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Predvidenih je bilo več modelov, 
kako naj bi potekalo izobraževanje 
v danih razmerah. Šolsko leto smo 
pričeli z modelom B. Še naprej smo 
upoštevali vsa priporočila NIJZ 
(nošenje mask, razkuževanje idr.). 

Ob začetku šolskega leta 
2020/2021 so bili zaradi poslabšane 
epidemiološke slike v Republiki Slo-
veniji sprejeti ukrepi, s katerimi bi 
preprečevali širjenje bolezni covid-
19. 

Ukrepi 
 

NOVO ŠOLSKO LETO V ZNAMENJU UKREPOV 
ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA COVIDA-19 

 
 

 

Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja, kot jih je prikazala 
publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, poveza-
nih s covid-19: Modeli in priporočila (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 2020: https://
www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/22/#zoom=z.) 
). 
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Že nekaj let je na naši šoli navada, 
da na slavnostni prireditvi ob spre-
jemu prvošolcev v šolsko skupnost 
devetošolci ob koračnici in ploska-
nju publike na oder pospremijo pr-
vošolce. Gre za posebno doživetje, 
ki na vse sodelujoče naredi močan 
vtis. Da pa bi bilo to srečanje za naj-
mlajše prijetno in sproščeno, se 
pred tem dogodkom srečamo in 
spoznamo.  

Prvošolci in devetošolci so se tokrat 
drug drugemu najprej predstavili in 
povedali, kaj radi počnejo v pro-
stem času. Najmlajši so nato doži-
veto deklamirali pesmi, ki so se jih 
naučili na pamet. Sledilo je še pri-
jetno presenečenje: vsak prvošolec 
je lastno risbo podaril devetošolcu, 
katerega si je izbral sam. Prijetno 
druženje je vsem ostalo v lepem 
spominu. 

Jasna Ledinek,  
razredničarka 9. razreda  

Spoznavna urica 
 

NAJMLAJŠI IN NAJSTAREJŠI SE SPOZNAJO 

Prvošolci in devetošolci 
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Šolsko leto se je začelo in zopet je čas, da zasedemo šolske klopi. Šolski prag 
je prvič prestopilo tudi 13 prvošolčkov, 7 deklic in 6 dečkov. Za njimi je lep 
dan, za katerega mislim, da jim bo še dolgo ostal v spominu.  
 

Mateja Pisnik, razredničarka 1. razreda 

 
 

Prvi šolski dan prvošolcev 
 

PRVIČ V ŠOLO 
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V sredo, 9. 9. 2020, smo se učenci 
od 1. do 5. razreda podali na prvi 
športni dan. Šli smo prek smučišča, 
mimo tretjega potoka, Eme in kr-

milnice. Na vrhu smučišča smo ob-
čudovali čudovit pogled na našo 
prelepo Ribnico. Nazaj do šole smo 
se vrnili po planinski poti. 

 
Mateja Pisnik 

Športni dan 
 

JESENSKI POHOD  

Razredna stopnja 
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smo vseeno prispeli na cilj. V šolo 
smo se vrnili okoli 13.00. Tam smo 
odšli na kosilo in se odpravili do-
mov. 
 

Maja Klemenc in Alja Pušnik, 9. r. 
 

Učenci od 6. do 9. razreda pa smo 
se podali na jesenski pohod proti 
Hudemu Kotu. Pohod je bil poln 
zabave, smeha in druženja s sovrst-
niki. Pot je bila dolga, a na koncu 

 
Predmetna stopnja 

 
 



I S K R

S T R A N  7  Š T E V I L K A  1 ,  L E T O  2 0 2 0 / 2 0 2 1  

V četrtek, 8. 10. 2020, je na naši šoli 
potekal tehniški dan za učence od 6. 
do 9. razreda. Šestošolci so spoznali 
stare obrti v muzeju (na prostem) v 
Josipdolu, sedmošolci so iz lesa izdelali 
polico, osmošolci so se preizkusili v 
merjenju, devetošolci pa v matematič-
ni preiskavi.  

Jasna Ledinek 

Tehniški dan predmetne stopnje 
 

USTVARJALNO, NATANČNO, RAZGIBANO ... 

Šestošolci v Muzeju kamnoseštva,  
steklarstva in gozdarstva 

Devetošolci s svojimi izdelki 
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reditev (sprejem prvošolcev v šol-
sko skupnost), nato pa so učenci od 
1. do 4. razreda šli na krajši pohod, 
ostali učenci pa so si ogledali film 
(Čudo in Instant družina) in se nato 
o njem pogovarjali. 
 

Jasna Ledinek 

V petek, 9. 10. 2020, je potekal kul-
turni dan za vse učence naše šole. 
Ta dan je že nekaj let posvečen 
učencem in zaključuje Teden otro-
ka. Najprej smo se pogovorili o le-
tošnji temi Tedna otroka (Odgovor 
je pogovor.), sledila je slovesna pri-

Kulturni dan 
 

DAN UČENCEV  

 
 

Prvošolci z razredničarko Matejo Pisnik 

Prvošolci z devetošolci  
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V sredo, 14. 10. 2020, je Vlada RS 
sprejela sklep, da se bo zaradi po-
slabšanja epidemiološke slike v dr-
žavi od naslednjega tedna dalje (od 
19. 10. 2020) pouk izvajal na daljavo 
za učence od 6. do 9. razreda. Pouk 
za učence od 1. do 5. razreda je do 
nadaljnjega potekal v stavbi šole. 
 
Vlada je podaljšala jesenske počitni-
ce, ki so tako trajale dva tedna (od 
26. 10. do 8. 11. 2020). Po počitni-
cah so s poukom na daljavo pričeli 
tudi učenci od 1. do 5. razreda. 
 
Pouk na daljavo smo tako izvajali 
preko spletnega okolja Microsoft 
Teams, ki omogoča komunikacijo v 
obliki klepeta, videokonferenc, ob-
vestil v okviru posameznega razreda 
oz. predmeta, povratnih informacij 
učiteljev za vsako oddano nalogo. 
Učenci in učitelji so že pred poukom 
na daljavo usvojili znanje za tovrst-
no delo, zato je pouk lahko potekal 
nemoteno. Da bi se učencem še bolj 
približali in jim olajšali organizacijo, 
smo zanje prilagodili tudi urnik; v 
enem dnevu so tako imeli manj 
predmetov (npr. dve uri SLJ, dve uri 
MAT, eno uro ŠPO, eno uro GUM), 
naloge pa so morali opraviti v istem 
dnevu do 15. ure. 
 

Jasna Ledinek 

Učiteljica Andreja Peruš je pripravila letak, kjer so pov-
zeta pravila virtualnega sodelovanja. Z njimi smo sez-
nanili učence,  ti pa so jih nato večinoma skrbno upoš-
tevali. 
 

ŠOLA NA DALJAVO 
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Po zajtrku je učence posameznega 
razreda čakal poseben izziv –  vir-
tualno so se sprehodili po različnih 
muzejih (sobah pobega) in pri tem 
reševali različne naloge. Učence je 
v Teamsu čakalo takšno navodilo: 

Učenci so najprej prebrali nasvete, 
kako pripraviti tradicionalni slo-
venski zajtrk (ržen kruh, maslo, 
med, mleko, jabolko) in kako le-
tega še dodatno popestriti.  

DNEVI DEJAVNOSTI  
NA DALJAVO 

 
 

Tehniški dan predmetne stopnje 
 

SOBA POBEGA 

Današnji dan bo nekoliko drugačen.   
 

Naloga je sledeča: ste časovni popotnik, ki je pomagal muzejem zagotoviti 
njihove zbirke.  
Na drugi strani imamo časovnega popotnika, ki vam bo poskušal ukrasti te 
znamenitosti. Vaša naloga je, da prehitite in zavarujete čim več znamenito-
sti. Zmagovalec, ki bo zbral največ točk,  prejme pokal. Kako to storiti?  
  
Virtualno se boste s pomočjo učitelja sprehajali skozi svetovne muzeje. Nalo-
ga bo trajala približno 2 uri. V vsakem muzeju boste imeli več vprašanj, ki jih 
boste morali rešiti. Skupno število muzejev je 8. Za vsak muzej boste imeli 15 
minut. Če vam ostane čas, ga lahko uporabite pri naslednji nalogi.   
  
Vaša skupina bo imela zapisnikarja (določite ga na začetku), ki bo nalogo 
oddal. V vsakem delu muzeja si boste izbrali enega člana skupine, ki bo vodil 
ogled muzeja tako, da bo učitelju govoril: naprej, nazaj, levo, desno oziroma 
predvajaj naprej, predvajaj nazaj. Ostali člani lahko učencu pomagate s po-
močjo klepeta. Ko najdete rešitev, vodja to sporoči zapisnikarju. Geslo vpiše-
te z VELIKIMI ČRKAMI.  
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Kako določiti vodjo? Gremo po abecednem redu. Prvi po abecedi, drugi po 
abecedi itd.   
Ali sem lahko vodja večkrat? Samo v primeru, če so že vsi bili na vrsti kot vod-
je.  
Vprašanje: Nas je 14 nalog pa 9 ali ostali lahko spimo?  
Ostali ste jokerji. V primeru, da niste zadovoljni z vodenjem ali nekdo ne bi rad 
bil vodja in dvignete roko po treh minutah, prevzamete mesto vodje. Zadolže-
ni ste tudi, da pomagate zapisnikarju in iščete po Googlu ter berete naloge 
vodji.  
 

Primeri nalog:  
 

Kdo je slavni dirkač formule 1, ki se 
nahaja v 2. nadstropju muzeja vošče-
nih lutk?  
  
KLJUČNA NALOGA (kjer prejmete 
ključ do naslednjega razdelka):   
Kdo je izumil dvosmerni električni 
tok? Možakarja vidite na sliki. Namig 
ni NIKOLA BUDALA. (GESLO: IME PRI-
IMEK)  
 

Jernej Selič 
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V petek, 20. 11. 2020, smo kljub 
delu na daljavo izvedli tehniški dan. 
Izvedli smo ga na dan slovenske 
hrane in ob 10. obletnici Tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka. Poi-
menovali smo ga Poskrbimo zase in 
za druge. Učenci so bili doma zelo 
aktivni. Skupaj s starši so si pripra-
vili okusen zajtrk. Po zajtrku pa so 
se lotili izdelave preproste ptičje 
krmilnice. Otroci so se ob pomoči 
nekaterih staršev zelo potrudili, saj 
so nastali krasni izdelki. Vsi učitelji 
smo zelo ponosni, da ste tako aktiv-
no pristopili k temu dnevu.  
 

Mateja Pisnik  

 
 

Tehniški dan razredne stopnje 
 

POSKRBIMO ZASE IN ZA DRUGE 
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Na pohodu so učenci opravili več 
nalog: 

 
1. naloga: Napravi selfi z najljubšim 

družinskim članom.  

2. naloga: Objemi najdebelejše dre-

vo na svoji poti.  

3. naloga: Preizkusi se v žongliranju 

s storži. 

4. naloga: Igraj tri v vrsto. Navodila 

si oglej v posnetku: https://

www.youtube.com/watch?v=ONh4

-ZdZ_EY. 

 

V petek, 27. 11. 2020, so učenci 
preživeli zanimiv športni dan.  
 
Zadolžitve učencev za ta dan so 
bile naslednje: 
 
• Pripravite zdrav zajtrk za vso 

družino. 
• Skupaj s starši si izberite cilj po-

hoda. Priporočamo vsaj eno uro 
pohoda v eno smer.  

• Upoštevajte načela varnega gi-
banja in se izogibajte drugih. 

• Poskrbite za primerno obutev in 
oblačila. 

• Med pohodom opazujte, kaj vse 
se okoli vas dogaja. 

• Po napornem dopoldnevu 
(skupaj s starši) pripravite oku-
sno kosilo po vaših željah. 

 

 
 

Športni dan 
 

POHOD 

https://www.youtube.com/watch?v=ONh4-ZdZ_EY
https://www.youtube.com/watch?v=ONh4-ZdZ_EY
https://www.youtube.com/watch?v=ONh4-ZdZ_EY
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V petek, 4. 12. 2020, so imeli učen-
ci od 1. do 5. razreda tehniški dan. 
Glede na čas, v katerem smo bili, so 
se učenci lahko preizkusili v peki 
piškotov, okrasili so si lahko sobo 
ali stanovanje ali pa so ustvarjali po 
svoje. Zamudniki pa so še hitro na-
pisali pismo sv. Miklavžu. Vsi učenci 
so bili zelo ustvarjalni, kar dokazu-
jejo tudi fotografije, ki so nam jih 
pridno pošiljali.  

 
Mateja Pisnik 

Tehniški dan razredne stopnje 
 

VESELO V NOVO LETO 
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Učenci so nato spregovorili o praz-
niku dan samostojnosti in enotno-
sti. 

Učenci posameznega razreda so se 
s svojim razrednikom pred prihaja-
jočimi prazniki najprej srečali v živo 
prek Teamsa. Nato smo si skupaj 
ogledali videoposnetek, saj zaradi 
trenutnih razmer prireditve nismo 
mogli izvesti v živo. Pri nastajanju 
posnetka so sodelovali številni 
učenci z mentorji. Videoposnetek je 
nastal tako, da so posamezne pri-
spevke (govor, petje, igranje na 
glasbila) učenci posneli, nato pa je 
bilo potrebno vse to združiti v smi-
selno celoto. Sodelovala sta tudi 
pevka Alja Krušič in Tolkalna skupi-
na Glasbene šole Radlje ob Dravi, 
nagovoril pa nas je tudi ravnatelj. 
Po prireditvi so si učenci ogledali 
celoten posnetek baleta Hrestač ali 
samo posamezne odlomke.  

 
V uvodnem nagovoru je šestošolec 
najprej poudaril, da je december 
prav poseben čas, ko razmišljamo o 
preteklem letu in kujemo nove na-
črte. Prav tako ne smemo pozabiti, 
da je minilo 30 let, odkar je Sloveni-
ja naredila prve korake k svoji sa-
mostojnosti. 

Kulturni dan 
 

OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH 

S praznično obarvanimi skladbami 
so nam vzdušje popestrili naši 
učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo.  
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Vsak razred se je predstavil na svoj 
način, in sicer z deklamiranjem, 
igranjem na glasbila, svojimi zimski-
mi in prazničnimi fotografijami, vsi 
pa so izrekli lepe misli in želje ob 
novem letu. 
 
