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V petek, 2. 4. 2021, smo učenci OŠ 
Ribnica na Pohorju imeli tehniški 
dan na temo velike noči. Zara-
di karantene je tehniški dan potekal 
na daljavo. Zjutraj smo vsi učenci 
dobili dodeljeno nalogo s predlogi 
ustvarjanja.  
 

Zajela sta nas ustvarjalni duh in ve-
selje. Učenci smo ta dan preživeli 
doma z družino, s katero smo 
ustvarjali in se zabavali. Barvali smo 
pirhe in bili zelo iznajdljivi, uživali 
smo v velikonočnih dobrotah, izde-
lovali zajčke in druge velikonočne 
izdelke. Slike naših izdelkov smo 
nato oddali v Padlet.   
 

Dan je bil zelo zabaven. Vsi upamo, 
da se takšen dan še kdaj ponovi, 
vendar v šoli, ne na daljavo.   

 
Maja Klemenc, Jasna Ovčar, 9. r.  

Tehniški dan 
 

VELIKA NOČ 

POSEBNOST ŠOLSKEGA LETA: 
DELO NA DALJAVO 

V sredo, 14. 10. 2020, je Vlada RS 
sprejela sklep, da se bo zaradi po-
slabšanja epidemiološke slike 
(COVID-19) v državi z naslednjim 
tednom (od 19. 10. 2020) pouk 
izvajal na daljavo za učence od 6. 
do 9. razreda.  
Vlada je podaljšala jesenske počit-
nice, ki so tako trajale 2 tedna (od 
26. 10. do 8. 11. 2020).  Nato je od 
9. 11. 2021 dalje za vse učence od 

1. do 9. razreda pouk potekal na 
daljavo. 
Pouk v stavbi šole se je za učence 
od 1. do 3. razreda začel izvajati 26. 
1. 2021, za ostale učence pa 22. 2. 
2021. 
Od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 je za-
radi epidemije COVID-19 delo po-
tekalo na daljavo. Nato je pouk zo-
pet potekal v šolskih klopeh. 
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V ponedeljek, 29. 3. 2021, smo imeli 
učenci 6., 7., 8. in 9. razreda zanimiv 
naravoslovni dan, povezan z matemati-
ko. UNESCO je namreč razglasil 14. ma-
rec za mednarodni dan matematike. 
Na ta dan bodo v sodelovanju z Med-
narodno matematično unijo vsako leto 
po vsem svetu potekali matematično 
obarvani natečaji in drugi dogodki pod 
izbrano skupno temo (vir: https://

www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?
itemid=324). 

Dejavnosti so pri nas potekale zunaj in 
znotraj šole (pri potoku, na igrišču, 
pred šolo, v učilnici ...).  
 
V ponedeljek smo se šestošolci najprej 
zbrali v učilnici. V učilnico je prišla učite-
ljica Jožica in imeli smo matematiko. 
Dala nam je liste z nalogami, ki smo jih 
rešili, tiste, ki jih nismo, pa smo lahko 
izračunali s pomočjo kalkulatorja. Drugo 
uro smo spoznali ploščinske enote. Na-
to smo šli ven in poskusili izmeriti plo-
ščino čim več stvarem. Ko smo končali z 
merjenjem, smo šli na malico. Tretjo 
uro smo fantje pri slovenščini spoznali 
števnike, medtem pa so dekleta imela 
šport. Potem pa smo se zamenjali in so 
imela dekleta slovenščino, fantje pa 
šport, pri katerem smo igrali nogomet. 
Po športu smo reševali logične naloge, 
pri katerih smo se zabavali in napenjali 
možgane. Po treningu možganov smo 
se pogovarjali o različnih temah. 
Ta naravoslovni dan se mi je zdel zani-
miv, saj smo se zabavali in se naučili 
veliko novega.  

Matej Roškar, 6. r. 

Naravoslovni dan 
 

MEDNARODNI DAN MATEMATIKE 

Naravoslovni dan v 7. razredu se je pri-
čel ob 8. uri s športom. Igrali smo lahko 
košarko ali pa namizni tenis, nekateri so 
igrali tudi družabne igre, ura je potekala 
ob prisotnosti učitelja Marka. Naslednji 
dve uri smo preživeli z učiteljem Jerne-
jem, ki nam je pripravil zanimive naloge 
s področja logike. 4. uro smo se z učite-
ljico Jožico odpravili ven. Zunaj smo me-
rili različne predmete s pripomočki za 
merjenje predmetov, s pomočjo podat-
kov dolžine in širine smo izračunali povr-
šino.  

5. uro smo z učiteljico Mojco prav tako 
odšli ven, zunaj smo iskali majhne živali, 
kot so deževniki, mravlje in pajki. Nato 
smo s pomočjo lista te živali na kratko 
opisali.  Zadnjo uro pa smo preživeli ob 
igranju družabnih iger z razrednikom 
Muktanando.  
Takšne dneve obožujem, saj se naučimo 
veliko na zelo zabaven način. 

 
Bor Črnko, 7. r. 

 

https://www.idm314.org/
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Dan smo devetošolci začeli kakor po nava-
di ob 8. uri. Najprej smo imeli dejavnost, 
pri kateri smo analizirali vodo iz potoka. 
Najprej smo se dogovorili in razdelili nalo-
ge, nato pa smo se odpravili do bližnjega 
potoka. Tam smo se razdelili v dvojice ter 
začeli. Naredili smo kar nekaj analiz. Anali-
zirali smo vodo, h kateri smo dodajali raz-
lične kemikalije. Po tem postopku smo vi-
deli in ugotovili, kakšna je voda. Vse po-
stopke, kako moramo analizirati, nam je 
učiteljica razdelila že v šoli. A ura je hitro 
minila in že smo se morali vrniti v šolo, kjer 

smo imeli malico. Nato smo že nadaljevali 
z matematično dejavnostjo. Tam smo naj-
prej ponovili, kako se izračuna višina pred-
meta v daljavi brez dobesednih meritev. 
Potem smo se odpravili pred šolo in vsaka 
dvojica si je izbrala dve stavbi/luči/drevesi. 
Ko smo vsi končali, smo se skupaj vrnili v 
razred. Nadaljevali smo z logičnimi naloga-
mi z učiteljem Jernejem in vajami plesa z 
učiteljem Markom. Za konec pa smo imeli 
še razredno uro, kjer smo se skupaj pogo-
varjali o nadaljnjih ciljih našega razreda. 
 

Alja Pušnik, 9. r.  

Osmošolci smo dan začeli z logičnim raz-
mišljanjem, pri čemer nas je vodil učitelj 
Jernej. S pomočjo napisanih dejstev in lo-
gičnega razmišljanja smo morali ugotoviti 
manjkajoče podatke. Naloge smo izvajali v 
skupinah. Bilo je zelo zanimivo in moram 
poudariti, da nam je šlo kar dobro od rok. 
Naravoslovni dan smo nadaljevali pri učite-
lju Marku, kjer smo imeli plesne vaje in se 
pripravljali na muzikal. Učili smo se plesati 
swing. Sledila je malica. Po malici smo se z 

učitelji-
co Moj-
co od-
pravili 
do tre-
tjega 
potoka. 
S pomo-
čjo rea-
gentov 

za kemijsko analizo smo vodo v potoku 
analizirali; ugotavljali smo vrednosti nitra-
tov, nitritov, fosfatov in amonijevih ionov. 
Določili smo tudi pH-vrednost in trdoto 
vode. Rezultati so pokazali, da nobena vre-

dnost 
ne pre-
sega 
mejnih 
vredno-
sti, kar 
pomeni, 

da je voda iz potoka ustrezna glede na ke-
mijske kriterije. Ko smo se vrnili v šolo, 
smo začeli z matematiko. Na list papirja 
smo narisali mrežo kocke, jo izrezali in zle-
pili. Tako je nastala papirnata kocka in na-
stali so zares lepi izdelki. Zadnjo uro smo 
preživeli s svojo razredničarko pri razredni 
uri. Ta naravoslovni dan nam je bil zelo 
všeč, ker je vseboval veliko različnih in za-
nimivih dejavnosti, ki so zavzemala veliko 
področij. Dan nam bo ostal v lepem spomi-
nu in z veseljem bi ga še enkrat ponovili. 
 

