezik.
Moja starša govorita slovensko in tako je slovenščina postala moj materni jezik.
Ljubezen do materinščine je težko opisati z besedami. Čutim jo kot globoko spoštovanje do slovenskega naroda, pokrajin in države. Tuji jezik, na primer nemščina ali angleščina, bo ostal le eden od jezikov, ki sem se ga naučila. V mojem srcu bo ostala materinščina, ki mi zelo veliko pomeni. Če bi se recimo morala sporazumevati v
ruščini, bi to zame postal velik izziv. Iskala bi drugačen način sporazumevanja.
Skozi oči materinščine je svet poln različnih idej, novih prigod in zgodb, saj se v njej najlažje izražamo in ob
tem najlepše počutimo.

Lep pozdrav
Margarita

Ribnica na Pohorju, 23. 9. 2019
Draga materinščina!
Ne imenuješ se kar tako materinščina oziroma materni jezik. Mama je tista, ki nas ljubi z vsem svojim srcem
in z nami spregovori prvo besedo in se z nami največ pogovarja. Prvi stik z jezikom nas zaznamuje za vse življenje in v nas vzbuja občutke, kot sta domačnost in udobje. V tvojem, meni ljubem jeziku sem poslušala prve pravljice in pesmice. Tako kot mi jih je moja mami z ljubeznijo pripovedovala in pela, tako te bom za zmeraj nosila v
srcu in varovala, da ne boš odšla v pozabo. Vedno bolj namreč opažam, da te zapostavljamo. Predvsem mladi v
vsakdanjem življenju pri pogovoru uporabljamo zmeraj več tujih besed, kar pa se mi ne zdi prav.
Moja draga materinščina, če te bomo pozabili, boš pozabljena za vedno. Zato te moramo spoštovati in ceniti,
kajti če te ne bomo spoštovali in cenili mi, le kako bi te lahko potem tudi drugi, ki si jim tuja.
Kako se kažeš v javnosti? Javni napisi so v slovenščini, predstavniki države govorijo slovensko, uslužbenci na
uradih prav tako. Pravo lepoto tvojih besed nam znajo predstaviti naši pesniki in pisatelji, ki izpod peresa pričarajo prave umetnine in na to smo lahko ponosni. Še posebej moramo biti hvaležni Primožu Trubarju, ki je utemeljitelj slovenske pisane besede in imamo danes to, čemur pravimo knjižni jezik.
Kdo so naši učitelji tebe, spoštovana materinščina? To so v prvi vrsti mame. Kakor spoštujemo mame in jih
imamo radi, moramo spoštovati, ceniti, vzdrževati in imeti radi tebe.
Ponosna sem nate, čeprav včasih tega ne pokažem dovolj.
Rada te imam.
Tvoja Tia
ISK RICE
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Literarni natečaj (izbor)
PEDAGOŠKA AKCIJA
PROSTI ČAS INVALIDOV
Kaj je prosti čas? To je čas, ki si ga moraš vzeti samo zase! Prav invalidi so tista kategorija ljudi, ki si morajo čas vzeti samo zase, zato bi lahko rekli, da sploh nimajo prostega
časa. Pa vendar časa je toliko, kolikor si ga vzameš – zase, družino, sosede, prijatelje in
tudi tiste, ki niso najbolj povezani s tabo in jim želiš polepšati trenutek, ko so s teboj v
tvoji bližini.
Invalide bi glede na njihov prosti čas razdelila v več kategorij. Začela bom z tistimi, ki
so, trdo »privezani« na posteljo, odvisni od pomoči drugih in njihove oskrbe. Ti invalidi
imajo toliko prostega časa, da se lahko z vso hvaležnostjo, lepim pogledom, toplim nasmehom zahvalijo za vso skrb in nego tistim, ki skrbijo zanje. V drugo kategorijo sodijo
tisti, katerih gibanje je omejeno. Ovirani so lahko zaradi nesreče ali zahrbtne bolezni.
Njihova prva želja in skrb je, da zase največ naredijo sami. Od jutra do večera jim ta
skrb vzame veliko truda, energije in časa, zopet samo zase. Kolikor pa jim ga ostane, ga
večina koristno uporabi za sprehode v naravo, razne njim primerne športe, rekreacijo
ali celo izlete. Mnogi sodelujejo pri raznih kulturnih dejavnostih, pevskih zborih, literarnih krožkih in druženjih. Tretja kategorija pa so invalidi, ki še lahko in morajo opravljati
delo, ki je primerno glede na njihovo poškodbo ali bolezen. Nekateri delajo samo štiri
ure delovnega časa, drugi vseh osem ur primernega dela. Prvi imajo nekaj več časa zase, druge pa že delo toliko utrudi, da prosti čas izkoristijo za počitek in pripravo za naslednje dni. Le ob koncu tedna se pridružujejo raznim aktivnostim in druženjem, ki jim
za trenutek omogočijo, da pozabijo na vsakodnevne obremenitve in težave. Med njimi
je veliko invalidov, takšnih in drugačnih, smo del njih in blizu njih, le opaziti jih moramo.
To pa največkrat storimo šele takrat, ko sami postanemo njim enaki. V družbi je za invalide kar dobro poskrbljeno, si mislimo mi, zdravi. Res je, mnoga področja se izboljšujejo, veliko dela pa družbo še čaka. Predvsem na področju splošne preventive, da do
invalidnosti ne bi prihajalo. Tega verjetno ne bomo mogli doseči, marsikaj pa se še da
postoriti, predvsem to, da se več vlaga v zdravo življenje mladih in ozaveščanje, da od
denarja še nihče ni ostal zdrav. Zdrava mora biti prehrana, neškodljiva in varna delovna
mesta, vsi mi pa moramo skrbeti za čisto in zdravo naravo. Le tako bomo lahko živeli in
preživeli.