Nagovoril nas je tudi ravnatelj, go-
spod Jože Krušič, ki je poudaril, da 
je bilo delo na daljavo velik izziv, a 
nam je s skupnimi močni dobro 
uspelo. Zaželel nam je tudi vse do-
bro v novem letu. 

Ob koncu prireditve nas je  v čarob-
ne praznike popeljala pesem Feliz 
Navidad v izvedbi mladinskega pev-
skega zbora, pevke Alje Krušič, Tol-
kalne skupine Glasbene šole Radlje 
ob Dravi in naših mladih glasbeni-
kov s kitaro oz. violino. 
 

Jasna Ledinek 
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zvezi s koronavirusom. Vsak učenec 
se je s starši posvetoval o dejavno-
stih, ki jih bo ta dan izvajal,  kot so 
sankanje, kepanje … In tako se je 
začel naš čudoviti zimski dan. 
 
Verjamem, da smo ga vsi učenci 
preživeli izvrstno, na svežem zraku, 
objeti z žarki sonca. Seveda pa upa-
mo, da kmalu izvedemo kakšen 
športni dan, ko bomo vsi skupaj v 
družbi. 
 

Jasna Ovčar, 9. r. 

V torek, 19. 1. 2021, smo imeli zim-
ski športni dan. Namen tega dne je 
bil oddih od vseh elektronskih na-
prav in učenja ter prepustitev zim-
skim radostim.  
 
Zjutraj smo si naprej pripravili res 
okusen zajtrk, se razgibali ter se 
počasi začeli pripravljati na naš 
dan. Seveda smo pazili na primerno 
obutev in oblačila ter priporočila v 

Športni dan 
 

AKTIVNOSTI NA SNEGU 
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vorni nastop, nekaj pa se jih je od-
ločilo za prvo oz. drugo možnost. 
Vsi učenci so govorni nastop odlič-
no opravili, upoštevali so vse krite-
rije, na katere sem jih pred izvedbo 
tudi opozarjala. Tudi plakati učen-
cev so bili prava paša za oči. Res 
nam je izvedba tega vzela veliko 
časa, ampak na koncu se je pokaza-
lo, da smo vsi vložili trud v največji 
meri. Tudi prvošolčki so dokazali, 
da delo na daljavo deluje tudi pri 
najmlajših in da smo vsem nalogam 
kos.  
 

Mateja Pisnik 

Šolanje na daljavo tudi učencem 1. 
razreda ni povzročalo težav. Tako 
smo se pred koncem koledarskega 
leta lotili priprav na govorni nastop. 
Učenci so si kot temo zanj lahko 
izbrali poljubno domačo, gozdno ali 
divjo žival ali pa celo svojega hišne-
ga ljubljenčka. Pri urah v živo smo 
se najprej pogovorili, katere podat-
ke morajo učenci vključiti v govorni 
nastop in kako si naj po vrsti sledi-
jo. Ogledali smo si tudi, kako naj 
izdelajo plakat o živali, ki so si jo 
izbrali. Ko so se učenci že lotili pri-
prav za govorni nastop, smo se zo-
pet dobili v živo in se pogovorili, na 
kaj vse morajo biti pozorni pri go-
vornem nastopanju. Učenci so imeli 
tudi na razpolago, da se sami odlo-
čijo, kako bodo predstavili izbrano 
žival. Izbirali so lahko med nasled-
njimi tremi možnostmi: govorni na-
stop izvedejo v živo (prek videokon-
ference) pred vsemi sošolci; govor-
ni nastop izvedejo v živo, poslušala 
in gledala pa bi jih samo jaz; starši 
jih posnamejo in delijo ta posnetek 
potem z mano. Večina učencev se 
je odločila, da posnamejo svoj go-

 
 

1. razred 
 

GOVORNI NASTOP 

POUK NA DALJAVO 

V času pouka na daljavo so bili učenci zelo ustvarjalni. Učitelji so jih vzpod-
bujali in spretno vodili pri nastajanju njihovih izdelkov. Tukaj navajamo le 
drobec tega, kar je nastalo v tem obdobju.  

Mark Hren, 1. r. 
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Neva Lesjak, 1. r. Nika Helbl, 1. r. 

Žan Germut, 1. r. 

Lina Vidmar, 1. r. 
Kris Forneci Solero, 1. r. 

Zala Stramec, 1. r. 

Gal Grum, 1. r. Julija Lesjak, 1. r. 

Tia Rajner, 1. r. 
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Zajeli so nas prav zares čudni časi. 
Vse se je obrnilo in še se vrti, noče 
in noče se ustaviti. Vsi skupaj smo 
se ujeli v ta vrtinec. Učitelji, starši in 
učenci. In z nami seveda naši naj-
bližji. V sredino tega kroga pa se je 
seveda postavila ŠOLA. Pouk na da-
ljavo. Ne pouk, delo na daljavo. Ne 
delo na daljavo, približek šolskega 
dela na daljavo. Dobro smo se pri-
pravili, vsak dan se kaj novega nau-
čimo. Iz slabega smo se naučili vzeti 
samo dobro. Učenci so utrujeni, a 
še vedno pridni, predani delu in 
vestnemu oddajanju opravljenih 
nalog. Starši so zaskrbljeni, zbegani, 
a še vedno v podporo vsem nam. 
Učitelji vzpodbujamo drug drugega 
in ostajamo srčni. Skupaj bomo 
zmogli. Iz otrok, naših učencev, ne 
bomo naredili »zavožene« genera-
cije. Naši učenci, otroci covid gene-
racije, bodo nekaj posebnega. In ta 
posebnost se bo izražala samo v 
dobrem. Verjemimo v to! 
 

Lucija Orter 
 

 
 

2. in 3. razred 
 

COVID GENERACIJA 
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ZAPIS MAMIC UČITELJICI: 

 

»Moje mnenje je in bo, da je naša 
šola in s tem tudi vi učitelji zelo do-
bro pripravljena na delo na daljavo.  
Delate kvalitetno in dobro.  
Mislim, da nam bo s skupnimi moč-
mi uspelo.« 
 
»Najlepša hvala za voščila z lepo 
voščilnico, ki smo jo prejeli. 
Tudi mi vam želimo vse dobro, 
predvsem pa zdravo novo leto. 
Hvala za vse nazaj in naprej. Lep 
prvi delovni dan v novem letu.« 
 
»Vsi pogrešamo "normalno" življe-
nje, najbolj pa otroci. Prikrajšani so 
za druženje s sovrstniki, za 
"normalno" šolo. Oseben stik z uči-
teljem je le nekaj drugega kot te 
videokonference.  
Da ne bodo samo pripombe ... Hva-
la vam, da se trudite, da ste jim na 
razpolago tudi po skupnem konča-
nem delu. Upam pa, da se vidite po 
končanih praznikih in da šolanje 
steče normalno.«  
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GIBAMO SE PO RAZLIČNIH 
POVRŠINAH 

 
Pri pouku na daljavo smo se naučili, 
da je zelo pomembno, da različnim 
vrstam gibanja namenimo posebne 
površine. 
 
Gibanje je še posebej pomembno v 
tem obdobju, ko veliko časa preživi-
mo pred računalniškimi zasloni. 
 
Različne površine izkoristimo, za 
različne aktivnosti. 
 
Pri vseh vrstah gibanja pa moramo 
paziti na svojo varnost in varnost 
ljudi okoli nas. Zato bodite še pose-
bej pazljivi, če svoje aktivnosti izva-
jate na prometnih površinah ali na 
krajih, kjer se giba veliko ljudi. 
 
In ne pozabite pravil obnašanja v 
prometu do takrat, ko bo spet vse 
po starem. 
 
Jaz pa sem narisala risbo, v kateri 
sem upodobila različne vrste giba-
nja.  

                                                                           
Lejla Turjak, 4. r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. razred 
 

UTRINKI 
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Ker sem imel v času šole na daljavo 
malo več prostega časa, je nastala 

tale pesmica o kužku. 
 

 

KUŽA LUŽA 
 

Kuža Luža gre v mesto, 
se polulal je na cesto, 

ko pa pride policaj, 
kuža urno steče v raj. 

 

A v raju ni pogače, 
niti samcate pijače. 

Nazaj v mesto gre naš kuža, 
kjer njegova bila je luža. 

 

Lastniki pridejo domov, 
kuža lačen je prišel. 

Kuža rad bi čokolade, 
a dajo mu le marmelade. 

 

Kuža šel je po brikete 
in namočil jih v špagete. 

Ko se kuža je najedel, 
še jabolko je snedel. 

 

Ko končno je zaspal, 
se je s tal pobral. 

Odšel je v mesnico  
in napisal tole pesmico. 

     

Staš Fric, 4. r. 

 
 

SNEŽAK VELIKAN 

 
Bila je sredina oktobra, ko smo izvedeli, da se bo-
mo zopet šolali od doma. 
 
Zdaj v šolo na daljavo vstopamo že tretji mesec. 
Na tak način učenja sem se navadil. Sicer ni isto, 
kot če bi bil v šoli, ampak smo vseeno že izpeljali 
športne dneve, izdelovali smo božične dekoracije, 
pekli piškote, imeli pohode. 
 
Ker nam je letos zima nasula obilo snega, sva se z 
očetom odločila, da bova naredila snežaka. Glav-
na pobudnica je bila naša učiteljica Marija, ki nas 
je izzvala, ali naredi kdo večjega snežaka, kot je 
njen. Ta izziv sva z očetom vzela resno in naredila 
sneženega moža, ki je meril v višino skoraj 5 me-
trov. Na tem tekmovanju sva zmagala jaz in oče. 
Zmaga je bila sladka, a kot pravijo: važno je sode-
lovati in ne zmagati. Ker sem zmagal, pa sem na 
svojega snežaka še bolj ponosen. 
 

Nejc Praznic, 4. r. 
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stavitev. Narediti smo morali pred-
stavitev v PowerPointu ali pa pla-
kat. Učiteljica je poudarila, da mora 
predstavitev vsebovati dovolj sli-
kovnega gradiva in ključne besede. 
Lahko smo delali v skupinah ali vsak 
posamezno. Dogovorila sem se s 
sošolko Živo za sodelovanje, saj 
sem vedela, da več glav več ve. Ča-
sa smo imeli 18 dni. Odločili sva se, 
da bova predstavitev naredili v 
PowerPointu, saj sva hoteli razisko-
vati in pridobiti nova znanja. Skupaj 
sva na spletu poiskali informacije in 

jih vnesli v Wordov dokument.  Na-
to sva ključne besede vnesli v 
PowerPoint in dodali še slike. Na 
koncu sva se dogovorili, kaj bo ka-
tera predstavila. Učiteljica je bila 
vedno dosegljiva za pomoč in na-
svete. Na srečo sva učiteljico potre-
bovali samo na koncu. Predstavitve 

Učenci 5. razreda so zapisali, kako 
je delo potekalo pri gospodinjstvu 
ter naravoslovju in tehniki. Učenci 
so navodila za delo dobili na vide-
osrečanju, gradivo in dodatna na-
vodila za samostojno delo pa preko 
Teamsa. Obravnavano vsebino so 
predstavili na videosrečanju. Peto-
šolci so takšno aktivnost zelo dobro 
sprejeli.  
 

Jerneja Osvald 

 
IZDELAVA ČOKOLADE 

 
Učiteljica nam preko videosrečanj 
razloži snov, ki si jo moramo prepi-
sati ali natisniti. Razlaga mi pri uče-
nju pomaga, saj si snov tako hitreje 
zapomnim. Po pouku si uredim za-
piske v zvezku, saj mi to pomaga pri 
učenju. Učiteljica nam včasih prav 
tako pošlje nekatere strani učbeni-
ka, saj tega nimamo doma. Učbenik 
je super zaradi slik, ki mi pomagajo 
pri predstavi. Posamezno pa doma 
utrdimo in ponovimo snov, o kateri 
smo se učili. Na videokonferenci 
nam je učiteljica dodelila predstavi-
tev. Takrat smo se učili o surovinah 
in kje dobimo vse potrebno za ži-
vljenje, zato je učiteljica izbrala dve 
temi za predstavitev, ki sta bili Roč-
na izdelava papirja in Čokolada. 
 
Učiteljica nam je  najprej pri video-
konferenci dala navodila za pred-

5. razred 
 

SAMOSTOJNO DELO PRI GOSPODINJSTVU 
TER NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI 
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smo  preko videoklica predstavili pred 
sošolci. To nama ni delalo težav, saj 
sva pred tem dosti vadili.  
 

Ema Žigart, 5. r. 

 
IZDELAVA ČOKOLADE 

 
Pri predmetu gospodinjstvo smo se 
pogovarjali, kako iz surovin nastane 
izdelek. Dobili smo zanimivo nalogo, 
ugotoviti, kako nastaneta čokolada in 
papir. Učiteljica nas je razdelila v dve 
skupini. V prvi so bili fantje, za nalogo 
so imeli, da predstavijo, kako se ročno 
izdela papir. V drugi skupini pa smo 
bila dekleta, me smo morale predsta-
viti, kako se izdela čokolada. Sprva je 
naloga izgledala enostavno, ker pa se 
še vedno šolamo na daljavo, usklajeva-
ti skupinsko delo ni bilo lahko. Da smo 
se lažje uskladili, nam je  učiteljica pre-
pustila odločitev o tem, kdo bo delal s 
kom v skupini. Tedaj je delo zares ste-
klo. Nekateri so delali sami, drugi pa 
smo bili v manjših skupinah. Člani po-
sameznih skupin smo si delo porazde-
lili. Vsak je k nalogi prispeval svoj de-
lež.  
 
Podatke o določeni surovini smo dobili 
na spletu. Nekatere posnetke pa nam 
je posredovala učiteljica Jerneja. Pri 
iskanju podatkov za nalogo smo izve-
deli veliko novih in zanimivih informa-
cij.  
 
Ker smo imeli možnost ustvariti pred-
stavitev v PowerPointu, smo se neka-
teri odločili za to možnost, nekateri pa 
so svojo predstavitev pripravili na pla-
katu.  
 
Ko je prišel dan za predstavitev, 22. 
12. 2020, smo se zbrali na videosreča-

nju. Tam smo nekateri svoj izdelek že 
predstavili. Nekateri pa ga še bodo.  
 
Naše naloge so bile izvirne in zelo za-
nimive. Kljub temu da je bilo naše de-
lo drugačno, kot smo ga bili vajeni do 
sedaj, nam je vsem uspelo. Spoznali 
smo, da je delo v skupini težko in 
hkrati zelo zanimivo. S takšnim delom 
smo se tako naučili več pomembnih 
stvari hkrati.                          
 