Tia Fric, 8. r. 
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Športni dan 
 

GREMO MI PO SVOJE PO POHORJU 

V ponedeljek, 10. 5. 2021, so imeli 
vsi učenci naše šole športni dan. 
Vsi razredi razen 5. in 6. so odšli na 
pohod, kjer so si odpočili od trde-
ga dela v šoli in se nadihali svežega 
zraka. 
 
Peto- in šestošolci so športni dan 
preživel z vožnjo koles, saj so tega 
dne opravili kolesarski izpit. Učenci 
7. in 8. razreda smo se odpravili na 
pohod. Vsi učenci smo bili zelo 
vznemirjeni, ker nismo točno vede-
li, kam se odpravljamo. Na pohodu 
so nas spremljali učitelj Muktanan-
da, učiteljica Andreja in učiteljica 
Jožica.  Pohod je trajal pet ur, pote-
kal je zelo veselo, saj smo se učitelji 
in učenci pogovarjali med seboj. 
Najprej smo se odpravili do Pesni-
ka, tam je bil naš prvi postanek. 
Nato smo se odpravili  proti muzeju 
lesarstva in gozdarstva, kjer je bil 
tudi drugi daljši počitek. Ko smo se 
vračali, smo se ustavili tudi pri rav-
nateljevi hiši, kjer smo bili lepo po-
goščeni. Po tem zanimivem in po-
učnem pohodu smo bili pripravljeni 
za ponovno učenje.  
 

Bor Črnko, 7. r. 

Sedmošolci 

Učenci razredne stopnje 

Osmošolci 
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V ponedeljek, 10. 5. 2021, je pote-
kal športni dan. Za devetošolce je 
bil ta dan malce poseben in druga-
čen kot za ostale šolarje na šoli. 
 

Najprej smo se zjutraj dobili v jedil-
nici, kjer smo počakali na učitelje. 
Ti so nas odpeljali v učilnice, kjer 
smo ob 8. uri začeli z reševanjem 
nacionalnega preverjanja znanja iz 
nemščine. Ko smo eno uro kasneje 
končali z reševanjem, smo vzeli ma-
lico in se počasi odpravili ven. Naš 
cilj je bil, da se odpravimo na mirno 
lokacijo, ki se nahaja na robu vasi. 
Tam smo igrali nogomet, se pogo-
varjali, zabavali in uživali na soncu. 
Pogovarjali smo se tudi o naši pri-
hajajoči valeti in skupaj zbirali ideje 
za njen program. 
 

Dan je bil krasen in želeli bi si več 
takšnih dni. Skupno druženje smo 
namreč v tem koronačasu zelo po-
grešali. 
 
Jasna Ovčar in Maja Klemenc, 9. r. 

 

RAZREDNA URA V NARAVI 
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kocke in kvadra. Učenci so že imeli 
izdelano kocko oz. kvader, na njiju 
so si označili diagonalo, po kateri so 
potem prerezali. Narisali so si mre-
žo telesa, dodali zavihke, jih sestavi-
li in prilepili v zvezek. Tretjo uro so 
se igrali igro, kjer so morali s samot-
nega otoka čim bolj varno pobegni-
ti. Četrto uro so vadili koreografijo 
plesa za muzikal. Peto uro so izvajali 
eksotermne in endotermne kemij-
ske reakcije ter nastavili poskus za 
rjavenja železa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan dejavnosti 
 

RAZNOLIKE AKTIVNOSTI 

V sredo, 19. 5. 2021, smo učenci 6., 
7., 8. in 9. razreda imeli dan dejav-
nosti. 
 
Devetošolci so prvo uro plesali in 
vadili za valeto. Drugo uro so imeli 
razredno uro, kjer so se pripravljali 
na valeto ter sestavljali program 
zanjo. Tretjo in četrto uro pa so de-
lali poskuse iz organskih snovi 
(opazovali so lastnosti beljakovin, 
škroba in celuloze) ter izdelovali 
milo.  Peto uro so se igrali igro, kjer 
so morali s samotnega otoka čim 
bolj varno pobegniti.  
 

Osmošolci so prvo uro s učiteljico 
Mileno reševali naloge, kako se 
znajti v večjih tujih mestih, kjer go-
vorijo angleško. Drugo uro so se 
ukvarjali z diagonalnim presekom 



S T R A N  8  

Sedmošolci smo se prvo uro igrali 
igro, kjer smo morali s samotnega 
otoka čim bolj varno pobegniti. 
Drugo uro smo vadili plese za oce-
njevanje. Tretjo uro smo preobliko-
vali like v ploščinsko enak pravokot-
nik. Najprej smo načrtali lik v zve-
zek, nato smo ga prerisali na barvni 
papir in ga izrezali. Like smo razre-
zali tako, da smo lahko iz koščkov 
sestavili pravokotnik. Novonastali 
pravokotnik smo nato prilepili v 
zvezek. Četrto uro smo z učiteljico 
Mileno reševali naloge, kako se 
znajti v večjih tujih mestih, kjer go-
vorijo angleško. Peto uro smo igrali 
nogomet.  

 
Šestošolci so prvo in drugo uro pod 
mikroskopom opazovali celice lus-
kolista rdeče čebule ter ga izposta-
vili raztopini natrijevega klorida in 
destilirani vodi. Tretjo uro so z uči-
teljico Mileno reševali naloge, kako 
se znajti v večjih tujih mestih, kjer 
govorijo angleško. Četrto uro so pa 
se igrali igro, kjer so morali s sa-
motnega otoka čim bolj varno po-
begniti. Peto uro so risali mrežo 
kvadra in izdelali kvader. Narisali so 
mrežo kvadra (vsak učenec po svo-
jih podatkih), nato so dodali zavih-
ke, ga izrezali in sestavili, na koncu 
pa vse skupaj zlepili.  
 

Rene Klemen, Žana Grum, 7. r.  
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V torek, 1. 6. 2021, so imeli učenci 
prvega razreda naravoslovni dan. 
Raziskovali smo življenje na travni-
ku. V razredu smo se razdelili v tri 
skupine in si razdelili pripomočke, 
ki smo jih potrebovali pri našem 
delu. Pot nas je najprej vodila samo 
do bližnje vzpetine, kjer smo se lah-
ko posedli na klopce in prisluhnili 
navodilom, kako bo potekal naš 
dan. Vsak učenec je dobil svojo ma-
pico z nalogami. Skupaj smo pri-
sluhnili navodilom, nakar so morali 
učenci v skupini opraviti naloge. 
Učenci so na travniku iskali živali in 
jih s pomočjo posodice za opazova-
nje žuželk tudi opazovali. S pomo-
čjo knjig so iskali imena travniškim 
cvetlicam. Primerjali so cvetlico s 
travo ter razmišljali, kaj vse lahko 
počnemo na travniku. Na koncu se 
je vsaka skupina pomerila v tem, 
kdo nabere najlepši šopek. Vsi 
učenci so naloge vzeli zelo resno in 
izkazali so se kot pravi travniški mo-
lji.  

Mateja Pisnik 

 

Naravoslovni dan 
 

TRAVNIK 
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Naravoslovni dan 
 

GOZD 

V petek, 11. 6. 2021, smo imeli z učenci 2. in 3. 
razreda naravoslovni dan. Epidemija in kasneje 
še deževno vreme nam niso pustili, da bi si ogle-
dali najvišjo evropsko smreko na Sgermovi kme-
tiji. Zato smo izkoristili lep dan in se podali v 
gozd. S seboj smo povabili učiteljico Andrejo in 
spoznali precej novih nemških besed. S pomočjo 
sličic so učenci poiskali rože, kamen, drevo, 
smreko, potok, pot, gozd in se jih naučili poime-
novati še v nemščini. 

V učilnici smo si pripravili kozarčke in papirnate 
vrečke. V gozdu smo nabrali smrekove vršičke in 
jih po kosilu skupaj s sladkorjem naložili v lon-
čke. Nekaj dni jih bomo pustili v šoli in opazova-
li, kako se bo sladkor topil ter vršički sesedali in 
spreminjali barvo. Sirup bodo učenci odcedili 
doma in ga uporabili ob bolečem grlu in kašlju. 

Lucija Orter 
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V četrtek, 3. 6. 2021, ob pol šestih 
smo se devetošolci odpravili na na-
šo zadnjo skupno ekskurzijo.  
 