Invalidom pa želim, da svoj čas, kolikor ga imajo, prostega ali delovnega, preživijo čim
bolj v njihovo korist in tolažbo, le tako se bodo počutili sprejete in opažene med nami.
Teja Grum, 8. r.
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PROSTI ČAS INVALIDOV
Čeprav sem invalid postal,
v družbi rad bi sodeloval.
Ne morem več kaj dost' storit',
čeprav je časa kar velik'.

Ines Planinšič, 9. r.

Zjutraj zgodaj se zbudim
in z veseljem ugotovim:
še sem živ.
Najprej nekaj vaj naredim,
da se čisto prebudim.
Dosti časa mi vzame to,
da postorim vse tako,
kot bi trebalo bilo.
Zdaj pa mislim: še je čas,
že kličejo me fantje v vas.

Maja Dobaj, 9. r.

Kaj boš počel? Si čisto sam.
Pridi do nas, da krajši bo čas.
Kaj bi počel tam čisto sam?
Pridi kegljat ne vemo kam.
Bomo vrgli kak pikado,
šah partijo,
to boš tak' ti zmagal.
Hitro bo minil ta dan,
pa le ne boš tak' čisto sam.

Jutri pridi, gremo na izlet,
s planine naše bo lep razgled.
Vmes v koči bomo postali
in drug drugemu se nasmejali.
Šilček bomo spili,
kaj pojedli in se odpočili.
Dolga nas čaka pot do nas,
s tabo nam bo prav kratek čas.
Jutri pa zopet kaj novega počnemo,
samo da smo skupaj in da je veselo.
Danijel Cvetko (dedek) in Žana Grum, 6. r.

Mojca Širec Eman, 7. r.
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Literarni natečaj
RIMA RAJA
SANJE

MOJ PRIJATELJ

Kot otrok sem sanjala sanje,
tiste najlepše, svobodne.
Na krila domišljije
poneslo me je branje.

Kdo je moj prijatelj?
Si to ti, ste to vi?
Je tisti nekdo, ki mi pije kri?
Mi je on prave poti pokazatelj?

Prišlo je spoznanje,
da ti knjiga prinese fantazije.
Nikoli ti ni treba odrasti,
moraš le notranje zrasti.

Prijatelj je lahko vsak,
ki na dušo ne vleče mrak,
mora te skušati razumeti,
tvoje misli doumeti
in zate skrbeti.

OSTANKI
Nikomur ni mar za ostanke!
Ostanki duše v srcu tičijo.
Ostanki duše v srcu tičijo.
V tvojem srcu, ki je kamen,
ni prostora za delce,
ki so od naju ostali.
Spominov nisi ohranil. Amen!
Nisi jih spravil v banke,
jih shranil, oni so se pobrali,
odšli so spomini, ostanki,
odšli so spomini, ostanki,
odšli so kdo ve kam!
Kje so zdaj?
Tam!
Tam!
V mojem srcu zakopani,
vsak dan mi v dušo strmijo,
želim si, da bi se vrnil k nam.

Če imaš prijatelje prave,
si lahko presrečen –
tvoje življenje ni črno-belo,
skupaj si lahko ustvarite krdelo.

SVEČA
Rumena, zelena, modra, rdeča
je vztrajno goreča,
v vsej svoji lepoti
goreča do konca je sveča.
Nit predstavlja ti življenje,
vosek tvoje je telo, bit,
vse skupaj gori v krasoti,
sveča miru je kaljenje.
Ob pogledu nanjo prekrit
je strah pred smrtjo sámo
na vrh pripelje vso kramo,
ki nabira se vseskozi.

Jona Novak, 9. r.
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ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem
letu 2019/2020 ustvarjajo, oblikujejo in urejajo šol-
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ski novinarji pod mentorstvom Jasne Ledinek.
Avtorji posameznih prispevkov, izdelkov in foto-

2364 Ribnica na Pohorju

grafij so tudi drugi učenci, učitelji in delavci OŠ Rib-

info@osribnicanapohorju.si

nica na Pohorju.

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji foto-

Zahvala in vabilo

grafij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi delavci šole.

Zahvaljujemo se vsem, ki
ste kakorkoli sodelovali in
pomagali pri izidu glasila
Iskrice.

Mentorji prispevkov, katerih avtorji so učenci:

Če želite svoj prispevek objaviti v kateri od naslednjih
številk glasila, vas vabimo,
da ga oddate naši mentorici.
Šolski novinarji

•
•

Viri:
•

•

•

ISK RICE

Luka Oman: slike, str. 41,
Jasna Ledinek: besedila.

Fotografija, str. 11: STA. Roglič podpira idejo,
Pahor s pomisleki. (Datum citiranja: 1. 2. 2020.)
Dostopno na spletnem naslovu: https://siol.net/
sportal/sportal-plus/dan-sporta-nov-drzavnipraznik-508456.
Slika (zgoraj levo), str. 18: Dan slovenske hrane.
(Datum citiranja: 1. 2. 2020.) Dostopno na spletnem naslovu: https://www.tradicionalnizajtrk.si/o-projektu/dan-slovenske-hrane/ .
Fotografija, str. 25: Šolsko leto 2019/20. (Datum
citiranja: 20. 1. 2020.) Dostopno na spletnem
naslovu: http://www.gimnazija-ruse.si/galerija/
solsko-leto-201920/?album=5&gallery=87.
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