  Živa Črnko, 5. r. 

              
ROČNA IZDELAVA PAPIRJA 

 
Pri gospodinjstvu smo dobili nalogo, 
da predstavimo, kako lahko doma iz-
delamo papir.  
 
Najprej sem si ogledal filme, ki nam jih 
je poslala učiteljica. Izbral sem si film, 
ki je delno predstavljal izdelavo papir-
ja v tovarni, in film, v katerem je bila 
predstavljena ročna izdelava papirja. 
Nato sem se lotil izdelave predstavitve 
v PowerPointu. Ko ga je učiteljica vi-
dela, mi je povedala, kaj naj še do-
dam. Upošteval sem njene pripombe 
in nasvete. Najprej sem si na listu pa-
pirja naredil osnutek. V PowerPointu 
sem oblikoval naslovnico in ostale 
strani. Na njih sem napisal ključne be-
sede in nekaj slik. Na koncu sem napi-
sal še vire in literaturo.  
 
Začel sem se učiti, da bi moja predsta-
vitev bila čim boljša. Predstavitev sem 
ponovil večkrat. Vedno sem kaj dodal 
in popravil. Poklical sem učiteljico, da 
mi je še povedala, kaj naj popravim 
pred predstavitvijo. 
 

Jan Buzzi, 5. r. 
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POSKUSI Z VODO 
 
Pri naravoslovju in tehniki smo 
opravljali zanimive poskuse. Z njimi 
smo spoznali, kaj je topilo, toplje-
nec in kaj raztopina. Naše topilo je 
bila voda, v katero smo umešali 
različne topljence, kot so kristalni 
sladkor, sladkor v prahu, mleta sol 
in kristalna sol. Zelo zanimivo je 
bilo opazovati, kako hitro se razta-
plja topljenec, če ga mešamo, upo-
rabimo različne velikosti delcev in 
spreminjamo temperaturo topila. 
Na koncu pa smo še uporabili raz-
lične topljence, ki smo jih dali v vo-
do, in ugotavljali, ali se raztapljajo 
ali ne. Ti topljenci so bili mivka, si-
rup, olje in pralni prašek. Ugotovili 
smo, da se mivka in olje ne razta-
pljata v vodi.  
Želim si še veliko takšnih zanimivih 

ur. 

Laura Hren, 5. r. 

 

Danes vam 
bom predstavi-
la, kako sem 
preživela novo-
letne počitnice. 
 
Ob 21. uri smo 
odšli k dediju 
in babici in tam 

ostali do pol dveh zjutraj. Jaz sem 
se zelo zabavala. Do polnoči smo 
gledali televizijo in se prijetno dru-
žili. Ko je prišla polnoč, smo nazdra-
vili z otroško penino in si zaželeli 

NOVOLETNE POČITNICE 

srečno novo leto. Čez nekaj časa se 
nam je pridružila moja sošolka Lana 
s svojo družino. Tudi z njo sva na-
zdravili z otroško penino. Odšli smo 
se igrat nočne skrivalnice.  Kasneje 
je Lana odšla domov. Mi smo še 
malo poklepetali s sorodniki in se 
nato počasi odpravili proti domu. 
 
Upam, da bo novo leto vsaj tako 
veselo, kot je bil konec starega leta. 
Vsem želim srečno in zdravo 2021. 
 

Hana Grum, 5. r. 
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Kot je bilo leto 2020 posebno, so tudi no-
voletne počitnice bile precej nenavadne. 
Vsako leto se meseca decembra začnemo 
pripravljati na prihajajoče praznike. Letos 
smo še posebej lepo okrasili naš dom, saj 
smo imeli za to več časa.  
 
Kljub vsem pripravam nam je ati povedal, 
da mora za praznike v službo. Bila sem ža-
lostna, saj je vsako leto praznike preživel z 
nami. Da bi si popestrili zadnji večer v letu, 
smo se odločili obiskati babico in dedka. 
Obiskali smo ju malo drugače kot običajno. 
Odpeljali smo se do hiše, kjer živita. Tistega 
večera je bilo zunaj zelo mrzlo, naletaval je 
sneg. Ker se ne smemo družiti z drugimi, 
zaradi epidemije, smo ostali na babičinem 
dvorišču. Babica in dedek sta prišla k oknu 
in nam veselo pomahala. Bila sta zelo pre-
senečena, saj nas že nekaj časa nista videla. 
Po krajšem pogovoru, ki je potekal kar sko-
zi okno, smo se odpravili nazaj proti domu. 
Doma smo skupaj z dedkom, ki živi z nami, 
pričakali polnoč.  
 
Leto 2020 in tudi novoletne počitnice so 
bile zares posebne. Kljub temu da smo no-
vo leto pričakali sami, smo ta večer vsaj 
malo polepšali babici in dedku. Upam, da 
bo drugo leto vse drugače. 
 

         Živa Črnko, 5. r. 

 
 
 

Moje novoletne počitnice so bile zelo lepe. 
Zjutraj sem zelo dolgo spal, velikokrat me 
je zbudil moj kuža Jak.  
 
Veliko sem se sankal in vozil z žlico po 
smučarski progi, pekel sem tudi piškote. 
Najbolj sem čakal božični večer. Božiček mi 
je prinesel slušalke. Takoj sem jih preizku-
sil, bile so super.  
 
Zadnji dan v letu 2020 smo šli na pohod. 
Ko smo prišli nazaj, je bila že noč. Pripravili 
smo večerjo in gledali televizijo. Igrali smo 
tudi igro štiri v vrsto. Ko je bila polnoč, 
smo odprli otroški šampanjec. Bedeli smo 
do petih zjutraj.  
 
Počitnice so zelo hitro minile.  
 

Tinej Grubelnik, 5. r. 
 
 
 

Urška Urbanc, 5. r. 

Rene Mrak, 5. r. 
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Delo je bilo zelo zabavno, nama pa 
je bilo tudi všeč, da je bila učiteljica 
zadovoljna z našim delom. Z vese-
ljem bi še kdaj takšno nalogo, ki je 
bila bolj sproščena, a še vedo pouč-
na, z veseljem ponovili.  
 

Teja Grum in Polona Mihelič, 9. r. 

Letošnje šolsko leto je za nas devet-
ošolce zadnje v osnovni šoli. Hkrati 
je drugačno, saj poteka pouk kar od 
doma. Žal se ne moremo videvati in 
slišati učiteljeve razlage v živo, ven-
dar pa se pogosto vidimo preko vi-
deokonferenc, ki si jih večkrat tudi 
sami popestrimo s kakšno mislijo.   
 
Pri uri fizike smo obravnavali prav 
zanimivo snov, delo z orodji. To je 
potekalo v četrtek, 19. 11. 2020, 
preko videokonference z vsemi 
učenci devetega razreda in učitelji-
co Jožico. Ura je potekala tako, da 
smo najprej poslušali učiteljičino 
razlago in si naredili zapiske. Ti so 
morali vsebovati definicijo, kaj 
sploh so orodja, in navedbo, katera 
osnovna orodja poznamo. Vsako 
orodje je bilo treba narisati in napi-
sati, kako in zakaj ga uporabljamo. 
Naj vam poveva, da kljub temu da 
živimo na podeželju, nisva najbolje 
poznali škripca in vzvoda, ki sta dve 
osnovni orodji. A ko nam je učitelji-
ca vse razložila, sva snov razumeli 
in znali narediti dodeljeno nalogo: 
doma smo morali poiskati eno od 
orodij in z njim opraviti neko delo, 
to smo morali fotografirali in posla-
ti.  
 

 
 

Predmetna stopnja 
 

FIZIKA 
 

DELO Z ORODJI 

 

Alja Pušnik, 9. r. 

Katja Miklavc, 9. r. 
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Jasna Ovčar, 9. r. 

Mojca Valek, 9. r. 

Polona Mihelič, 9. r. 

Nuša Novak, 9. r. 

Urban Pokeršnik Klemenc, 9. r.  

Teja Grum, 9. r. 
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življenje skozi njegove oči. Zajeti smo 
morali življenje, delo, zakaj je pomem-
ben za slovenski narod ter njegove pri-
jatelje, ki so prav tako sovplivali na raz-
voj slovenskega jezika. Pri pisanju smo 
imeli proste roke. Velik poudarek je bil 
na domišljiji in izvirnosti.  

V začetku decembra smo osmošolci pri 
zgodovini dobili zelo zanimivo nalogo. 
Takrat smo obravnavali reformacijo, 
protireformacijo in njune predstavnike. 
Napisati smo morali življenjepis Primoža 
Trubarja v prvi osebi. Torej, vživeti smo 
se morali v Trubarja in opisati njegovo 

ZGODOVINA 
 

ŽIVLJENJEPIS PRIMOŽA TRUBARJA 

MOJI SPOMINI  
 

Piše se leto 1548 

En mesec je od tega, ko sem sprejel službo pomožnega pa-

tra v Rothenburgu. Včasih se rad umaknem na samo – v svo-

jo kamrico in razmišljam o svojem življenju – o preteklo-

sti, a tudi o prihodnosti. Rodil sem se materi Jeri in 

očetu Mihi okrog leta 1508, če se ne motim. Svoja otroška 

leta sem preživel v Rašici pri Velikih Laščah. Oče so bi-

li mlinar – kako rad sem se kot otrok igral ob reki. Moji 

starši so podložniki turjaških grofov. Na srečo imajo 

nas, Trubarje, Turjačani radi. Prav zaradi marljivosti 

mojih staršev so grofi odobrili moje šolanje za duhovnika 

v Reki. Ko sem štel dvanajst let, sem se eno leto šolal v 

Reki, kasneje v Salzburgu. Tam sem pel v pevskem zboru. 

Mati so mi vedno govorili, da sem zelo nadarjen za glas-

bo. Čez nekaj let sem se odpravil šolat v Trst. Tam sem 

preživel najlepša leta svoje mladosti. Moj učitelj so bi-

li škof Peter Bonomo. Dve leti je že od njihove smrti, a 

sem še vedno zelo potrt, ko se spomnim na njih. Naučili 

so me toliko stvari, da jih ne morem prešteti. Naučili so 

me mnogo tujih jezikov. Bili so moj vzornik, prijatelj in 

praktično moj drugi oče. Privzgojili so mi ljubezen do 

slovenskega jezika in me naučili, da ni naš jezik nič 

manj pomemben kot ostali. Med odraščanjem sem začel ugo-

tavljati, da Cerkev uči nauke, katerih ni v Svetem pismu. 

Sveto pismo je za ljudi predstavljajo knjigo, dano od Bo-

ga, v kateri so bila zapisana vsa navodila za življenje. 

Duhovniki so ljudi zavajali in jim govorili laži. Na moje 

presenečenje nisem bil edini, ki je tako razmišljal. Tudi 
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škof Bonomo so se strinjali z mano. Tudi med drugimi duhovniki 

se je začela širiti želja po preoblikovanju Cerkve. Prvi so me 

z idejami za preoblikovanje Cerkve seznanili škof Bonomo. Bil 

sem navdušen. Vse več nas je bilo privržencev in somišljeni-

kov. Prvi korak je naredil duhovnik Martin Luther, na žalost 

že pokojen. Nismo se strinjali s plačevanjem odpustkov in s 

tem, da duhovniki niso smeli imeti družin. Najbolj nesprejem-

ljivo pa se nam je zdelo, da se mašuje v latinščini. Kako so 

lahko ljudje prepričani, da duhovniki govorijo resnico, če pa 

jih sploh ne razumejo? Menim, da bi morali ljudje v cerkvi so-

delovati z duhovnikom, ne pa samo poslušati njim tuji jezik. 

Tako se je začelo gibanje, ki mi je bilo pisano na kožo. Ravno 

ko sem si res želel sodelovati, sem moral zapustiti Trst in se 

leta 1528 odpraviti na univerzo na Dunaj. Takoj ko sem imel 

malo prostega časa, sem razmišljal, kaj storiti glede Cerkve. 

A kmalu Cerkev več ni bila največja težava. Pojavili so se 

Turki z vse pogostejšimi vpadi in tako nisem končal niti polo-

vice študija. V istem času se je pojavila tudi kuga. Moral sem 

zapustiti Dunaj. Vrnil sem se v Trst, kjer sem bil varen tako 

pred Turki kot pred kugo. Sedaj sem imel priložnost, da tudi 

sam ukrepam. Ko so mi škof dodelili prvo župnijo, sem štel še-

le devetnajst let. Vse več nas je bilo, ki se nismo strinjali 

s pridiganjem v cerkvi. Poimenovali so nas protestanti. V svo-

ji župniji sem pridigal čisto, preprosto vero. Bil sem zagnan 

in res sem imel gorečo željo, da bi lahko tudi jaz bil del te-

ga gibanja. Deželnemu glavarju pa moja zagnanost ni bila po 

godu in skoraj sem pristal v ječi. Nemudoma sem se umaknil v 

Trst. Čez dve leti sem se vrnil v Ljubljano, saj so se za re-

formacijo začeli zavzemati bogati ter vplivni plemiči. To je 

bilo odlično za nas, protestante. A na žalost nismo dosegli 

ničesar – še huje. Ljubljanski škof Tekstor, ki so podpirali 

reformacijo, so umrli. Nadomestili so ga tržaški škof, ki so 

močno nasprotovali protestantizmu. V tistem času so umrli škof 

Bonomo. Oh, kako jih pogrešam. Začeli so nas preganjati. Po-

begnil sem v Nemčijo in za vedno zapustil Katoliško cerkev. In 

zdaj sem tukaj. Želim najti način, kako bi lahko izpolnil svo-

je poslanstvo. Najbolj me muči to, da ljudje ne morejo sami 

brati Svetega pisma v svojem maternem jeziku, duhovniki pa jim 

tako ali tako govorijo same laži. Želim si, da bi lahko vsi v 

svojem maternem jeziku brali Božje nauke. Čutim se dolžnega, 

da nekaj naredim za slovenski narod … 
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Piše se leto 1556 

Spet sem se umaknil na samo, da se lahko v miru potopim v 

svoja razmišljanja. Če me moj spomin ne vara, sem pred leti 

sedel v svoji kamrici in razmišljal, kako in kaj mi je sto-

riti. Tako je tudi danes, ko sem ponovno sam v svojih raz-

mišljanjih. Od takrat se je zgodilo že veliko stvari. Kmalu 

po tistem sem se odločil napisati knjigo. In ne v kateremko-

li jeziku – v slovenščini! In to kar dve knjigi. Ko sem lju-

dem predstavil svojo idejo, niso bili navdušeni. Za njih je 

bila slovenščina surov in barbarski jezik. Menili so, da 

slovenščina ne spada v poezijo, slovnico in visoko literatu-

ro. Meni pa se je moj materni jezik zdel tako lep, bil mi je 

pri srcu. Ker so me že od malega učili, da ne smem poslušati 

kritik drugih ljudi, sem vseeno tvegal in poskusil. Prva 

knjiga se imenuje Katekizem – v njem sem s preprostimi bese-

dami podal osnove biblijske vere. Dodal sem tudi nekaj 

pesmi. Menim, da si besedilo lažje zapomniš, če ga zapoješ. 