V velikem pričakovanju smo se z 
avtobusom odpeljali proti Ljubljani. 
Tam smo pobrali našo vodičko in se 
odpeljali proti naši prvi destinaciji, 
Partizanski bolnici Franja. Ko smo 
prispeli, sta nas čakala raznolika 
pokrajina in sonce. Odpravili smo 
se proti bolnici z vodičem, ki nam je 
povedal številne zanimivosti, ki jih 
še nismo vedeli. Na poti smo opa-
zovali pisano predalpsko pokrajino. 
Ko smo po dolgi in naporni poti pri-
speli k bolnici Franja, smo videli, 
kako zelo je skrita, zato je sovražni-
ki nikoli niso odkrili. 
 
 
 

Zaključna ekskurzija  
 

DEVETOŠOLCI NA PRIMORSKEM 
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zabavali in izkoristili še zadnje skup-
ne trenutke. Po koncu smo se usta-
vili v McDonald'su. Okoli devete 
ure smo se odpeljali proti domu. 
Prispeli smo okoli pol dvanajste ure 
in se utrujeni odpravili domov. 
 
Naš zaključni izlet je bil nepozaben. 
Bil je poln zabave, veselja in adre-
nalina. Zapomnili si ga bomo za vse 
življenje. 
 

Maja Klemenc, 9. r. 
 

Po ogledu smo se odpravili nazaj na 
avtobus in že smo se peljali proti 
Novi Gorici. Tam smo se okrepčali 
in nato šli v adrenalinski park Soča 
Fun Park v Solkanu. Tam smo si 
lahko prvič ogledali reko Sočo, ki je 
v živo še lepša. Adrenalinski park je 
bil zelo zabaven. Za konec smo se 
še spustili po zelo dolgem in adre-
nalinskem ziplinu čez reko Sočo. Za 
končno destinacijo smo si izbrali 
karting v Ljubljani. Tam smo se zelo 
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V ponedeljek, 14. 6. 2021, smo se 
učenci 6., 7. in 8. razreda odpravili 
na zaključni izlet. Iz Ribnice smo se 
odpravili ob 8. uri, z nami so se od-
pravili tudi učitelj Muktananda ter 
učiteljice Milena, Andreja in Brigita. 
Odšli smo v Maribor. Najprej smo 
obiskali adrenalinski park Betnava, 
kjer smo se zelo zabavali. Nato smo 
odšli do Treh ribnikov, ki so bili pol-
ni zanimivih živali. Dan smo zaklju-
čili z odličnim sladoledom pri 
Lastovki. 
 

Bor Črnko, 7. r. 
 

 

Zaključna ekskurzija  
 

DOGODIVŠČINE V MARIBORU 
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Valeta 
 

SMEH IN SOLZE 

V četrtek, 10. 6. 2021, smo deveto-
šolci z razredničarko Jasno organizi-
rali valeto. Priprave nanjo smo imeli 
že skoraj štirinajst dni prej. Dan je 
potekal precej sproščeno. Zjutraj 
smo kot običajno prišli v šolo in se 
zbrali v razredu. Najprej smo se po-
govorili in naredili načrt, kaj bo še 
kdo naredil, saj nam je ostala še pri-
prava dekoracije in dokončna pri-
prava telovadnice, kjer je potekala 
valeta. Vsi smo pridno in zavzeto 
poprijeli za delo in do malice pripra-
vili vse potrebno. Nato smo imeli 
generalko, kjer smo se že zelo do-
bro odrezali.  
 
Dekleta ne bi bila dekleta, če se za 
ta dogodek ne bi lepše uredila, zato 
smo zapustile šolo prej kot po nava-

di. Vsaka izmed nas je odšla k fri-
zerju, kjer smo si uredile pričeske. 
Jaz sem nato odšla domov, se preo-
blekla v prelepo obleko in počasi 
odšla od doma. Dogovorili smo se, 
da se ob 15.45 zberemo pred šolo 
in se fotografiramo. Malo pred pe-
to uro smo odšli v telovadnico, kjer 
je potekal sam program. Naša vale-
ta je bila zelo pestra in razgibana. 
Vsebovala je ples, krajši film, pred-
stavitveni videoposnetek, petje, 
podelitev priznanj, nagovor župana, 
ravnatelja in razredničarke.  
 
Moram priznati, da je za vse nas bil 
to zelo čustven dogodek, saj smo se 
šele takrat začeli zares zavedati, da 
zapuščamo to pisano šolo, kjer smo 
preživeli toliko let. Na tej prireditvi 

Fotografije: 
 Foto Anka 
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nas je zelo lepo ter do solz popelja-
la razredničarka, ki je tako iskreno 
in lepo povedala veliko lepih besed. 
Podelila nam je tudi priznanja. Go-
spod župan je vsem odličnjakom v 
razredu podelil knjige v spomin na 
kraj Ribnica na Pohorju. Moram nas 
malo pohvaliti, saj je v razredu bilo 
kar osem odličnjakov. Prireditev je 
trajala približno eno uro, nato pa 
smo se z učitelji še objemali, jokali 
in še enkrat fotografirali. Ta dan mi 
bo zagotovo ostal za vedno v spo-
minu, saj smo kljub vzponom in 
padcem skozi vsa leta prečudovite-
ga osnovnošolskega šolanja na kon-
cu le postali celota. Pogrešala bom 
sošolce, predvsem pa tudi zelo pri-
jazne ter razumevajoče učitelje. 
  

Teja Grum, 9. r.  
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Predaja ključa 
 

RAZGIBANO, IZVIRNO, MOKRO ... 

Pa je prišel konec osnovnošolskega 
šolanja. V torek, 15. 6. 2021, smo 
devetošolci še zadnjič prestopili 
prag osnovne šole. Kot običajno 
smo se zjutraj ob osmih zbrali v raz-
redu ter si izmenjali še zadnje misli 
in besede. Razredničarka nam je 
podelila spričevala in fotografije z 
valete. Vse to je potekalo v našem 
matičnem razredu, kjer smo si v 
krog postavili stole, da smo bili res 
povezani. Nekaj dni pred tem smo 
drug drugemu napisali nekakšna 
poslovilna pisma, ki pa smo si jih 
tega dne prebrali. To so bili zelo 
čustveni trenutki, saj so nas fantje 
kljub svoji večkratni nezrelosti to-
krat zelo presenetili.  

Nato je sledila malica, po malici pa 
predaja ključa, ki je potekala na 
igrišču. Vse stvari, ki smo jih potre-
bovali, smo najprej nesli na igrišče. 
Okoli pol enajste ure smo na igrišče 
poklicali bodoče devetošolce, ki so 
priznali, da jih je bilo predaje ključa 
(zelencev) precej strah. Izzivi zanje 
so bili precej zanimivi. Morali so z 
usti prenašati preluknjane kozarce 
z vodo, drug drugega voziti z samo-
kolnico skozi različne ovire, obrisati 
telo s kredo in z zavezanimi očmi … 
Res je bilo zabavno. V spominu bo 
zagotovo vsem ostala naloga, kjer 
so se osmošolci pomerili s fanti de-
vetega razreda v metanju vodnih 
balonov. Pri tej nalogi so bili vsi 
precej mokri.  

Devetošolci 
(beli) in 

 osmošolci 
(zeleni) 
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Dan je hitro minil in tudi predaje 
ključa je bilo kar kmalu konec. Na 
koncu smo se z osmošolci še foto-
grafirali in pospravili igrišče. Odšli 
smo nazaj v šolo, kjer smo se učite-
ljem še enkrat zahvalili in izrekli še 
zadnji adijo. Minil je zadnji šolski 
dan, ki si ga bom zagotovo zapom-
nila za vedno. 
 

Teja Grum, 9. r.  
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Zaključni izlet 
 

S SONCEM OBSIJAN RAZIGRAN DAN 

V četrtek, 17. 6. 2021, smo se z 
učenci od 1. do 3. razreda podali na 
zaključni izlet. Pot nas je vodila po 
planinski poti do koče Pesnik. Tam 
so imeli učenci kar nekaj časa za 
prostočasne aktivnosti s športnimi 
rekviziti ali brez njih. Učenci so bili 
deležni kar nekaj presenečenj. Lač-
ne trebuščke smo napolnili s pico, 
pozabili pa nismo niti na sladico. 

Dva otroka si bosta ta dan še pose-
bej zapomnila, saj sta na ta dan 
praznovala svoj rojstni dan in seve-
da brez torte ob takšnem poseb-
nem dnevu pač ne gre. Za piko na i 
pa so učenci tik pred šolo ugledali 
še »travniški tornado«, ki ga zago-
tovo še dolgo ne bodo pozabili.  

Mateja Pisnik 
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Vabilo 
 

ŽELIŠ BITI ŠOLSKI NOVINAR? 

Te mika delo šolskega novinarja? 
Nisi povsem prepričan/-a, ali si pra-
va oseba za to? Tukaj je nekaj na-
migov.  
 
Šolski novinar skupaj z mentorjem 
ustvarja in oblikuje šolsko glasilo. 
Je oseba, ki je skrbna, odgovorna, 
delovna, zanesljiva, zvedava …, 
spoštuje svoj materni jezik in ljudi 
okoli sebe. Rada namreč sodeluje z 

drugimi učenci in delavci šole ter 
pri njih pridobi potrebne informa-
cije o določenem dogodku. 
 
Dobrodošli so predlogi, o čem bi v 
glasilu lahko pisali, zato je ustvar-
jalnost zaželena.  
 
Ne oklevaj, pridruži se nam, veseli 
bomo tvoje družbe in pomoči! 
 

Jasna Ledinek, 
mentorica 

Šolski novinarji (2020/2021) - od leve proti desni stani: 
stojijo: Maja Klemenc, Jasna Ovčar, Alja Pušnik,  

Teja Grum, Nuša Novak, Polona Mihelič, 9. r.; 
čepijo: Rene Klemen, Bor Črnko, Žana Grum, 7. r. 
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Šola v naravi 
 

MORAVSKE TOPLICE (14.─18. 6. 2021) 

V ponedeljek zjutraj smo se zbrali v 
šoli in bili že zelo nestrpni, da se 
končno odpravimo na pot. Z avto-
busom smo se odpeljali v Prekmur-
je, natančneje v Moravske Toplice.  
Ker je bila pot dolga, smo se na po-
čivališču ustavili in pojedli malico. 
Veseli in polni novih pričakovanj, 
smo se odpravili naprej proti naše-
mu cilju.  
 
Po uri in pol vožnje smo prispeli 
pred hotel Ajda. Prtljago smo odlo-
žili na recepciji in si šli ogledat naša 
nova domovanja v Prekmurski vasi 
Ajda. Hiške so bile zelo lepe in ure-
jene. Vsaka je imela tudi svojo tera-

so z mizo in dvema ležalnikoma. 
Zajtrk, kosilo in večerjo smo imeli v 
Okrogli restavraciji. Na voljo smo 
imeli veliko okusne in raznovrstne 
hrane. Všeč nam je bilo, da smo si 
lahko sami izbrali in postregli hra-
no.  
 
Najbolj smo uživali na kopališču. 
Plavali smo, se vozili po toboganih 
in skakali s skakalnic. Uživali smo 
tudi v notranjih bazenih, kjer je bila 
voda zelo topla in smo na voljo  
imeli tudi masažne šobe. Dve skupi-
ni učencev sta učila naša učitelja, 
Marko in Marijan, ostale pa učitelji 
iz plavalne šole. Vsi smo se naučili 
zelo dobro plavati.  
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S seboj smo lahko vzeli tudi svoje 
mobilne telefone, ki smo jih upo-
rabljali pol ure po kosilu in pol ure 
po večerji. Vsak večer smo se od-
pravili na sladoled in daljši sprehod 
po kraju. Opazovali smo prekrasne 
sončne zahode, velika polja koruze, 
pšenice, ječmena in buč.  
 
Dnevi so zelo hitro minili. Zelo smo 
uživali in se imeli lepo v družbi svo-
jih sošolcev, sošolk in učiteljev.  
 

Učenci 4. in 5. razreda 

V sredo nas je prijetno presenetil obisk našega ravnatelja. 

Uživali smo v prelepih hiškah ... 

… in čudovitih sončnih zahodih. 
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Nemščina 
 

MEIN HAUSTIER 

Učenci 7. razreda so pri pouku nemščine opisali svojega hišnega ljubljenčka. 
Dodali so tudi ilustracijo ali fotografijo. 
 

Milena Ledinek 

 

Eva Ostruh, 7. r. 
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Rene Klemen, 7. r. 
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Klemen Hirtl, 7. r. 
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Xaver Grubelnik Pečovnik, 7. r. 



S T R A N  2 6  

 

 

Jaka Jesenšek, 7. r. 
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Gašper Dobaj, 7. r. 
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Anže Ladinik, 7. r. 
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Matic Koren, 7. r. 
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Bor Črnko, 7. r. 
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Matic Urnaut, 7. r. 
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Kevin Forneci Solero, 7. r. 
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Žan Buzzi, 7. r. 
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NAJBOLJŠI PRISPEVEK 
v okviru Medobčinskega društva invalidov »Drava« Radlje ob Dravi 

 
MOJA IZKUŠNJA S ŠOLANJEM NA DALJAVO 

 

Pandemija? Je epidemija nalezljive bolezni, ki zajame človeško populacijo na velikem geo-
grafskem območju, npr. celini ali celem svetu.  Epidemija? Je nenaden izbruh in hitro širje-
nje kake nalezljive bolezni v človeški populaciji. Izraza pandemija in epidemija sem poznala 
samo z interneta in iz druge literature. Ta dva pojma sta mi do letos predstavljala nekaj, kar 
se v našem okolju, kjer živimo, ne more zgoditi kar tako. 

Do marca 2020 si pouka na daljavo nisem znala niti predstavljati. Zame je bila misel na to 
tako kot film iz znanstvene fantastike ali zgodbe iz daljne Avstralije, kjer se otroci šolajo do-
ma zaradi velikih in prostranih kmetij, ki so zelo oddaljene od večjih mest. 

In potem je prišel petek, 13. 3. 2020 … Dva ali tri mesece poprej smo po poročilih poslu-
šali, da imajo na Kitajskem probleme s širjenjem novega koronavirusa in z njim veliko smrt-
nostjo. Mislim, da se takrat še ni nihče zavedal resnih posledic in problematike tega virusa. 
Virus se je začel širiti tudi po drugih državah, a nikoli si nisem mislila, da bo prišel tudi v Slo-
venijo. Tako je prišel februar, ko so se primeri okužb začeli pojavljati tudi v Sloveniji. Začeli 
so se uveljavljati varnostni ukrepi (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, zadostna var-
nostna razdalja). Kljub temu da je število okuženih dokaj hitro naraščalo, še vedno veliko 
ljudi ni upoštevalo ukrepov.  

In tako je prišel tisti teden. V četrtek so nam učitelji sporočili grozno novico: dva tedna se 
bomo morali šolati od doma. To me je tako pretreslo, da naslednji dan nisem mogla dojeti, 
kaj se dogaja. Živo se spomnim, da je bil zadnji dan pred karanteno petek, 13. Ta dan je bilo 
na šoli le nekaj učencev, saj smo imeli na izbiro, ali ta dan še priti v šolo ali ostati doma. Mo-
ram priznati, da sem se na začetku nekako veselila teh dveh tednov, ki ju bom lahko preži-
vela doma. Po drugi strani pa sem bila zelo žalostna, ker ne bom videla sošolcev in prijate-
ljic. Tako se je pričel prvi teden šolanja od doma. Učitelji so nam preko elektronske pošte 
pošiljali naloge, ki smo jih morali rešiti in jim nato opravljeno nalogo poslati nazaj. Prvi te-
den se mi je zdel odličen. Zdelo se mi je, da imam več prostega časa. Bilo mi je všeč, da sem 
si lahko sama organizirala dan. Prvi teden je bilo dela bolj malo, saj je situacija presenetila 
tako učence kot tudi učitelje in smo se bolj kot ne prilagajali en drugemu in se še učili dela 
na tak način. Minil je en teden in nič ni kazalo na to, da se bomo čez en teden že vrnili v šol-
ske klopi. 
    To me ni motilo, ker mi je bilo takšno delo všeč. Tudi v drugem tednu sem še uživala v 
takšnem načinu dela. Nato pa so prišli 3., 4., 5. … teden. Dela je bilo iz tedna v teden več. 
Včasih sem delo končala šele ob petih ali šestih zvečer. Tako sem se iz dneva v dan prebijala 
skozi vse naloge, ki smo jih dobili. Včasih mi je kakšna naloga vzela tudi uro in več. Večji pro-

MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI 

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ »PEDAGOŠKA AKCIJA«  
Zveze delovnih invalidov Slovenije  