A nato sem se spomnil – večina ljudi je nepismenih, kako bo-

do potem brali? V ta namen sem napisal še eno knjigo z navo-

dili za branje. Poimenoval sem jo Abecednik. Tako bodo lahko 

ljudje sami brali Sveto pismo v svojem maternem jeziku. V 

njem sem zapisal tudi enostavnejšo verzijo Katekizma, da bi 

ga lahko brali tudi otroci. Knjigi sem napisal v gotici. Moj 

tovariš Peter Pavel Vergerij me je prepričal, da sem lansko 

leto knjigi izdal ponovno, a v latinici. To se je res izka-

zalo za boljšo rešitev. Kasneje sem veliko pisal in preva-

jal. Oh, seveda, ne smem pozabiti, pred šestimi leti se nama 

je z Barbaro rodil prvi sin! Poimenovala sva ga Primož. Fant 

je bistre glave …    

 

Piše se leto 1570 

Stvari zadnja leta niso bile najlepše. Dolgih devet let na-

zaj sva z nekdanjim štajerskim glavarjem Ungnadom ustanovila 

prvi biblijski zavod. Ungnad je bil lastnik in blagajnik, 

jaz sem bil voditelj. Nedolgo zatem so mi ponudili delo pri-

digarja v Ljubljani. Ker sem kljub izgnanstvu v srcu še ve-

dno nosil slovenski narod, sem delo sprejel. V deželi Kranj-

ski pa nisem bil edini pridigar. Da bi čim bolj organiziral 

to »novo« Cerkev, sem zanjo napisal Cerkveni red. V njem sem 

opisal osnove krščanskega verovanja, kako je treba izobraže-

vati, kako se naj opravljajo božje službe. Izdal sem tudi 

načrte za šolstvo in izobraževanje otrok. V njih sem zapi-

sal, da bi morali v vsaki vasi, kraju ali mestu imeti učite-

lja, ki bil učil pisati in brati. V šolo naj hodijo tudi de-

klice, saj imajo tudi one pravico do znanja. Šole, ki sem 

jih načrtoval z ostalimi protestanti, so začeli ustanavlja-

ti. Moj Cerkveni red pa ni bil po godu nadvojvodi Karlu II. 

Avstrijskemu. Zapovedal je moj izgon in sežig knjig. Kako 
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more sežgati največje bogastvo, kar ga ljudje premorejo? Zaradi 

mojih protestantskih idej sem moral pred petimi leti spet zapu-

stiti kranjsko deželo z drugimi pridigarji. Tik pred odhodom v 

Nemčijo leta 1565 sem s tovarišem Bohoričem povabil Sebastijana 

Krelja, da bi postal ravnatelj stanovske šole v Ljubljani. Za-

njo je celo napisal šolski red. Bohoričevo najpomembnejše delo 

je njegova prva slovnica slovenskega jezika. Dal ji je zelo 

prikupen naslov, katerega si sam ne bi mogel izmisliti: Zimske 

urice. V knjigi je opisal slovensko pisavo, ki smo jo skupaj 

sestavili jaz ter moji tovariši: Dalmatin, Bohorič in Krelj. 

Mislim, da ne poznam nobenega, ki bi z večjo ljubeznijo pisal o 

svojem jeziku in narodu. S Kreljem sva dobra tovariša, z najino 

podporo je šel Jurij Dalmatin študirat. Prav je, da omenim tudi 

vélika dela tovariša Krelja, ki je štiri leta nazaj izdal Otro-

čjo biblijo z abecednikom. Abecedniku je dodal slovarček štiri-

indvajsetih besed. Prav tako je izdal tudi katekizem v petih 

jezikih. V njem je zapisal navodila za krščansko življenje. Do-

dal je še eno od mojih pesmi in to me je zelo osrečilo. Sveto-

pisemska besedila je želel približati otrokom in mladim. 

Mislim, da mu je to dobro uspelo. Dalmatina sem vzel pod svoje 

okrilje in ga uvajal v slovstveno delo. Dalmatin je v Nemčiji 

tiskal knjige, nato pa jih dal na skrivaj v sodih prepeljati na 

Kranjsko. Prav ponosen sem nanj. Kako ne bi bil, ko pa je mla-

denič prevedel Biblijo! In jo celo natisnil. Zelo je nadarjen. 

Seveda sem ga leta 1565 vzel s seboj v Nemčijo. Kmalu po priho-

du v Nemčijo je umrla moja predraga Barbara. Ostal sem sam s 

svojimi otroki, izgnan iz domovine. Takrat nisem imel ne volje 

in ne želje po pisanju. Lahko bi celo rekel, da sem bil v slepi 

ulici svojega življenja. Zase bi rekel, da sem borec. In res 

sem. Ob prvi priložnosti sem zamenjal službo z mladim pridigar-

jem v Derendingnu, blizu univerzitetnega mesta Tübingen, kjer 

sem knjige lahko tiskal. Tukaj sem si res lepo uredil življe-

nje. Imel sem somišljenike, ki so mi stali ob strani in me pod-

pirali. Spet sem se lotil pisanja in ob tem mislil tudi na naj-

mlajše bralce in nekatera besedila prilagodil tudi njim. Ker 

sem še vedno ljubil glasbo, sem v knjige dodal nekaj pesmi, za-

pisanih z notami. Čeprav moje življenje ni bilo vedno lahko, 

sem ponosen nase in na to, kar sem dosegel in kar je nastalo 

izpod mojih rok. Lahko si le želim, da bom nekoč v svoji deželi 

velik junak in bodo ljudje častili moje ime in se ga spominjali 

s ponosom v srcu, da sem jim dal nekaj, kot je slovenska pisana 

beseda.  

 

 

Tia Fric, 8. r. 
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svojo domišljijo. Prav tako nam je 
učitelj Zoran dal nekaj idej, kaj lah-
ko izdelamo. Jaz sem izdelala sema-
for z utripajočimi lučkami, ki jih 
upravljaš s posebnim daljincem. 
Med izdelovanjem smo se osmošol-
ci sprostili in, kar je najpomembnej-
še, zabavali.  
 

Tia Fric, 8. r. 

Med šolanjem od doma smo tudi 
osmošolci izvajali praktični del teh-
ničnega pouka, kar pomeni, da je 
moral vsak nekaj izdelati. Lahko 
smo izdelovali iz vseh materialov 
oz. iz materialov, ki smo jih doma 
imeli na voljo. Glavna tema izdelka 
je bila promet oz., kot je rekel uči-
telj Zoran, vse, kar se giblje. Tukaj 
smo lahko osmošolci spet uporabili 

 
 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 

IZDELEK, POVEZAN Z GIBANJEM 

Gašper Mrak, 8. r. 

Tia Fric, 8. r. 
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V četrtek, 14. 12. 2020, smo sed-
mošolci pri TIT dobili nalogo. Ustva-
riti je bilo treba izdelke iz lesa, po-
vezane s prometom. Učitelj Zoran 
Ogrinc nam je v prilogo pripel zani-
mive ideje. V roku 14 dni so nastali 
čudoviti, vzorni in zanimivi izdelki. 
Na koncu pa smo se sestali na vide-
okonferenci, kjer smo izmenjali 
svoja mnenja o izdelkih. 
 
Takšne ideje so v času karantene 
zelo pomembne, saj preganjajo 
dolgčas in vzpodbujajo domišljijo. 
 

Žana Grum, Bor Črnko in  

Rene Klemen, 7. r. 

IZDELEK IZ LESA 

Žan Buzzi, 7. r. 

Bor Črnko, 7. r. 
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napisali spis in pri tem imeli na razpola-
go dve možnosti: da napišemo nadalje-
vanje zgodbe ali pa da zgodbo obnovi-
mo v obliki dnevnika. S tem smo si lah-
ko popolnoma razbistrili misli od napor-
nega dela in se pri pisanju sprostili.  
 

Tia Fric in Zala Ladinek, 8. r. 

Osmošolci smo med šolanjem na dalja-
vo brali zelo zanimivo delo avtorja Her-
berta Georga Wellsa, Nevidni človek. 
Zgodba govori o znanstveniku, ki mu s 
poskusi in kemikalijami uspe postati ne-
viden, nato pa ga čakajo neverjetne do-
godivščine. Po branju in pogovoru smo 

SLOVENŠČINA 
 

POUSTVARJANJE: H. G. WELLS, NEVIDNI ČLOVEK 

DNEVNIK  NEVIDNEGA ČLOVEKA 

 
23. 1. 2045 

Dragi kemijski dnevnik!                                                                         

 
Včeraj zvečer sem zaspal v mukah. Vse me je grozno bolelo in peklo, a 
je bilo vredno. Zbudil sem se zelo lačen. Počutil sem se tako praznega. 

Na poti do hladilnika sem se mimogrede pogledal v ogledalo, ker sem 
imel občutek, da me obliva vročica. Podoba v ogledalu me je šokirala. 

V bistvu je sploh ni bilo, saj sem bil že skoraj prozoren! Izplačalo se je! 
Ves moj trud in naprezanje zadnjih štirih let sta bila poplačana. Ni-
sem mogel verjeti svojim očem, da so se moje sanje končno uresničile. 

Nevidnost mi predstavlja rešitev za veliko težav, ki jih imam. Ena iz-
med teh je tudi plačilo, ki sem ga dolžan hišnemu gospodarju. Ravno 
takrat, ko sem v ogledalu še vedno šokiran opazoval svojo nevidno po-

dobo, je na vrata potrkal hišni gospodar. Ker nimam denarja, sem bil 
zelo srečen, da sem neviden. Ker mu nisem odprl, je kmalu zatem vdrl 

v moje stanovanje. Imel sem ravno toliko časa, da sem zakril stroje, da 
me ne bi kdo razkrinkal. Gospodar je imel s sabo svoja dva pastorka, 
ki sta divje pričela preiskovati stanovanje. Medtem sem čisto pozabil 

na svojo lakoto, zato sem se skozi okno spustil na ulico. Šel sem mi-
mo stojnice s hitro prehrano, kjer je prodajalec na stranski pult odlo-

žil krompirček. Hitro sem ga vzel – bil je slasten. Očitno bom od zdaj 
naprej lahko jedel zastonj. To je odlično, saj bom s tem privarčeval kar 
nekaj denarja, ki mi ga sedaj zelo primanjkuje. Nevidnost pa je bila le 

odločilni korak do moje skrite želje. Sicer je to prepovedano, ampak 
zdaj sem neviden in mi nobeden nič ne more, saj sem kar naenkrat 
izginil. Od nekdaj sem si želel opravljati poskuse in eksperimente na 

ljudeh. In morda mi bo sedaj uspelo.  
                                                                                                         

Nevidni človek     

Tia Fric, 8. r.      
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  18. 5. 1950 
 
Preljubi dnevnik! 

 

  Sporočiti ti moram ogromno novic. Zgodilo se je čuda veliko stvari! 
Glavna od teh je, da sem postal neviden. Kako in zakaj? Vse to ti mo-

ram nujno povedati. 
  Torej, bom kar začel s pripovedovanjem. Začelo se je, ko mi je hišni 
gospodar prinesel neko pismo o odpustitvi. Ne bom zdaj o tem. Takoj 

ko se mi je zazrl v oči, ga je obšla groza. Videl sem! Zakričal je, da 
sem kar poskočil, in zbežal po hodniku. Ta pa je res strahopetec, sem 

si mislil. Seveda me je zanimalo, zakaj tak odziv, zato sem se pogledal 
v ogledalo. In res, bil sem grozen. Kot neka pošast z belo glavo. Moj 
celoten obraz je bil v belem. Ampak jaz sem za razliko od hišnega 

gospodarja vedel, za kaj gre. Stroji, poskusi, raziskovanje, kemikalije 
in strupene snovi. Mislim, da ti je jasno. Naredil sem poskus na sebi, 

da bi postal neviden. Zaenkrat še očitno ni delovalo. Odločil sem se, 
da bom še malo počakal in potem videl, ali se bo kaj zgodilo. Bil sem 
zelo utrujen, zato sem ponovno legel. In ne moreš verjeti, kaj je sledi-

lo! Občutek sem imel, kot da plavam v plamenih ognja. Peklo me je 
celotno telo, od vrha glave do zadnjega prsta na nogi. To so bile zame 
strašne muke. Ampak kmalu sem se odločil vstati in videl sem, da 

sem neviden. Dobesedno neviden, dragi dnevnik! Bil sem presrečen. 
Veš, kaj bom lahko zdaj vse počel? Bolje, da ne začnem naštevati, ker 

nama bo zmanjkalo strani v tem dnevniku. Prišli so hišni gospodar in 
drugi, da bi me nagnali, jaz pa sem brž začel urno pospravljati. Potem 
sem vzel tebe, saj ti lahko največ zaupam, in šel skozi okno. Vedel 

sem, da je pred mano najboljši del mojega življenja. Zdaj sem se skril 
v gozd in ti to pišem, saj bi bilo res čudno, če bi sredi mesta v zraku 

lebdela neka knjiga in pisalo. Zdaj bova lahko samo midva, jaz in ti, 
skupaj počela kar koli bova želela. 
  Več ti povem jutri, saj grem že zdaj novim dogodivščinam naproti (in 

ti greš seveda z mano).  

 

Tvoj najboljši prijatelj Nevidni 

  
 
P. S. Ti je všeč moj novi vzdevek, ki sem si ga sam dal, Nevidni? 
 

Zala Ladinek, 8. r. 
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NEVERJETNE PRIGODE NEVIDNEGA ČLOVEKA 
 

 
 

Znanstvenik je že nekaj časa sanjal o nevidnosti. Zaradi njego-
vih poskusov se je gospodar hiše razburjal. Preiskoval mu je 
stanovanje in želel, da se odseli. Zato je izumitelj videl edino 

rešitev v tem, da postane neviden. Skozi noč je postopoma po-
stal neviden in ga od takrat naprej nihče več ni mogel videti. 