 
(Tema: šola na daljavo v preteklem šolskem letu 2019/2020) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Populacija
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blem so mi predstavljale naloge, ki so vključevale starše. Moji starši so domov prišli okrog štirih ali 
petih popoldan, nato pa smo še morali skupaj narediti nalogo. Šolanje na daljavo mi je postajalo 
vedno bolj stresno. Ko sem končala svoje delo, sem pomagala sošolcem. Včasih sem šla tudi h kate-
remu sošolcu domov, da sem mu lahko razložila snov ali pomagala pri kakšnem projektu ali nalogi. 
Skoraj vsak dan sem se s sošolcem dobila preko videoklica, da sem mu pomagala pri nalogi, čeprav 
še sama svoje nisem opravila. Želela sem biti v pomoč in podporo svojim sošolcem, saj sem se zave-
dala, da imajo verjetno veliko večje težave kot jaz. Nato smo pričeli z videoklici z učitelji. Bilo je laž-
je, a zamudnejše. Takoj ko smo zaključili klic, sem se hitro lotila druge naloge, da sem jo odposlala 
do predvidene ure. Priznam, da sem vsakič, ko se je oglasil zvok za prejetje novega sporočila, posta-
la zaskrbljena in zelo živčna. Včasih sem bila tako osredotočena na delo, da sem celo pozabila jesti. 
Takoj ko sem imela malo prostega časa, sem se odpravila ven v gozd, da sem se malo sprostila in 
odmislila skrbi.    

Moram pa poudariti, da mi pridobivanje ocen ni predstavljalo težav. V bistvu mi je bilo celo bolj 
všeč kot ocenjevanje v šoli. Nekateri učitelji so ocenili naključne naloge, ki smo jim jih poslali. To mi 
je predstavljalo veliko manj stresa in skrbi, saj sem pred ocenjevanji v šoli zelo živčna. Za te naloge 
si si lahko vzel toliko časa, kot si ga potreboval, lahko si jih večkrat pregledal.  Imela sem še en pro-
blem. Moj oče je nekaj dni delal od doma. Za svojo delo je nujno potreboval računalnik, jaz pa še 
takrat nisem imela svojega prenosnika, imeli smo samo en družinski računalnik. Midva z bratom pa 
sva prav tako potrebovala računalnik za reševanje delovnih listov, ogledovanje dodeljenih nalog 
ipd. Takrat smo se morali zelo prilagajati drug drugemu. Včasih zaradi tega tudi nisem mogla oddati 
naloge do predvidene ure, a so bili učitelji zelo razumevajoči. Včasih še nisem končala prvododelje-
ne naloge, ko je drug učitelj že opozarjal na svojo nalogo. Poleg šole pa je bila tukaj še glasbena šo-
la, ki mi je vzela tudi kar nekaj časa. Dvakrat na teden sem se posnela in nato posnetke pošiljala uči-
teljici. Včasih sem isto skladbo posnela več kot dvajsetkrat, ker nisem bila zadovoljna.  

Zdaj sem predstavila vse težave in probleme, ki sem jih imela, sedaj pa se bom osredotočila še 
na pozitivne stvari. Mislim, da je najpomembnejša stvar, ki sem se jo naučila, to, da moramo ceniti 
neposredni stik z ljudmi, v tem primeru še posebej z učitelji in sošolci. Sama sem zelo družabna ose-
ba in imam zelo rada ljudi, zato je to ena glavnih stvari, ki mi je manjkala med karanteno. Ugotovila 
sem, da je stik z ljudmi zelo pomemben za naše duševno počutje. Sama sem bila proti koncu karan-
tene zelo godrnjava in sitna.  

Učitelji so bili v času šolanja na daljavo zelo razumevajoči, potrpežljivi in so nam ves čas nudili 
pomoč, kar zelo spoštujem in cenim. Verjamem, da je bilo tudi njim zelo težko, stresno in naporno. 
Veseli me, da so vztrajali in niso obupali nad nami. Niso bili jezni, tudi če kdaj nismo pravočasno od-
dali naloge. Vsi smo komaj čakali dan, ko se bomo spet vrnili v šolske klopi. Izkazalo se je, da bo to v 
prvi polovici junija. Komaj sem čakala na ta dan. Moj brat, ki je bil takrat v tretjem razredu, se je v 
šolo vrnil nekaj dni pred mano.  

S sošolci smo se zelo veselili dneva, ko se bomo spet videli. Ko smo se vrnili, smo sicer morali 
upoštevati varnostne ukrepe, vendar je za nas bilo glavno samo to, da smo bili spet skupaj. Če se bo 
situacija še enkrat ponovila, vem, da bo lažje vsem. Ne znam si predstavljati, da se nekateri ljudje že 
vse življenje šolajo od doma. Zdaj sem videla, kako se počutijo, in mi je zelo žal zanje. Zame je poleg 
učenja najpomembnejša stvar v šoli druženje in vem, da bi bila doma zelo osamljena, če bi se od 
nekdaj šolala od doma.  
     Za konec bi se rada iskreno zahvalila vsem učiteljem, sošolcem, ki so mi stali ob strani in me pod-
pirali, in seveda moji družini, ki mi je vedno nudila pomoč in me je spodbujala in poskrbela za to, da 
sem si tudi v napornejših dneh vzela čas zase in za svoje najbližje. 

 
Tia Fric, 8. r. 
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OSTALI SODELUJOČI PRISPEVKI  

 
 

ŠOLA NA DALJAVO  
 

V času šolanja na daljavo sem vsak večer nastavila budilko na 6.40 in odšla 
spat. Zjutraj sem si pripravila zajtrk, se umila in oblekla. Šla sem po računal-
nik in ga dala na svojo pisalno mizo ter pričela delati po urniku.  
 
Potem sem se naučila snov, ki mi je bila poslana po e-pošti, in se pripravila 
za naslednji dan. Nato sem odšla na svež zrak, ki mi je zelo koristil. Zunaj 
sem delala gimnastične vaje in se gugala s sestro Majo. Zatem sem odšla v 
hišo in pogledala, ali mi je moja mama prek SMS-a naložila kakšno hišno 
opravilo, in ga naredila.  Ko sem končala, sem šla risat in barvat ter pomagat 
babici kuhat kosilo. Po kosilu sem šla oblikovat ozadja in se igrat.  
 
Delo na daljavo je bilo sprva težko, a ko sem se privadila, mi je šlo. Bilo je 
zabavno in hkrati zahtevno, ko smo spoznavali novo snov. Pogrešala sem 
tudi sošolce in sošolke. Upam, da se ta karantena in šola na daljavo ne po-
novita več. 

 

Eva Arl, 6. r. 

 

MOJA IZKUŠNJA S ŠOLANJEM NA DALJAVO 

Hej, hej, sem Aneja in rada bi vam predstavila svojo izkušnjo s šolanjem na 
daljavo. 

Ko sem slišala, da se bomo šolali od doma, nisem bila najbolj vesela, a hkrati 
nisem bila zelo žalostna, preprosto nisem vedela, kaj naj si predstavljam. 
Spominjam se tistega petka in menda si ga bom za vedno. Tistega dne sem 
odšla v šolo še zadnjikrat pred karanteno. Videla sem le nekaj svojih sošol-
cev. Ta dan ni bil posebej produktiven, saj nismo veliko delali, predvsem 
smo se pogovarjali, kako bo vse to potekalo. Potem ko smo odšli domov, je 
bilo kar žalostno, saj smo vsi vedeli, da se nekaj časa ne bomo videli. Prvi 
teden je bil kar naporen, saj smo se le učili. Čez nekaj tednov smo že zelo 
obvladali, kar smo morali narediti, no, vsaj jaz sem. Mogoče nekateri tak-
šnega dela niso bili najbolj navajeni, a se je vse uredilo. 

Minila sta že dva meseca in bilo mi je že kar dolgčas, saj nisem imela koga, s 
katerim bi se lahko pogovarjala ali igrala. Nekega čisto običajnega dne pa se 
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mi je posvetilo, da bi lahko jaz in moja najboljša prijateljica govorili preko aplikaci-
je, ki se imenuje Snapchat. Tam lahko pišeš svojim prijateljem in z njimi govoriš 
preko videoklica. Prav to sva tudi naredili. Skoraj vsak dan sva se pogovarjali in 
igrali igrice. Kmalu zatem pa smo lahko odšli nazaj v šolo. Vsi smo bili zelo veseli, 
da smo se lahko spet videli. Potem je minilo nekaj tednov in že so bile počitnice! 

Moja izkušnja s šolanjem na daljavo je bila kar zanimiva. Nekaterim se je zdela 
zahtevna, jaz pa sem se takšnega dela kar privadila. Ampak če bi imela možnost, 
tega raje ne bi izkusila še enkrat. 

Aneja Kramljak, 6. r. 

 

MOJA KARANTENA 
 

V času karantene sem se s svojima sestrama Tinejo in Jasno zelo zabavala. Skupaj 
smo preživele lepe trenutke. Naš dan je potekal večinoma enako kot pred karan-
teno, vendar smo zunaj preživele več časa kot prej. 
 
Ko sva z Jasno naredili vse potrebno za šolo, sva bili prosti. Nato je prišla do-
mov Tineja, ki še obiskuje vrtec, in smo se igrale. Zunaj smo pobirale kamenčke in 
jih zlagale ter si metale žogo. Družile smo se z našim psom Tačkom in ga hranile. 
Igrale smo se tudi z mucami. Moji je ime Bubble, Tinejini Pika, Jasnini pa Skitty. 
Vsako jutro so se nam skrivale, zato smo jih morale iskati. To se nam je zdelo zelo 
zabavno, saj smo se na vse zgodaj zjutraj že razgibale. Proti večeru sem pomagala 
v hlevu s kravami in zajci. Večkrat smo lahko imeli zajčke zunaj, saj je bila trava 
suha. Zajčkom smo nalili vode in dali brikete ter nato odšli po krave. Moj boter je 
nekaj svojih krav premestil k nam, ker mu je zmanjkalo  prostora, zato sem šla 
vsak večer pogledat, ali je z njimi vse v redu.  Zvečer sem šla še na kratek sprehod 
s Tinejo. Najljubše mi je bilo, da sem lahko dlje bedela in nato zjutraj kasneje vsta-
la.  
 
Čeprav sem morala v času karantene delati tudi za šolo, mi je bilo všeč. Naučila 
sem se, kako na primer pošiljati elektronsko pošto in še veliko drugega. Vsekakor 
pa sem bolj uspešna, ko sem deležna učiteljeve razlage in pomoči v živo. Zato si ne 
morem predstavljati, da se morajo nekateri invalidi šolati od doma vsak dan. Ver-
jetno jim je zelo težko. Upam, da jim tudi na takšen način učenje uspeva. Iskreno 
upam, da se karantena ne ponovi več, saj se s sošolci tako ne vidimo, hkrati pa se 
mi zdi učenje na takšen način zahtevnejše.  

Tinka Ovčar, 6. r. 
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DALJAVA ALI BLIŽINA? 

 
    Spomnim se zadnjega tedna pred začetkom šolanja na daljavo. Vse več se je govorilo o novem 
virusu, ki izhaja iz Kitajske, o koronavirusu. Vedeli smo le, da gre za nalezljivo bolezen in da lahko 
zaradi nje tudi umreš. Konec tistega tedna pa smo izvedeli še to, da bodo šole za dva tedna zapr-
li in da se bomo morali šolati kar od doma. 
    Najprej sem se seveda veselila kratkega oddiha od zgodnjega vstajanja in sedenja v šolskih 
klopeh. Vesela sem bila, da bom zdaj lahko doma cela dva tedna. Ampak takrat se mi še niti sa-
njalo ni, da bo iz dveh nastalo deset dolgih tednov v karanteni.  
     V ponedeljek, prvi dan, ko nismo šli v šolo, sem bila polna energije in navdušena nad tem, da 
smo naloge dobivali preko računalnika in da si lahko sama razporejam čas, kdaj bom kaj počela. 
Sicer smo še vsi na začetku malo iskali, kje je kaj na računalniku, vendar smo z izkušnjami vedno 
več znali. Veliko bolj pa sem se veselila prve videokonference, ki je potekala z razredničarko. Res 
sem komaj čakala, da bo ura odbila toliko, da se bo srečanje začelo. Vse sem si pripravila kar 15 
minut prej, da le ne bi česa slučajno zamudila. Bilo mi je všeč, zanimivo in predvsem nekaj nove-
ga, česar še nisem izkusila. Dva tedna sta minila, kot bi mignil. In potem smo izvedeli, da bomo 
doma ostali še dlje časa, saj so se ukrepi začeli hudo zaostrovati. To pa mi ni bilo več tako všeč 
kot prejšnje stvari. Vsa zagretost in zagnanost sta počasi začeli izginjati. Konferenc se nisem več 
tako razveselila kot na začetku in nalog nisem več opravljala s tako velikim veseljem. Zelo sem že 
začela pogrešati prijatelje in družbo, saj smo bili vsi prikovani na svojo hišo in okolico ter nismo 
smeli dobesedno nikamor drugam kot le na sprehod. Sita sem bila rutine, v kateri sem se zjutraj 
zbudila, se usedla za računalnik in tako ostala do kosila, skoraj vedno pa še zvečer. Popoldan 
sem, po navadi, če je bilo lepo vreme, šla ven na zrak, če pa ne, sem ostala v hiši. Prav tako mi ni 
bilo všeč, da smo včasih kakšen dan dobili zelo veliko nalog, pogosto pa zelo malo.  
    Da ne bom naštevala samo slabih, bom naštela tudi nekaj dobrih stvari. Všeč mi je bilo, da 
sem si lahko sama razporejala urnik. Včasih sem začela z nalogo, ki se mi je zdela najtežja, včasih 
z nalogo, pri kateri je bil rok oddaje najhitreje, včasih pa preprosto z nalogo, ki se mi je zdela naj-
bolj zanimiva. Mislim, da smo imeli vedno dovolj časa, da smo opravili naročeno, vsaj kolikor se 
spomnim. Prav tako pa sem bila zadovoljna s termini konferenc, ki so jih sklicali učitelji. Večino-
ma so bile dopoldan, kar mi je bilo všeč, saj sem rada imela popoldneve proste. Ker pa se med 
sabo nismo smeli družiti v živo, smo po končani konferenci še dolgo tičali skupaj preko kamere in 
mikrofona, se smejali in se imeli odlično. Bilo je lepo. In tako so minevale ure, dnevi, tedni in kar 
cela dva meseca in pol. In ukrepi glede nastale situacije so se začeli umirjati … Kmalu so v šole 
začeli hoditi učenci razredne stopnje osnovne šole in kmalu smo izvedeli, da bomo v šolo za zad-
nja dva tedna odšli tudi mi! Bila sem res zelo vesela, da bom končno spet videla sošolce in prija-
telje. Mislim, da nisem bila še nikoli tako srečna, da sem spet odšla v šolo, saj smo bili doma več 
časa, kot pa trajajo poletne počitnice! Prvi dan v šoli je bil zame kot prvi šolski dan. Všeč mi je 
bilo tudi to, da se v zadnjih dveh tednih ni nič več ocenjevalo (razen, če si se hotel potruditi za 
višjo oceno iz karantene), zato je bil pouk veliko bolj sproščen. Kljub drugačnim pravilom, kot 
smo jih imeli pred karanteno, je bilo lepo in zabavno, a kljub temu poučno. 
    Da pa ne bom govorila samo o sebi, bom tudi o otrocih in najstnikih, ki pa se morajo zaradi 
svoje invalidnosti od doma šolati že celo življenje oz. odkar so bili dovolj stari za šolo. Res si ne 
morem predstavljati, kako se počutijo, ko ne gredo v šolo in imajo pouk le od doma. Zelo mi je 
žal zanje. Mislim, da si oni tudi ne morejo predstavljati, kako je, če hodiš v šolo. 
     Šola na daljavo je bila zame dogodek, ki ga zagotovo še dolgo ne bom pozabila. Kljub temu da 
tega ne bi rada ponovila, sem dobila polno novih znanj in izkušenj. Vsi, ki hodimo v šolo, bi mo-
rali biti srečni, da imamo to možnost, saj nikoli ne pomislimo na tiste, ki pa v šolo ne morejo ho-
diti, čeprav si to zagotovo zelo želijo. 

Zala Ladinek, 8. r. 
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MOJA IZKUŠNJA S ŠOLO NA DALJAVO 

 

Decembra prejšnje leto je, kakor vsi vemo, nastal novi neznani virus, ki ga svet še ni po-
znal. Imenuje se koronavirus, bolezen pa covid-19. Pojavil se je na Kitajskem in se od tam 
raznesel po vsem svetu. Tako je izbruhnila pandemija novega koronavirusa.  
 