 
Njegova nevidnost pa je bila kar precejšnja prednost. Medtem 
ko je sedel na strehi, je premišljeval, kaj bi najprej storil, in 

prišel do zamisli, da odide v drugo hišo. Poiskal je najbolj raz-
košno in se kar naselil v njej. Ko je videl, da prihajajo morebit-
ni kupci hiše, jo je bržkone poškropil s curkom nevidnega na-

poja, a ker je bila hiša tako ogromna, je lahko poškropil samo 
polovico. Ob tem prizoru so vsi mimoidoči zbežali in od tega 

dne je ta hiša veljala za strašljivo in se ji nihče ni upal niti na 
daleč približati. Tako je naš izumitelj užival v hiši. Čez čas je 
naredil dovolj napoja, da je lahko poškropil vso hišo. Ko je bil 

lačen, je odšel v bližnjo slaščičarno, kjer je kar iz pečice jemal 
vse dobrote. Šel je tudi v restavracijo, kjer so kmalu zatem izgi-

nile vse jedi, ki so čakale na prihod natakarjev. Ker je toliko 
stvari izginilo in ker so se v mestu dogajale čudne stvari, so 
razglasili, da nekje v mestu prebiva duh, ki straši. Ker se mu 

to ni zdelo v redu, se je odločil krivdo prevaliti na otroke. Ko je 
šel v slaščičarno in je ukradel nekaj piškotov, je enega vrgel 
pred petletnika, da bi ljudje mislili, da ga je ukradel on. Ker pa 

je bil zvok padca piškota preveč tih, je namesto piškota vzel pi-
to in jo vrgel na tla. Ta zvok je bil ravno prav glasen, da so ga 

vsi slišali, in izumiteljev načrt je uspel. Podobno potegavščino 
je naredil tudi drugod in naj vam povem, da je bila povsod 
uspešna.  

 
Tako ni nihče več verjel v duha, ampak je menil, da so za vse 

tatvine in norčije krivi otroci. 
 

Helena Urbanc, 8. r. 
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Pozdravljeni! Sem samo navaden znanstvenik. Nič posebnega. Sem 

neviden. Povedal vam bom svojo zgodbo, zato upam, da mi boste pri-
sluhnili in se sprostili ter uživali ob branju. 
 

Z razlogom sem se predstavil kot samo znanstvenik. Če bi povedal 
svoje osebne podatke, bi bilo verjetno zelo težko zame, saj bi preisko-
vali vse v zvezi z mano. No, pisalo se je devetnajsto stoletje, ko sem 

postal neviden. Zgodilo se je kar čez noč. Sedel sem pred kemikalije 
in jih zmešal. Nato sem eno kapljico teh kemikalij dodal v kozarec vo-

de. Bile so brez okusa in barve. Vodo sem popil. Nato me je čakala 
težka noč. Vse me je strašno bolelo in peklo. Zjutraj, ko sem se zbu-
dil, pa sem postajal neviden. Ko sem stopil pred ogledalo, nisem videl 

nobenega dela svojega telesa več, razen očesne mrežnice, ki je počasi 
izginjala. 
 

Ampak pustimo zdaj podrobnosti, pojdimo naprej v pomen tega zapi-
sa. Že mesec dni, odkar sem bil neviden, sem bil neopazen in nihče 

me ni pogrešal. Nekega dne sem šel v trgovino z ogledali, kar tako, in 
ugotovil nekaj nepojmljivega. Ker me nihče ni mogel videti, me je tr-
govec, ko je prestavljal ogledala, ponesreči potisnil v eno od njih. Am-

pak namesto da bi se zrcalo razbilo, sem padel skozi ogledalo. Nisem 
vedel, kam sem prišel. Ko sem se pogledal v ogledalo, sem videl sebe. 

Da, sebe. Ni mi bilo jasno, kaj je narobe, vendar sem kmalu ugotovil, 
da je vse obrnjeno zrcalno.  
 

Tam sem bil ujet pet let in ugotovil sem, kaj je ta kraj. Je nekako zr-
calovesolje, kjer je vse enako, no, zrcalno obrnjeno, vendar v tem sve-
tu ni ljudi. No, vsaj to je bila moja teorija. Skoraj sem izgubil živce, 

ker sem bil tako dolgo sam, vendar jih nisem, ker sem se vedno opri-
jemal dejstva, da sem v tem zrcalovesolju viden. Nisem vedel ravno 

zakaj, ampak viden sem bil in to mi je dajalo upanje. Osvobodil sem 
se tako, da sem našel dve enaki ogledali in ju postavil eno nasproti 
drugemu. Potem sem se dotaknil ogledala in bržkone sem bil na ena-

kem mestu kot takrat, ko sem pet let nazaj izginil. Na srečo sem bil 
neviden, saj je bilo sredi belega dneva, ko sem pristal v trgovini z 

ogledali, polni kupcev. 
 
Ugotovil sem, da v tem svetu ne bom več viden, in sem se domislil, da 

bom v drugi svet zahajal takrat, ko bom pogrešal svojo vidnost, da si 
zbistrim misli. Tudi tole zdajle pišem v zrcalovesolju. 
 

Mojca Širec Eman, 8. r. 
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Prejšnji teden sem postal neviden po urah in urah poskusov 

na mački. Ker sem neviden, nisem več lačen, sem na toplem. 
Včeraj sem s svojo bistrostjo oropal trgovino. Zasledovala me je 
policija, pa saj me niso videli, haha. Zdaj imam veliko denarja, 

ampak si ne morem kupiti hiše, saj me ne vidijo. Zjutraj sem 
šel do morja in smuknil na ladjo, ki je plula do Avstralije. Tam 
sem prešel na dobro stran in roparjem preprečeval ropati. Ho-

teli so oropati banko, a sem jim zaklenil vrata, tako da so jih 
lahko policaji vklenili. V Avstraliji sem srečal svojo teto, vendar 

me ona ni videla. Približuje se božič, a jaz sem sam, brez soro-
dnikov. Zdaj bi raje bil viden, ne pa neviden. 

 
Jan Garmut, 8. r. 

 
 

 
 

 
Ko sem pobegnil in se zavedel, kakšne prednosti imam kot ne-

viden, sem bil kar vesel. Najprej sem moral poiskati nekaj hra-
ne, saj sem zapustil dom brez hrane, samo z laboratorijskimi 

pripomočki. Prišel sem do najbližje trgovine in si vzel nekaj za 
pod zob. Nato sem se odločil, da bom šel tja, kamor nobenega 
človeka ne pustijo, to je Area 51. Tako sem svojo pot nadaljeval 

do letališča, kjer sem smuknil na letalo, ki leti do Kalifornije. 
Ko sem prispel, sem vzel motor in se odpeljal proti puščavi. Ko 
sem se približeval, sem začel dobivati čudne občutke, seveda 

sem pustil motor en kilometer stran in šel dalje peš. Vstopil 
sem brez težav, saj me niso opazili. Hodil sem okrog in šel v 

tisto zgradbo, ki mi je vzbujala najbolj čudne občutke. Ko sem 
vstopil, sem vedel, da nekaj ni prav. Mislim, da me nekaj zasle-
duje, ki me lahko vidi zaradi moje toplote. Približuje se mi, vi-

dim jo. Kaj je to? Gre proti meni, za menoj je ... 
 

Gašper Mrak, 8. r. 
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Šel sem spat, a nisem mogel zaspati, saj me je vse peklo zaradi 
kemikalij, ki sem jih spil. Zjutraj sem se zbudil in bil sem nevi-
den. Drugi so me povsod iskali, a jaz sem šel skozi okno in zdaj 

boste videli moje dogodivščine. 
 

Po pobegu skozi okno sem se odpravil do letališča. Tam sem 
smuknil v letalo in odšel v Južno Ameriko, saj sem hotel razisko-
vati Brazilijo, Argentino, Čile in Peru. Najprej sem prestopil v Pe-

ruju in si ogledal znamenitosti in njihov stadion. Bilo je zanimi-
vo, a odšel sem naprej do Čila ter si tudi tam ogledal kar nekaj 
stvari. Najbolj me je presenetil njihov jezik, saj nisem vedel, da 

imajo toliko narečij. Napotil sem se v Brazilijo in tam ostal kar 
sedem dni, saj mi je Brazilija bila zelo všeč, razen nevarnih živa-

li. Po dolgem času sem še odšel v Argentino in spoznal zvezdnika 
Lionela Messija. Bil sem zelo vesel, spoznal pa sem tudi veliko 
argentinskih plesov. 

 
Nato sem odšel domov v svojo majhno kolibo, v kateri sem se po-

čutil domače. 
 

Timotej Hudernik, 8. r. 
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nje; uporabimo različne oblačke, v 
katerih je krajše besedilo, ki prika-
zuje kričanje, razmišljanje ali nava-
dni govor; pomembna je avtorjeva 
pisava; za naslov in avtorja stripa 
izberemo poseben okvir, ki izstopa. 
Nastali so različni, kreativni in lepi 
izdelki. Risanje in ustvarjanje je bilo 
zelo sproščujoče in zabavno. Izdel-
ke moramo skrbno shraniti; ko se 
bodo razmere spremenile, jih bo-
mo prinesli v šolo na razstavo. 
 

Teja Grum in Nuša Novak, 9. r. 
 

Pri uri likovne umetnosti smo dobili 
nalogo, da po svojih zamislih ustva-
rimo strip o koronavirusu. Za to 
smo imeli tri šolske ure časa, sode-
lovali pa smo vsi učenci devetega 
razreda. Nastali so lepi izdelki.  
 
Pri stripu pa smo morali upoštevati 
določene zakonitosti: okvirčki mo-
rajo biti med seboj pravilno postav-
ljeni ter različnih oblik in velikosti; 
predstavljeno naj bo širše dogaja-

 
 

LIKOVNA UMETNOST 
 

KORONA STRIP 

Mojca Valek, 9. r. 
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Teja Grum, 9. r. 
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Katja Miklavc, 9. r. (str. 48–49) 
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Alja Pušnik, 9. r. (str. 50–52) 
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Nuša Novak, 9. r. 
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letu. Dobro je bilo tudi, če smo 
vstavili kakšno zanimivo/skupno 
fotografijo in zraven obrazložili, za-
kaj smo izbrali prav to sliko. Časa 
smo imeli okoli dva dni.  
 
V sredo, 23. 12. 2020, smo se vsi 
zbrali pri razredni uri prek video-
konference, kjer smo skupaj pregle-
dali voščila in se zahvalili drug dru-
gemu. Meni se je to zdelo zanimi-
vo, saj je bilo nekaj novega. 
 

Alja Pušnik, 9. r. 

Učenci 9. razreda smo si pred 
božičnimi prazniki voščili na nekoli-
ko drugačen način, kakor bi si po 
navadi, a zaradi trenutnih razmer je 
tako bilo najbolje.  
 
Devetošolci smo tako dobili nalogo, 
da moramo oblikovati voščilo za 
naključno izbranega sošolca, in si-
cer v aplikaciji Padlet. Najprej je 
bilo treba izpostaviti vsaj tri dobre 
lastnosti sošolca, nato pa še napisa-
ti, kaj mu želimo v prihajajočem 

ODDELČNA SKUPNOST 
 

VOŠČILO OB NOVEM LETU 
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se zaradi epidemije trenutno naha-
jamo, preprečuje, da bi lahko v pol-
nosti začutili prijetnost prazničnih 
dni in šolskih počitnic, ko lahko ne-
kaj več časa namenimo sebi in svo-
jim najbližjim. 
 
V času šolskih počitnic ne bo šol-
skega dela, vseeno pa bodo odprte 
vse povezave do učnih gradiv, če 
boste želeli dokončati naloge in ob-
veznosti, ki jih morda do sedaj niste 
uspeli.  
 
Božič in novo leto sta družinska 
praznika, zato poskušajte odložiti 
elektronske naprave ter čas name-
niti druženju v družinskem krogu. 
Upam, da si v tem času odpočijete  
in naberete nove energije, saj nas 
čakajo nove naloge ter novi izzivi. 
  
Drage učenke in učenci, učiteljice in 
učitelji, kljub temu da je naše giba-
nje in druženje omejeno, vam želim 
prijetne praznike.  
  
Pazite na svoje zdravje in ostanite 
zdravi. 
 

Jože Krušič,  
ravnatelj 

 

Drage učenke in učenci, spoštovane 
učiteljice in učitelji! 
 
Danes se je zaključil še zadnji dan 
pouka pred novoletnimi  počitnica-
mi, ko praznujemo tudi 30 let odlo-
čitve za samostojno državo. S pou-
kom bomo ponovno pričeli v pone-
deljek, 4. januarja  2021.  V kakšni 
obliki bo potekal pouk, vas bomo še 
pravočasno obvestili. Seveda si vsi 
želimo, da se vrnemo v šolo. 
 
Letošnje leto je predvsem drugačno 
od ostalih. Zaradi epidemije smo 
veliko pouka izvedli na daljavo.        
Pri tem ste se zelo dobro izkazali, 
tako učenci kot učitelji. Pouk in de-
lo od doma sta nam stekla zelo do-
bro.   Seveda je še vedno prostor za 
izboljšave, a kot ravnatelj sem zelo 
zadovoljen s tem, kar smo do sedaj 
izvedli.  
 
Tudi takšna oblika pouka ima neka-
tere prednosti, saj s tem pridobiva-
te na samostojnosti in veščinah 
uporabe sodobne tehnologije, ki 
vam bo v življenju še kako koristila.  
Predvidevam, da letos te praznike 
in te počitnice doživljate čisto dru-
gače, kot pa ste jih v preteklih letih. 
Žal nam izredno stanje, v katerem 

 
 

NAGOVOR  RAVNATELJA  
OB KONCU LETA 2020 

MNENJE  
O ŠOLI NA DALJAVO 
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V šolskem letu 2020/2021 smo preživeli v 
šoli le prva dva meseca. Zaradi naraščanja 
okužb v državi se po jesenskih počitnicah 
nismo več vrnili v šolske klopi.  
 