V Slovenijo je ta virus prišel šele marca. Takrat so morali zaradi njega zapreti vse šole in 
vrtce ter druge javne ustanove in začela se je (sprva predvidena 14-dnevna) karantena. Na 
to nihče ni bil pripravljen, zato od začetka vsem ni šlo najbolje. Ko je minilo 14 dni, se je 
karantena le podaljševala in podaljševala.  
 
Sama glede šole nisem bila dobro organizirana in sem vse stvari prelagala iz dneva v dan. 
Tako pa se je snov le kopičila in kopičila. Bilo je tudi malo neprijetno glede oddajanja na-
log, saj so nekateri učitelji nalagali učno snov v spletne učilnice, drugi so nam naloge poši-
ljali kar po e-pošti, zato je bilo potrebno imeti veliko discipline in dober načrt.  
 
Ukrepi so se začeli zaostrovati. Kmalu nismo smeli več iz svoje občine razen po najnujnejše 
stvari.  Kmalu smo tudi začeli pridobivati ocene, ki jih je bilo po eni strani lažje pridobiti, po 
drugi strani pa težje. Težje zato, ker seveda nismo slišali popolne učiteljeve razlage, lažje 
pa, ker nismo pisali testov in je lahko ustno ocenjevanje potekalo kar tako, da si sedel v 
postelji. Z ocenami pa so se začele tudi videokonference, ki so potekale preko Teamsa. 
Učitelji so nam poslali povezavo, mi pa smo se morali prijaviti in se udeležiti pouka v živo. 
Mikrofon smo morali imeti skoraj vedno izklopljen, razen če si moral kaj povedati, saj je 
drugače zelo šumelo, kamere pa smo imeli vklopljene le pri ustnem spraševanju. Sama 
sem imela kar nekaj težav, ker v sobi nimam dobre internetne povezave.  
 
Ko se je vse začelo malo umirjati, so se v šole najprej vrnili devetošolci in učenci prve tria-
de. Mi smo se v šolo vrnili 8. 6. 2020. Takrat smo se morali držati veliko novih pravil in si 
redno razkuževati roke, kar nam ni bilo v navadi, a na srečo je tudi tisto šolsko leto hitro 
minilo in so se že začele vesele in brezskrbne počitnice.   
 
Šola na daljavo je bila sprva zabavna, ker se nismo zavedali, kaj šele sledi, a po prvih 
tednih smo se nato le začeli resneje lotevati dela. Čeprav je imela šola na daljavo veliko 
slabih strani, je imela tudi kakšno pozitivno, na primer bolj dolgo smo lahko spali in več 
časa posvetili družini. 
 

Alja Pušnik, 9. r. 
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NAGRAJENI PRISPEVKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATEČAJ JANKA GLAZERJA 
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše 

Eva Arl, 6. r. 
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KORONAČAS  
 
 

Covid-19 je zelo nalezljiva virusna bolezen. Kaže se z vročino, kašljem in občutkom po-
manjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. Bolezen so prvič zaznali v Vuhanu na Kitaj-
skem leta 2019 z veliko primeri pljučnice. Virus se je hitro razširil še v ostale dele sveta, 
tako tudi k nam.   
 

V Sloveniji je vlada hitro ukrepala in tako umirila prvi val nove bolezni, a vseeno zaradi šir-
jenja učenci in dijaki nismo smeli v šole. Prav tako so se zaprle vse nenujne trgovine in obr-
ti. Prvi val smo uspešno premagali v začetku poletja. A to še ni bil konec. Ko smo učenci 
odšli s prvim septembrom nazaj v šolo, se je ta nalezljivi virus spet začel širiti, zato so se po 
vsej Sloveniji zopet zaprle šole. Pouk na daljavo večini ni ustrezal, a smo se nanj kar nava-
dili, saj je imel poleg negativnih tudi pozitivne lastnosti. Dobra stran šole na daljavo je bila 
ta, da smo lahko učenci predmetne stopnje naše šole spali tudi do devetih, saj so mlajši s 
poukom pričeli bolj zgodaj. Videokonference razredne in predmetne stopnje se namreč 
niso prekrivale. Dobro je tudi bilo, da ocenjevanje ni bilo tako pestro kot po navadi. Zelo 
dobra ideja se mi je zdela, da imamo samo eno ocenjevalno obdobje. Prav tako nas učitelji 
niso zasuli z ocenami. Slabih strani šole na daljavo pa je malo več kakor dobrih. Prva je ta, 
da nismo dobili vedno dobre razlage učiteljev, saj za vsako uro nismo imeli videokonferen-
ce. Druga stvar je ta, da naše znanje ni tako utrjeno in da smo si praktično zapomnili veliko 
manj, kakor bi si v šoli. Tretja stvar pa je ta, da je včasih zmanjkalo internetne povezave in 
smo morali zaradi tega prekiniti pouk.  
 

Končno pa je napočil čas, ko smo se učenci spet začeli vračati v šole. Najprej prva triada in 
tako naprej. Vsi s sošolci smo bili veseli, da smo spet skupaj, saj smo v 9. razredu in se na-
slednje leto ne bomo več videli. Zelo nam je žal tudi zaradi obšolskih dejavnosti, ki jih je 
vsak 9. razred pripravljal do sedaj in ker smo se tega najbolj veselili (šolski plesi, pobiranje 
starega papirja, izdelava voščilnic, priprave na valeto, zaključni izlet, vsi skupni izleti …), a 
to sedaj zaradi takšnih razmer žal ni mogoče. Sedaj pa samo upamo, da bomo lahko vsi 
ostali v šoli do poletnih počitnic, saj si nobeden ne želi več domov za ekran.  
 
 
 
  

Alja Pušnik, 9. r. 
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EPIDEMIJA SKOZI OČI DEVETOŠOLKE 
 

Vse se je začelo konec oktobra, ko smo dobili navodila, da bo zopet potekalo 
šolanje na daljavo. Zadnji dan »normalne« šole so nam učitelji podali natančna 
navodila, kako bomo to izpeljali in kako bo vse potekalo. Dali so nam tudi elek-
tronske naslove za aplikacijo Teams.  
 
Spomnim se, da smo bili prvi dan pouka na daljavo zelo neorganizirani, pred-
vsem pa zmedeni, nismo še najbolje poznali aplikacije, zato je večkrat vse zablo-
kiralo. Iz tedna v teden nam je šlo bolje, naučili smo se mnogo stvari od učite-
ljev, marsikaj pa smo ugotovili kar sami. Delo je potekalo dokaj normalno, učite-
lji nam niso nalagali preveliko naloge, tako da smo se z lahkoto učili sproti, hkra-
ti pa imeli dovolj časa zase. Dva tedna med šolo na daljavo sta bila zame precej 
stresna, saj smo imeli napovedanih kar nekaj ustnih ocenjevanj in testov. Strah 
me je bilo, da bi bila med videokonferenco zveza prekinjena ali da bi zatajilo 
omrežje, saj bi se potem spraševanje spet zavleklo. Med spraševanjem je bilo 
veliko bolj sproščeno kot pri pisanju testa na daljavo. Učitelji so bili z nami potr-
pežljivi in zelo zadovoljni. Kljub temu da je bila pri nas doma kar velika gneča, 
saj nas je več otok, ki obiskujemo šolo, smo vsi delali naloge in prejemali kar 
precej lepe ocene. Večkrat sem med svojo konferenco bila primorana mlajšim 
sestram pomagati narediti nalogo, kaj skopirati in prebrati kakšna navodila. Bilo 
je res naporno, ampak sem svojo snov in delo vedno opravila v celoti in natanč-
no.  
Med epidemijo sem močno pogrešala vrstnike in ljudi, s katerimi smo se pred 
tem srečevali vsakodnevno. Med celotno karanteno, torej v štirih mesecih, sem 
samo enkrat obiskala svojo babico in dedka, ki živita v bližini nas. To je potekalo 
tako, da smo se pred srečanjem pogovarjali po telefonu. Jaz in moja sestra sva 
odšli do njiju z maskami ter si pred odhodom razkužili roke. V hišo nisva vstopa-
li, smo se pa pogovarjali preko balkona, saj je zdravje nas in naših bližnjih najpo-
membnejše. Oba stara starša sta bila zelo vesela obiska, saj smo močno poveza-
ni drug na drugega. Enkrat sem se srečala tudi z najboljšo prijateljico, s katero 
sva odšli na daljši sprehod v naravo. Pri tem sva seveda upoštevali navodila NIJZ
-ja in nosili zaščitne maske. Menim, da je za zajezitev virusa potrebno nositi za-
ščitne maske ter si redno razkuževati roke. Vem pa tudi, da bo to najbolj učinko-
vito, ko bodo vsi ljudje nosili maske, si razkuževali roke in s tem veliko pripomo-
gli k zaustavitvi virusa.  
 