V glavi so se mi zavrtele slike iz spomla-
danskega vala. Takrat smo delali vsak na 
svoj način. Nekateri preko e-pošte, drugi 
preko spletnih učilnic. Vsak na način, ki 
mu je bil najbolj blizu. Učenci in učitelji 
smo se utapljali v e-sporočilih. Si prestav-
ljate, da snov in naloge vseh predmetov 
prihajajo v en poštni nabiralnik? Če se nisi 
znal organizirati, je nastala zmeda, in če 
nalog nisi opravljal sproti, je nastala še 
večja zmeda. S temi dvomi in strahovi 
sem preživljala jesenske počitnice, ki so 
bile najprej še za en teden podaljšane, 
vendar se epidemiološka slika kljub temu 
ni in ni izboljšala. 
 
Tako smo 9. 11. 2020  začeli s poukom na 
daljavo. Hvaležna sem za vsa izobraževa-
nja na šoli, ki so nas poučila o možnostih, 
ki jih ponuja  Microsoft Teams.  Za učence 
je pregleden, saj imajo za vsak predmet 
svoj kanal. 
 
Po mojem mnenju je zelo koristna mož-
nost videokonferenca. Tu se z učenci vi-
dim in slišim. Z njimi lahko delim doku-
mente in hkrati razlagam snov. Učenci 
lahko vprašajo, če česa ne razumejo. Do-
govorimo se za domačo nalogo in jo do-
bro razložimo. Res pa je, da potrebuješ 
dobro internetno povezavo, mikrofon in 
kamero in tu lahko občasno nastane kak-
šen problem. 

MNENJE UČITELJICE  

Naslednja koristna možnost je zvezek One-
Note. Tu lahko učenci oddajajo svoje nalo-
ge, učitelj pa ima možnost, da nalogo pra-
vopisno pregleda, dopolnjuje, označuje 
napake … Učitelj se lahko tudi zvočno po-
sname, kar je pri tujem jeziku zelo korist-
no. Učenci lahko poleg učiteljevega po-
snetka vklopijo tudi potopni bralnik, ki an-
gleška in nemška besedila odlično bere. Še 
veliko je dobrih možnosti, ki jih ponuja Te-
ams, vendar ne želim preveč na drobno 
pisati o njih.  
 
Če povzamem, je pouk na tej platformi res 
veliko boljši in preglednejši tako za učence 
kot tudi za učitelje. In mi ga obvladamo! 
Učenci naše šole obvladajo pouk preko 
Teamsa. Ali veste, koliko digitalnih spret-
nosti  je za to potrebnih? Ogromno! Lahko 
smo ponosni na to. In ponosni smo lahko 
tudi na kulturo učencev pri pouku na da-
ljavo. Rada bi pohvalila njihovo  redno obi-
skovanje videokonferenc, aktivno sodelo-
vanje, spoštljivo nagovarjanje učiteljev, 
redno oddajanje nalog in podobno. 
 
Strinjam se z  mediji, ki pišejo oziroma go-
vorijo, da se učencem dela nepopravljiva 
škoda zaradi pouka na daljavo. Zagotovo 
je neposreden pouk v učilnici za otroke 
najprimernejši in najboljši tako za mental-
ni, psiho-fizični kot tudi za socialno-
čustveni razvoj. A ne gre pozabiti na razvoj 
digitalnih kompetenc, ki so jih učenci razvi-
li in ki delujejo! Prav tako razvijajo tudi 
organizacijske sposobnosti in krepijo sa-
mostojnost. 

 
Milena Ledinek,  

učiteljica nemščine in angleščine 
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Svoje mnenje o tem, kaj jim je bilo 
v tem obdobju še posebej všeč, pa 
so ustno podali svoji razredničarki 
tudi učenci 1. razreda. 
 
Navajamo pohvale in predloge, ki 
so jih izpostavili učenci. Nekateri 
svojega mnenja niso utemeljili. 
Odpravljene so jezikovne napake, 
sicer pa v zapise nismo posegali. 

Učence od 2. do 9. razreda smo 
povabili k izpolnjevanju spletne 
ankete, v kateri smo jih povprašali, 
kaj menijo o šolanju na daljavo v 
letošnjem šolskem letu. Zanimalo 
nas je, kaj bi pri šolanju na daljavo 
lahko pohvalili in ali bi morda žele-
li predlagati kakšno izboljšavo.  
 
Od 102 učencev je anketo rešilo 81  
učencev, od katerih jih je le 11 po-
dalo predlog za izboljšavo. 

Anketa 
 

MNENJE UČENCEV 

Učitelji OŠ Ribnica na Pohorju smo se trudili, da bi šolanje na 
daljavo potekalo čim bolje. Upamo, da nam je uspelo. O tem si 

želimo izvedeti mnenje učencev.  
 

Kaj bi lahko pri šolanju na daljavo pohvalil/-a in zakaj?  

1. razred 
 
• Kris: »Pri šolanju na daljavo mi 

je bilo všeč, da mi ni bilo treba 
tako hitro vstati in da nisem 
imel toliko nalog.« 

• Zala: »Všeč mi je bilo, ko smo 
se naučili novo pesmico.« 

• Neva: »Všeč mi je bilo, ko smo 
se pri pouku v živo igrali skrival-
nice.« 

• Gal: »Naloge so bile v redu, ni-
so mi bile pretežke. Všeč so mi 
bile skrivalnice.« 

• Nika: »Všeč mi je bilo, ko smo v 
živo delali naloge iz delovnega 
zvezka za matematiko in ko 
smo se igrali skrivalnice.« 

2. razred 
 
• Anej: »Trud učiteljev.« 
• Matej: »Naloge ustvarjanja.« 
• Lola: »Hvala, ker se trudite, da 

bi lahko šli v šolo.« 
 
3. razred 
 
• Naja: »Všeč mi je bilo, da smo 

se vsako jutro videli in da nismo 
dobili preveč naloge.« 

• Jan T. R.: »Šola na daljavo mi ni 
všeč, ker nisem v šoli.« 

• Nik in Naj: »Videokonferenco, 
zato ker vidim sošolce in učite-
ljico.« 
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4. razred 
 
• Andraž: »Pri šolanju na daljavo 

bi pohvalil to, da je veliko od-
mora.« 

• Maj: »To, da dobimo nalogo 
posebej.« 

• Gaja: »Pohvalila bi učiteljico, 
ker če česa ne vem, lahko vpra-
šam.« 

• Tea: »Všeč mi je, da se snov 
razlaga prek videokonferenc.« 

• Lejla: »Pohvalila bi to, da so se 
vsi učitelji zelo potrudili z razla-
go in bili zelo razumevajoči v 
primeru, da smo imeli tehnične 
ali katere druge težave.« 

• Gašper: »Sem zadovoljen z 
vsem.« 

• Julia: »Pohvalila bi učitelje, ker 
se zelo trudijo, da bi bilo vse v 
redu.« 

• Staš: »Pohvalil bi lahko, da na-
loge dobivamo po urniku po 
točni uri.« 

 
5. razred 
 
• Tea: »Da se zjutraj vsi skupaj 

dobimo prek videoklica in nato 
pogledamo, kaj se skriva v kole-
darju.« 

• Tijan: »Navodila za delo so zelo 
jasna in razumljiva.« 

• Žan: »Pohvaliti moram, da ste 
nam omogočili to, da se lahko 
vidimo.« 

• Lana: »Pri šolanju na daljavo bi 
pohvalila to, da se z učiteljico 
Jernejo večkrat slišimo in nare-
dimo skupaj, da sem hitreje ko-
nec.« 

• Živa: »Videokonference mi zelo 
pomagajo pri delu na daljavo, 
saj nam učitelji razložijo snov in 
pomagajo rešiti naloge.« 

• Laura: »Jaz bi pohvalila svojo 
učiteljico, njen trud, da dela 
pozno v noč in zjutraj vstane že 
ob šesti uri, čeprav je to težka 
naloga, ampak vem, da bo to 
zmogla z našo pomočjo super 
junakov 5. razreda.« 

• Ema: »Videokonference mi zelo 
pomagajo pri delu na daljavo.  
Pohvalila bi, da so učiteljice ve-
dno dosegljive za pomoč.« 

• Manca: »Pohvalila bi to, da smo 
se kljub koroni slišali ter videli.« 

• Tinej: »Lahko bolj dolgo spim, 
ni spraševanja, manj nalog.« 

• Hana: »Da imamo videokonfe-
rence, ker mi je tako lažje dela-
ti.« 

• Jan: »Pri šolanju na daljavo bi 
pohvalil učitelje, ki se trudijo 
delati preko Teamsa, in to, da 
se zdaj naučimo delati preko 
računalnika in spoznamo kaj.« 

• Žiga: »Vse.« 
• Urška: »Da če nekaj ne razume-

mo, nam učitelji pomagajo.« 
• Rene: »Pohvalil bi, da nam uči-

teljica pri videokonferencah v 
redu razloži.« 

 
6. razred 
 
• Tjaš: »Da so učitelji dosegljivi, 

ker velikokrat ne razumem sno-
vi.« 

• Nik: »Učitelje, ker so nam na 
voljo zelo veliko časa.«  

• Eva A.: »Fajn je bilo, ko so uči-
telji nudili pomoč prek videa, 
ker nisem imela wifija ves te-
den.« 

• Maj: »Pohvalil bi, da imamo 
videoklice.« 

• Anej: »Da se trudimo po svojih 
močeh.« 
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• Klemen: »Da so učitelji zelo po-
trpežljivi do nas.« 

• Anže: »Da ste se trudili razlagati 
novo snov in da ste nam poma-
gali, če česa nismo znali. « 

• Matic K.: »Da nam učitelji po-
magajo.« 

• Jaka: »Da imamo več časa, ker 
smo prej smo gotovi, in da lah-
ko nekatere naloge oddamo v 
OneNote.« 

• Gašper: »Da lahko nekatere 
naloge rešujemo kar v OneNote 
zvezek.« 

• Rene: »Da nas učitelji razume-
jo, ko imamo tehnične težave 
ali pa moramo pomagati mlaj-
šim bratom in sestram.« 

• Kevin: »Sodelovanje z učitelji in 
učenci, saj nam to pripomore 
pri ocenjevanju in pri reševanju 
nalog.« 

• Žan: »Da je veliko videokonfe-
renc.« 

• Eva: »Zelo mi je všeč, ker se 
snov razlaga prek videokonfe-
rence.« 

 
8. razred 
 
• Anej: »Pohvalil bi, da se učitelji 

trudijo pri nalogah in da nam 
razlagajo z enakim pristopom 
kot v šoli.«  

• Gašper: »Pohvalil bi učitelje, saj 
so se zelo potrudili pri delu in 
nas veliko naučili.« 

• Helena: »Pohvalila bi, da so uči-
telji uvedli urnik, ki nam omo-
goča, da imamo dobro razpore-
jene predmete in manj dela kot 
v prejšnjem šolanju na daljavo.« 

• Timotej: »Meni je bila ta izkuš-
nja zelo všeč, saj nismo imeli 
prenatrpanega urnika in delo je 
bilo zmerno. Učitelje bi rad po-
hvalil, saj so tudi oni imeli veli-
ko dela.« 

• Nino: »Vse je bilo v redu.« 
• Tjaša: »Pohvalila bi to, da so 

učitelji ves čas dosegljivi in da 
nam priskočijo na pomoč, saj 
ima veliko učencev težave.« 

• Maja: »Da so nam učitelji na 
voljo, da če česa ne znamo ali 
ne razumemo, nam razložijo.« 

• Tinka: »Da ni preveliko nalog in 
pohvalila bi še, da se lahko z 
učitelji vidimo preko konferen-
ce.« 

• Matej: »Všeč mi je bilo to, da 
smo imeli videokonference, ker 
nam je učitelj lahko razložil 
snov.« 

• Jaka: »Da so nas prek videokon-
ferenc naučili veliko novih sno-
vi.« 

• Ela: »Da če česa nismo razume-
li, so nam bili učitelji na voljo 
preko videokonference.« 

• Gabriel: »Pohvalil  bi odzivnost 
učiteljev, ker se zelo hitro odzi-
vajo, če jim kaj napišeš v kle-
pet.« 

• Eva T. R.: »Pohvalila bi naloge, 
ker se učitelji trudijo, da bi na-
loge čim bolje opravili na dalja-
vo.« 

• Gal: »Da smo imeli videokonfe-
rence.« 

• Anže: »Da dobivamo takšne 
dobre razlage.« 

• Žana: »Jaz ne bi nič spremenila. 
• Aneja: »Celotni Teams, saj je 

zelo dobra aplikacija.« 
 
7. razred 
 
• Xaver: »Všeč mi je, da nimamo 

veliko naloge.« 
• Žana: »Da lahko spimo bolj dol-

go.« 
• Bor: »Učitelji so se trudili, da bi 

to za nas bilo čim lažje in veliko-
krat so priredili dneve dejavno-
sti.« 
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• Tia: »Všeč mi je, da veliko pou-
ka poteka prek videokonferenc, 
saj si snov lažje zapomniš, če je 
ustno razložena.« 

• Matic: »Pohvalil bi to, da so uči-
telji takoj vrnili naloge.« 

• Zala: »Pohvalila bi, da je zdaj 
manj dela kot v lanskem šol-
skem letu, saj se mi zdi, da ga je 
bilo lani res veliko, včasih skoraj 
preveč. Prav tako pa mi je zdaj 
bolj všeč, da nimamo vsak dan 
po 6 predmetov, vendar imamo 
zato en predmet več ur.« 

• Mojca: »Všeč mi je, da imamo 
za veliko predmetov konferen-
co, ker se počutim bolj kot v 
šoli, saj nam učitelji ustno razla-
gajo snov.« 

• Jan: »Da so bili učitelji vztrajni 
in nikoli niso pozabili vstaviti 
naloge.« 

 
9. razred 
 
• Luka: »Rad bi pohvalil, da si uči-

telji vzamejo čas za uro z učen-
ci.« 

• Klemen: »Organizacijo.« 
• Polona: »Zelo mi je všeč, da se 

učitelji trudijo za nas in se nam 
posvečajo ter nam ne nalagajo 
preveč dela. Kljub temo da 
nismo profesionalci za računal-
nike, nam delo dobro gre.« 

• Sven: »Pohvalil bi vse učitelje, 
ki so nam pomagali, pošiljali 
naloge, se pogovarjali. Zato jim 
želim vesel božič in srečno novo 
leto, naj se vam vse uresniči, 
kar si želite, in upam, da se bo-
mo februarja videli v šoli.« 

• Teja: »Pohvalila bi videokonfe-
rence, saj nam tam učitelji raz-
ložijo snov; všeč mi je, da dobi-
mo manj naloge kot v prejšnji 
šoli na daljavo; všeč mi je tudi, 
da so učitelji z nami zelo potr-
pežljivi in naš razumejo.« 

• Urban: »Da ste vi učitelji bili 
hitri in ste dobro popravljali na-
loge, saj sem hitro dobil nazaj 
nalogo in so bile dobro poprav-
ljene.« 

• Jasna: »Delo je bilo dobro orga-
nizirano, ravno prav oteženo in 
zanimivo.« 

• Katja: »To, da je vse urejeno, 
ker lažje najdeš potrebne stvari; 
videoklici, razlage so veliko bolj-
še kot lani.« 

• Mojca: »Videokonference, ker 
se nekaterih stvari ne moreš 
naučiti sam, razlaga je razumlji-
va ...« 

• Nuša: »Ni preveč naloge in te 
tudi niso preveč zahtevne. Všeč 
mi je, da imamo skoraj vsak dan 
kakšno videokonferenco, da se 
med seboj vidimo.« 

• Alja: »Da vam zelo dobro uspe-
va in tako le nadaljujte.« 

• Maja: »Pohvalila bi vse učitelje, 
ki kljub šoli na daljavo vztrajajo 
in širijo naše znanje. Kljub temu 
da nismo v šoli, se trudijo nare-
diti vse v svojih močeh, da nam 
je pri uri lepo in da se vsak dan 
nekaj novega naučimo.« 

• Neja: »Ponavljanje prek video-
konferenc.« 
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• Jaka, 7. r.: »Da bi imeli lažjo 
snov pri LUM, ker je težka.« 

 
• Gašper, 7. r.: »Lahko bi izboljša-

li, da imamo pri likovni umetno-
sti lažjo snov, saj nimamo di-
rektne pomoči učitelja.« 

 
• Rene, 7. r.: »Malo več video-

konferenc/razlag o novi snovi, 
ker je veliko težje narediti nekaj 
pravilno brez razlage.« 

 
• Naj, 3. r.: »Malo bolj dolge vi-

deokonference.« 
 
• Matej, 2. r.: »To, da bi bila uči-

teljica z nami na videokonferen-
ci, medtem ko bi delali nalogo.« 

 
• Gaja, 4. r.: »Naravoslovje bi 

spremenila.« 
 
 
 
 

• Matej, 6. r.: »To, da bi konfe-
renca trajala do tiste ure, kot je  
nastavljeno.« 

 
• Anej, 6. r.: »Da bi imeli zjutraj 

konferenco z razredničarko, ki 
nam bi razložila, kaj moramo 
storiti, in bi se na določen čas 
dobili in vse pregledali kot v 4. 
razredu.« 

 
• Maj, 6. r.: »Izboljšal bi ocene na 

daljavo.« 
 
• Nik, 6. r.: »Po mojem mnenju bi 

bilo bolje, da videokonference 
ne bi trajale 1 uro ali več, kajti 
ko si toliko časa na stolu, te za-
čenja vse boleti. Po mojem 
mnenju bi bilo bolje, da bi bilo 
nekaj pavze in potem spet.« 

 
• Žana, 7. r.: »Da bi imeli več vi-

deoklicev in manj naloge.« 

 

Kaj bi lahko pri šolanju na daljavo izboljšali in zakaj?  
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Otroci se skozi igro ves čas učijo. 

VRTEC NA DALJAVO 
 

Skupina Iskrice 
 

DOBRE IDEJE ZA ZAPOSLITEV NAŠIH MALČKOV 

Včasih nam preprosto zmanjka idej, 
s čim bi še lahko zaposlili naše mal-
čke. V ta namen pošiljava vzgojite-
ljici staršem ideje in predloge za 
zaposlitev otrok doma, s pomočjo 
katerih lahko starši obogatijo skup-
ne dneve v teh časih. Večkrat prej-
meva tudi kakšno povratno infor-
macijo, fotografijo ali posnetek. 
Skupne igre v vrtcu zelo pogreša-
mo, zato upamo, da se bomo lahko 
kmalu vrnili nazaj.  
 

Katja Bricman in Hermina Ostruh 
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Siva kučma, bela brada, 
topel kožuh, zvrhan koš. 

Joj, že prišel je med nas … 
  

S pesmico Siva kučma smo priklicali 
dedka Mraza, ki se je letos mimo-
grede ustavil v vrtcu. Vse nas je le-
po nagovoril, obdaril in se podal še 
na dolgo pot. Ni pozabil na otroke, 
ki so zaradi korona krize doma, saj 
jim je darila poslal po pošti. »Hvala 
ti, dedek Mraz,« smo mu takrat iz-
rekli. 
 
Alenka Urnaut in Hermina Ostruh 

 

Vrtec 
 

DEDEK MRAZ  
PRIŠEL SKOZI PRAVLJIČNO VAS 
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Korona kriza nas je zaznamovala 
tudi v jesensko-zimskem času. Veli-
ko smo se naučili dela na daljavo že 
v prvi karanteni, toda druga nam je 
pustila še večji pečat. Tokrat se je 
lahko izvajalo delo tudi v živo, saj 
so nekateri starši potrebovali nujno 
varstvo za svojega otroka. Obdržali 
sva stik z vsemi starši in otroki. Pre-
ko e-pošte sva otrokom pošiljali 
predloge za različne dejavnosti, ki 
so jih skupaj s svojim otrokom do-
sledno in skrbno izvajali. Iz povrat-
nih informacij staršev preko foto-
grafij, posnetkov, pozitivnih ko-
mentarjev je bilo razvidno, kako 
zavzeto so izvajali vse dejavnosti, 
saj so otroku z njimi zapolnili del 
dneva.  
 
Čas teče dalje, prihaja novo leto, ki 
naj prinese veliko zdravja, dobrega 
sodelovanja, prijaznosti in brez-
skrbnih dni.  
 

Alenka Urnaut in Špela Hrastnik 

Skupina Pikapolonice 
 

DRUGA KARANTENA, DALJŠA OD PRVE 
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PROSTI ČAS 
 

Naši hišni ljubljenčki 
 

MORSKI PRAŠIČEK IN POLHA 

MORSKI PRAŠIČEK 
 
Morski prašiček izhaja iz Južne 
Amerike. Je po večini udomačena 
žival, ki jo imamo kot hišnega ljub-
ljenčka, divje morske prašičke pa 
lahko najdemo tudi na travnikih, 
robovih gozdov, močvirjih in skal-
nih krajih. Morski prašiček je majh-
na, okrogla živalca kratkih tačk, ki 
je v prejšnjem stoletju postala pri-
spodoba laboratorijske poskusne 
živali in pa tudi vir šal vseh vrst. V 
zadnjem času pa je postala tudi pri-
ljubljena domača žival, zlasti v raz-
vitih državah zahodnega sveta. 
 
 
 
 

Moj morski prašiček Pucek 
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POLH 
 
Polhi so divje živali, ki jih najdemo v 
listnatih ali mešanih gozdovih, ne 
marajo pa iglastih gozdov. Nahajajo 
se le v Evropi. Polha uvrščamo med 

nočne glodavce in gozdne živali. Za 
polha je značilen gost kožušček in 
dolg puhast rep. Le-tega uporablja 
tudi kot pokrivalo med spanjem. 
 

MOJE MNENJE  
 
Morski prašiček in polha pri nas 
delajo čudovito vzdušje, ki ga nič ne 
bi moglo nadomestiti. Morski praši-
ček je eden najboljših hišnih ljub-
ljenčkov po mojem mnenju, saj ne 
grize, ni preveč glasen in ima rad 
pozornost. Polhi, po drugi strani, pa 
so bolj nagajivi in so pravo naspro-
tje morskim prašičkom. Ves čas 
skačeta in komaj čakata, da ju spu-
stiš iz kletke v predsobo, kjer lahko 
prosto skačeta in se igrata. 
 
Morskega prašička smo dobili pred 
letom in pol, medtem ko sta polha 
še dokaj majhna.  

S polhoma čakamo na pomlad, da 
ju spustimo nazaj v naravo. Ko smo 
ju dobili, sta bila brez staršev, in ju 
bomo imeli, dokler ne bosta posta-
la dovolj zrela, da ju damo nazaj. 
Morskemu prašičku pa pri nas prav 
ugaja in skoraj ves čas leži v svoji 
hiški, kjer ga lahko najdem, ko ga 
vzamem ven, da bi ga lahko božal. 
 
Obe živalci pa sta na svoj način pri-
jetna in zabavna hišna ljubljenčka. 
 

Domen Podlesnik, 9. r. 

Naša polha 



S T R A N  6 8  

ZGODOVINA 
 
Modri gaskonski grifon je starejša 
pasma psa pirenejskega porekla. Ta 
pasma izvira iz Francije, natančneje 
iz Gaskonje. Pasmo so začeli ome-
njati v 14. stoletju. Nastala naj bi s 
križanjem med modrim grifonom, 
niverneškim grifonom in velikim 
vendejskim grifonom. V času vlada-
nja Henrika IV. je bil to zelo priljub-
ljen lovski pes. Leta 1920 so to pas-
mo ločili od sorodnih pasem in nato 
jo je Mednarodna kinološka zveza 
leta 1963 priznala kot pasmo psa. V 
tem času pa je vse do leta 1977 ta 
pasma propadala predvsem zaradi 
geografske izoliranosti. Prišlo je tudi 
do tega, da je ostalo le še deset 
osebkov te pasme. Kasneje so se 
ljudje spet začeli zanimati za to pas-
mo, zato je prišlo do ponovnega 
preporoda. V zgodnjih 90. letih so 
začeli pasmo izvažati tudi v druge 
države (Italijo, Švico, Kanado, Nizo-
zemsko … ). 
 

MODRI GASKONSKI GRIFON 

 

Modri gaskonski grifon izvira iz 
Francije, natančneje iz Gaskonje. 

Modri grifon 

Niverneški grifon 

Veliki vendejski grifon 
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VIDEZ 
 
Pasma psa je srednje velika. Samci 
merijo v višino od 50 do 56 cm, sa-
mice pa od 48 do 54 cm. Njihova 
teža je nekje med 18 in 25 kg. Nji-
hova življenjska doba je od 12 do 
15 let. So srednje veliki psi, ki imajo 
trdno telo in dobre mišičaste noge. 
Ob rojstvu so črno-bele barve. 
Kasneje je njihova dlaka črno-siva, 
nekoliko bela in modrega odtenka, 
z raznimi belimi lisami in rumenimi 
odtisi, trda in resasta – zaradi 
poddlake so odporni na razne vre-
menske razmere. Barva oči je rjava, 
zanimive pa so košate, ukrivljene 
obrvi. Njihova ušesa so prožna, dol-
ga in ukrivljena. Rep je dolg in ima 
na koncu značilno krivuljo, ki spo-
minja na sabljo. 
 
 

ZNAČAJ 
 
Čeprav so to lovski psi, pa se lahko 
navadijo življenja z družino, ampak 
v primeru, da jim nudimo dovolj 
aktivnosti. Do drugih psov niso na-
padalni in agresivni, zato se za na-
pad odločijo le, če je do njega agre-
siven drugi pes. Slabe lastnosti te 
pasme so: lahko so zelo plahi ali pa 
imajo zelo izražen lovski nagon. Ze-
lo se navežejo na lastnika in otroke. 
Primerni so za začetnike, saj so po-
slušni in marljivi učenci. Z njimi mo-
ramo delati umirjeno, a hkrati tudi 
odločno in jim vedno nameniti pri-
boljšek ali jih pohvaliti. Z njimi vse-
kakor ne smemo delati agresivno, 
saj s tem povzročimo veliko stresa 
in jih prestrašimo. 

Modri gaskonski grifon 

Moj modri gaskonski grifon Ashi 
se dobro razume z mačkom. 
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NEGA 
 
Ker je zelo trpežna pasma, ne za-
hteva veliko nege. Pomembno je, 
da psa ne strižemo, saj lahko s tem 
izgubi modre odseve dlake. Kopati 
ga ni treba pogosto, največkrat se 
to stori po lovu. Zaradi povešenih 
ušes je nujno, da mu le-te čistimo 
in se s tem izognemo vnetju. Tem 
psom ni treba striči krempljev, saj si 
jih sam obrablja pri lovu, če pa ga 
imamo v hiši, pa je priporočljivo, da 
mu jih strižemo. 

LOV 
 
Že od nekdaj so te pasme uporab-
ljali za težje dostopne terene. Zara-
di dobrega voha so jih uporabljali 
za sledenje. Najraje lovijo sami ali z 
gospodarjem. Če je treba, se prila-
godijo tudi na lovljenje v tropu. V 
tropu največkrat lovijo srne, jelene 
in divje svinje. Če ga imamo za lov, 
je najbolje, da ga začnemo učiti že 
pri šestih mesecih starosti oziroma 
hitro po končanem učenju osnov-
nih ukazov. Prav tako ga moramo 
navajati na druge pse in zvoke 
pušk. 
 
 

ZDRAVJE 
 
Pasma je načeloma zdrava. Pojavijo  
pa se lahko težave s kolki (izpah kol-
kov), vnetje ušes, debelost in aler-
gije. Ker gre za pasmo, ki veliko ča-
sa preživi na prostem, je pomemb-
no, da jih zaščitimo pred zunanjimi 
paraziti (klopi in bolhami), saj pre-
našajo veliko nevarnih bolezni 
(babesiosa, anaplasmoza …). 
 

Bolha 

Klop, prisesan na psa 

Vnetje ušes 

Displazija kolkov pri psih 
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ASHI IN JAZ 
 
Ashi je naša psička, ki smo jo dobili 
lani marca. Že od malega je v stiku z 
mačkom Tačijem, zajčkom Puhkom 
in kravami, zato je z njimi prava pri-
jateljica. Do tujcev je zelo sramežlji-
va, ampak če jo kdo poboža, ga ta-

koj vzljubi. Najbolj uživa, ko gremo 
v nedeljo na sprehod po gozdu, kjer 
lahko voha sledi in teka. Jaz in Ashi 
sva najboljši prijateljici in zelo radi 
preživljava čas skupaj na svežem 
zraku. 
 

Maja Pušnik, 6. r. 

Moj modri gaskonski grifon Ashi 
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PRESENETLJIVA ROMANCA 
 
Naslov: Prevzetnost in pristranost 
Avtor: Jane Austen 
Založba: Cankarjeva založba 
Leto izida: 2008 
Kraj izida: Ljubljana 
 

Mati petih hčera (Elizabeth, Jane, Mary, 
Katherine in Lydia) je imela močno željo, 
da jih čim bolje omoži. Želela je, da so 
preskrbljene do konca življenja. Podeželje 
Hertfordshire je razburkal prihod Bin-
gleyja in Darcyja. Najstarejša Jane se je 
zaljubila v Bingleyja in on vanjo. Kar naen-
krat je moral oditi. Razlog za to je bil skrit. 
Darcy je bil zelo premožen in je imel oči samo za Elizabeth. Ta ga je zavrača-
la, dokler se še sama ni zaljubila vanj. Velik del tega odvračanja je bil lažnivi 
Wickham, ki si je z Darcyjem delil preteklost. Kaj se zgodi z ljubeznijo Jane in 
Bingleyja? Kdo je kriv za njegov nenaden odhod? Si bosta Darcy in Elizabeth 
priznala ljubezen? Vse to lahko izveste, če preberete knjigo. 
 
Roman mi je bil zelo všeč, saj je avtorica res ponazorila tisto napetost v do-
gajanju. Zelo si se lahko vživel v knjigo. Čutil si to povezanost med liki, so-
vražnost, ljubezen pa tudi nekaj humorja. Res je, da je knjiga dolga, ampak 
se jo res splača prebrati.  
 

                                                                                                 Nuša Novak, 9. r. 

 

 

Naše najljubše knjige 
 

OCENA KNJIGE 
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V RESNICI NISEM LUZERKA 
 
Naslov: Luzerka  
Avtor: Mina Lystad 
Založba: Miš 
Zbirka: Z(o)renja 
Leto izida: 2020 
Kraj izida: Dob 
 

Knjiga govori o osnovnošolki Marie, ki v razredu sedi zraven najboljšega pri-
jatelja Espena. Poznata se že od njenega petega leta in sta nerazdružljiva, 
skupaj se zabavata, učita in v šoli celo malicata skupaj. Marie si zelo rada na 
lase nanese veliko suhega šampona, da ima lase skoraj bele, Espen pa jo 
večkrat zbada zaradi tega. Nobeden v njihovem razredu ne mara učitelja 
Mai-Britta, ki vedno nadomešča učitelja za naravoslovje, saj nosi takšne hla-
če, da med hojo puščajo zelo neprijeten zvok. Tudi učitelja za DKE ne marajo 
vsi, saj so dobili nalogo, da morajo pripraviti seminarsko nalogo na temo, za 
katero se jim zdi, da bo zaživela na socialnih omrežjih in da je pet tednov 
premalo časa za celotno predstavitev. Marie dolgo časa ne ve, katero temo 
bi izbrala, a ji pri tem poskuša pomagati njena mama. Nekega popoldneva se 
Marie in Hetty odločita, da bosta v živo prek interneta razložili noro zgodbo 
o Marie in njenem prijatelju Espenu, le-tega pa naj ne bi poimenovali po 
imenu. Ker Marie ni hotela govoriti o tem, se je Hetty odločila, da bo ona 
povedala, in obljubila, da ne bo izdala imena. To se seveda ni zgodilo. Ko je 
izgovorila Espenovo ime, so vsi sledilci izvedeli, o kom je govorila zgodba. 
Espen jo pričaka s čudnim pogledom pri stopnišču in vpraša, kaj se gre in 
kako je lahko povedala vsem, čeprav bi vse moralo ostati le med njima. Na-
slednje jutro Marie ni hotela v šolo, saj so jo vsi zbadali z izrazom luzerka. Če 
vas zanima, kako se zgodba razplete, si lahko sami preberete knjigo.  

Meni je bila knjiga všeč predvsem zato, ker sem jo prebrala v dobri uri. Je 
zanimiva, saj se konflikti dogajajo tudi v našem razredu, a ne tako hudo, 
med nami ostajajo zaupanje in skrivnosti. Knjiga je v meni vzbudila vpraša-
nje, kako te lahko izda prijatelj, kateremu najbolj zaupaš in na katerega se 
lahko zaneseš, ko ti je najtežje. Na koncu pa sem ugotovila, da je to mogoče 
in da je potrebno osebo še bolje spoznati, preden ji zaupaš svoje največje 
skrivnosti, saj nikoli ne veš, kakšen je njen drugi obraz.  

                                                                                                             Teja Grum, 9. r.  
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KENDRINA ZGODBA 
 
Naslov: Brazgotine 
Avtor: Cherly Rainfield 
Založba: Grlica 
Zbirka: Na robu 
Leto izida: 2013 
Kraj izida: Izola 

 
Knjiga govori o petnajstletnem dekletu po imenu Ken-
dra. V sebi nosi grozno bolečino, saj jo je nekdo v otroš-
tvu večkrat spolno zlorabil. Zaradi povzročenih travm se 
Kendra redno srečuje s terapevtko Carolyn, ki ji vedno 
stoji ob strani. Večkrat je imela občutek, da jo posiljeva-
lec občuduje in ji je večkrat poslal kakšno grozeče spo-
ročilo. Zato jo je na vsakem koraku strah, da bi se trav-
me iz otroštva ponovile. Kendra se zato preda slikanju 
svoje notranje bolečine in nastajajo čudovite slike. Ven-
dar to ni edini način, kako se Kendra spopada s svojo 
notranjo bolečino. Večkrat se tudi samopoškoduje, saj 
se potem počuti veliko bolje. Za te poškodbe nobeden 
ne ve, dokler jih nekega dne ne pokaže svoji najboljši 
prijateljici Meghan. Do nje pa na koncu ne čuti samo 
prijateljstva, ampak morda kaj več. Ali bo Kendri uspelo 
ugotoviti, kdo je posiljevalec?  
 

Meni je bila ta knjiga res ena najboljših, kar sem jih kdaj prebrala, saj je 
v knjigi vse na tak poseben dober način povedano oz. predstavljeno. Ko 
jo enkrat začneš brati, je ne moreš nehati, ker te tako zelo zanima, kaj 
se bo zgodilo. Všeč mi je tudi zato, ker je napisana po resničnih dogod-
kih in je pisateljica, ki je bila sama ta žrtev posilstva, zbrala toliko pogu-
ma, da je napisala to knjigo. Poleg tega pa je fotografija, ki je na naslov-
nici knjige, originalna fotografija pisateljice.  

 

Alja Pušnik, 9. r. 
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USODNA NOČ 
 

Naslov: Tista noč 
Avtor: Kate McCaffrey 
Založba: Miš 
Zbirka: Z(o)renja+ 
Leto izida: 2018 
Država izida: Dob 
 

Jasmine Lovely je srečna in zadovoljna srednješolka, ki ima dobre prijatelje in bogate starše. 
Vendar se njeno krasno življenje spremeni v eni sami noči. Na zabavi se ona in njeni prijatelji 
predajo alkoholu in počnejo stvari, za katere sploh niso vedeli do naslednjega jutra. Na social-
nih omrežjih se pojavijo slike in videoposnetki, za katere sploh niso vedeli. Zaradi njih so zabre-
dli v hude težave. Na glavo se je obrnilo tudi življenje Jasminine prijateljice Annie, v ta dejanja 
pa sta vpletena tudi Jack in Tommy. Jasmine se mora s temi posledicami srečevati vse življenje. 
 
Ta knjiga je zelo zanimiva, saj veliko pove o nevarnostih spleta in o težavah najstnikov v današ-

njem svetu. Zgodba poteka na zelo presenetljiv način, saj se zgodijo stvari, ki jih sploh nisi pri-

čakoval. Knjiga te opomni, da moraš biti zelo pazljiv, kaj delaš; ko enkrat nekaj objaviš na sple-

tu, to za vedno ostane tam. 

Maja Klemenc, 9. r. 

 

KNJIGA 10/10 
 
Naslov: Krive so zvezde 
Avtor: John Green 
Založba: Mladinska knjiga 
Zbirka: Odisej 
Leto izida: 2013 
Kraj izda: Ljubljana  
 

Hazel in Gus sta borca z rakom, ki se spoznata na podporni skupini. Že takoj je jasno, da sta si 
všeč in kmalu odideta na skupno potovanje na drugi konec sveta. Kljub temu da se tam dogod-
ki odvijajo drugače, kot sta si predstavljala, vseeno uživata in izkoristita vsak trenutek. Ob pri-
hodu domov pa Hazel izve resnico njunega skupnega življenja … 
 
Knjiga me je presenetila, saj sem pričakovala drugačen konec. Moram pa priznati, da je zelo 
zanimiva. Ves čas se dogajajo stvari, zaradi katerih kar ne moreš nehati brati. Je malce napeta 
in ima tragičen konec, vendar je kljub temu vredna branja. Priporočala bi jo vsem, ki imajo radi 
knjige z romancami in nepričakovanimi razpleti.  

Zala Ladinek, 8. r. 
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VIRI 

Tehniški dan Soba pobega, str. 11 (fotografiji): 
 

• Escape the museum. (Datum citiranja: 20. 11. 
2020.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
www.mobygames.com/game/escape-the-
museum. 

• Nikola Tesla. (Datum citiranja: 20. 11. 2020.) 
Dostopno na spletnem naslovu: https://
sl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla. 

 
 
Naši hišni ljubljenčki, str. 66–71:  

 

• Morski prašiček. (Datum citiranja: 18. 1. 2021.) 
Dostopno na spletnem naslovu: https://
sl.wikipedia.org/wiki/Morski_prašiček. 

• Čurč, Domen. Polhi - male radovedne živalce. 
(Datum citiranja: 18. 1. 2021.) Dostopno na 
spletnem naslovu: https://www.bodieko.si/
polh. 

• Niverneški grifon (Griffon Nivernais). (Datum 
citiranja: 5. 1. 2021.) Dostopno na spletnem 
naslovu: https://smrcek.si/pasme-pasov/fci-
skupine/fci-6/niverneski-grifon-griffon-
nivernais/. 

• Babesios hos hund.  (Datum citiranja: 5. 1. 
2021.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/
babesios-hos-hund/. 

• Leptospiroza. (Datum citiranja: 5. 1. 2021.) Do-
stopno na spletnem naslovu: http://
www.zvc.si/nasveti-veterinarja/psi-in-
macke/15-psi-in-macke/90-leptospiroza-%C2%
BBmo%C4%8Dvirska-mrzlica,-mrzlica-
sladkornega-trsa,-weilova-bolezen%C2%
AB.html.  

• Piroplazmoza pri psih: simptomi, zdravljenje in 
preprečevanje. (Datum citiranja: 5. 1. 2021.) 
Dostopno na spletnem naslovu: https://
translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=sl&prev=search&pto=aue&rurl=tr
anslate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https:/
/www.chien.com/sante-du-chien-56/les-
maladies-du-chien-et-leurs-symptomes-56002/
la-piroplasmose-chez-le-chien-symptomes-
traitement-et-prevention-
240.php&usg=ALkJrhhzlsVkDR1ayH3AxclT60PQ
xmBsNQ.  

• Griffon bleu de Gascogne. Datum citiranja: 5. 1. 
2021.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
translate.google.com/translate?
hl=sl&sl=fr&u=https://www.chien.com/races-
de-chiens/griffon-bleu-de-gascogne-
332.php&prev=search&pto=aue.  

• Griffon Bleu de Gascogne. Datum citiranja: 5. 1. 
2021.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
www.dogzone.com/breeds/griffon-bleu-de-
gascogne/. 

• Modri gaskonski grifon. Datum citiranja: 5. 1. 
2021.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
smrcek.si/pasme-pasov/fci-skupine/fci-6/
modri-gaskonski-grifon-blue-gascony-griffon/. 

• Griffon Bleu de Gascogne. Datum citiranja: 5. 1. 
2021.) Dostopno na spletnem naslovu: https://
wagwalking.com/breed/griffon-bleu-de-
gascogne.  

 
Ocena knjige, str. 72–75 (naslovnice knjig): 

 

• Krive so zvezde. (Datum citiranja: 27. 1. 2021.) 
Dostopno na spletnem naslovu: https://
www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/
od-13-let-dalje/mladinsko-leposlovje/krive-so-
zvezde.html.  

• Prevzetnost in pristranost. (Datum citiranja: 
26.1.2021.) Dostopno na spletnem naslovu: 
http://najknjiga.blogspot.com/2008/07/jane-
austen-prevzetnost-in-pristranost.html. 

• Luzerka. (Datum citiranja: 27. 1. 2021.) Dostop-
no na spletnem naslovu: https://
www.miszalozba.com/knjige/luzerka/. 

• Tista noč. (Datum citiranja: 27. 1. 2021.) Do-
stopno na spletnem naslovu: https://
www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/
od-13-let-dalje/mladinsko-leposlovje/tista-
noc.html. 

• Brazgotine. Datum citiranja: 27. 1. 2021.) Do-
stopno na spletnem naslovu: https://
www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/
od-13-let-dalje/brazgotine-trda-vezava-1.html. 
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KOLOFON 

ISKRICE,  
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju 

Osnovna šola  

Ribnica na Pohorju 

 

Ribnica na Pohorju 29 

2364 Ribnica na Pohorju 

 

info@osribnicanapohorju.si 

 

 

 

Zahvala in vabilo 

Zahvaljujemo se vsem, ki 

ste kakorkoli sodelovali in 

pomagali pri izidu glasila 

Iskrice. 

Če želite svoj prispevek ob-

javiti v kateri od naslednjih 

številk glasila, vas vabimo, 

da ga oddate naši mentori-

ci.  

Šolski novinarji  

 

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem 

letu 2020/2021 ustvarjajo, oblikujejo in urejajo šol-

ski novinarji pod mentorstvom Jasne Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov, izdelkov in foto-

grafij so tudi drugi učenci, učitelji, vzgojitelji in de-

lavci OŠ Ribnica na Pohorju. 

 

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji foto-

grafij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi delavci šole.   

 

Mentorji prispevkov, katerih avtorji so učenci: 
 
• Mateja Pisnik: str. 22–23, 
• Lucija Orter: str. 24–25, 
• Marija Lopert: str. 26–27, 
• Jerneja Osvald: str. 28–31, 
• Jožefa Turjak: fotografije, str. 32–33, 
• Muktananda Jöbstl: str. 34–37, 
• Zoran Ogrinc: izdelki na fotografijah, str. 38–39, 
• Luka Oman: naslovnica; stripi, str. 46–53,  
• Jasna Ledinek: ostala besedila. 
 
 

 