Med karanteno oz. epidemijo sem se marsikaj naučila, predvsem pa spoznala, 
kako pomembna sta vztrajnost ter spoštovanje sebe in drugih. Zdaj, ko smo do-
bili malo več svobode in smo se lahko vrnili v šolske klopi, upam, da bomo čim 
dlje ostali v šoli in da se ne bomo več vračali k pouku na daljavo. Covid je meni 
in moji generaciji uničil normalen zaključek zadnjega leta v osnovni šoli. Vse, kar 
se zaradi epidemije ni zgodilo, bomo skušali v teh zadnjih treh mesecih, za kate-
re upam, da bodo potekali v šoli, nadoknaditi. Kljub vsemu slabemu pa smo 
med tem čudnim časom imeli veliko več časa, da storimo kaj zase in se posveti-
mo stvarem, katerim se drugače ne bi mogli. 
 

Teja Grum, 9. r.  
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»POGLEJ JO, KAKŠNA JE!« 

Laura me je povabila na druženje z njenimi prijatelji. Bila sem zelo nervozna in hkrati vzhi-
čena glede sklepanja novih prijateljstev. Preko SMS-a mi je poslala lokacijo, kamor naj pri-
dem. Bila je majhna gostilna na robu mesta in proti mojim pričakovanjem je izgledala zelo 
prijetno. 

Ob vstopu me je toplo sprejela Laura. Takoj za njo sem videla polno mizo ljudi, ki so imeli 
svoje oči uprte prav vame. Z Lauro sva skupaj pristopili do njih in ta me je predstavila 
vsem. Sprejeli so me z nasmeškom, ampak nisem znala razločiti, ali so bili prijazni. Usedla 
sem se poleg Janje, ki je bila Laurina prijateljica iz otroških let. Bila je na moji desni, levo od 
mene pa je sedel Janjin brat Vinko. Levo od njega je sedela Laura, s katero sva se spoznali 
preko spletnega študija in se tako zelo zbližali. Levo od Laure pa je sedel Marko, ki se je ves 
čas kremžil. Malo stran od njega, na Janjini desni pa je sedela Aria, ki je bila bolj temne pol-
ti kot vsi drugi. Bilo ji je zelo nerodno, zato sem ji namenila prijazen nasmešek. 

Naročili smo osvežilne napitke, ki so bili, mimogrede, božanski. Zdelo se mi je, da sem bila 
zbranim kar všeč, saj so mi postavljali vprašanja, en za drugim. Aria je bila sicer precej za-
držana, a videti je bilo, da uživa v pogovoru. Dokler ni sama spregovorila, si nisem mislila, 
da zna slovensko tako gladko. Domnevala sem, da je tu na študijski izmenjavi. 

Postalo je temno in vsi so počasi zapuščali gostilno. Na koncu sva tam ostali samo jaz in 
Aria. Bila je bolj zgovorna kot prej, kar mi je bilo zelo všeč. Začela sem jo spraševati o nje-
nem otroštvu. Povedala je, da je prišla sem v Slovenijo, ko je bila stara tri leta. Tu je tudi 
začela hoditi v šolo in tako je spoznala Lauro, s katero sta si zdaj zelo blizu. Z vso »grupo« 
se dobro razume. Le Marko je bil, ko sta bila sama, zelo nesramen do nje. Ko sem jo želela 
vprašati, kaj ji je rekel, naju je prekinil natakar, češ da se gostilna zapira, zato sem to vpra-
šanje preložila na drug dan. 

Ko sem se pripeljala domov, kar nisem mogla nehati razmišljati o Arijinih besedah. Marko 
se mi je zdel tih, ampak prijeten fant. Nisem verjela, da je lahko rekel kaj grdega o komer-
koli. Res pa je, da sem ga poznala le nekaj ur, pa še takrat, ko smo se družili, ni spregovoril 
besede. Arie pa tudi nisem hotela ozmerjati z lažnivko, zato sem svoje misli potisnila stran 
in šla spat. 

(Odlomek.) 

Nuša Novak, 9. r. 

ROŠEVI DNEVI 2021 
(literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev  

8. in 9. razredov osnovnih šol) 
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KAKO SEM SE UČILA BRATI JAZ IN KAKO MOJI STARI STARŠI 
 
     Branje, pisanje in računanje je danes glavno znanje, ki nas pripelje v svet odraslih ter izobra-
ženih ljudi, seveda poleg obnašanja, osebnosti in zrelosti. Moja generacija se je brati in pisati 
naučila na drugačen način kot generacije pred dvajsetimi ali več leti.  
     Že v vrtcu so nas vzgojiteljice učile pisati velike tiskane črke in različne vzorce. To smo počeli 
zelo radi in se ob tem zabavali. V prvem razredu osnovne šole smo v celoti spoznali abecedo. 
Spomnim se, da je bilo to zelo mučno, saj na začetku skoraj nismo znali pravilno držati svinčnika. 
S pomočjo učiteljice nam je pisanje črk postajalo vedno bolj zabavno, saj smo mislili, da drugi 
učenci črk ne poznajo in smo mi edini, ki se jih učimo pisati. Večkrat se spomnim, da ni bilo tako, 
saj smo pri popoldanskem varstvu mi morali zapisovati črke, medtem pa so starejši učenci že 
znali računati in brati. Pisanje črk smo se učili tako, da nam je učiteljica na eno stran lista z rde-
čim pisalom na veliko napisala črko, mi pa smo morali z vsako barvico, ki smo jo imeli v peresni-
ci, to črko prevleči. Narisati smo morali tudi več različnih predmetov, ki se začnejo na določeno 
črko, in z zvezdicami zapisati, koliko zlogov ima beseda. Ta postopek smo ponovili pri vseh črkah 
abecede, tako da smo na koncu znali že vse črke. Vse leto v prvem razredu smo se učili abecedo 
in računati do deset. Sprva smo računali na prste, nato pa smo znali že gladko na pamet. Ko smo 
abecedo že popolnoma usvojili in jo znali povedati tudi zjutraj, ko smo bili še zaspani, smo začeli 
sestavljati besede. Te so bile po navadi iz dveh različnih črk, na primer mama, Nana, Nina … Za-
čeli smo povezovati tudi zloge in se s tem učili brati. Spomnim se, da je bilo branje sprva precej 
zahtevno, a je s časom postalo zanimivo in zabavno.  Konec prvega razreda smo bili vsi zelo ve-
seli, saj smo znali brati že krajša besedila in računati do dvajset.  
     To je bila moja kratka zgodba, kako sem se naučila brati, pisati in računati. Večkrat pa se s 
starši in starimi starši pogovarjamo, kako je bilo nekoč, ko sploh niso poznali toliko različnih pi-
sal. Za pisanje so največkrat uporabljali pero ali navaden lesen svinčnik, pisali pa so na zeleno 
tablo s kredo in v manjši zvezek. Dedek mi je nekoč pripovedoval, kako je bilo pri njem.  
     Bili so štirje bratje, on je bil najmlajši. Živeli so na vasi v stari leseni hiši, okoli njih pa je bilo še 
veliko otrok, starejših in mlajših od njega. Bili so zelo povezani med seboj, predvsem v otroški 
igri ter na poti v šolo in iz nje. Prva dva razreda osnovne šole so obiskovali še v Josipdolu, ostalih 
šest let pa v Ribnici na Pohorju. Takrat je bila še osemletna osnovna šola. Da je bilo potrebno 
hoditi v šolo, se tam učiti brati, pisati, računati ter še marsikaj drugega, se je dedek naučil od sta-
rejših bratov in otrok okoli sebe. Ko je prvič prestopil prag šole, se še sploh ni zavedal, kaj sploh 
šola je, kljub temu da sta bila njegova brata kar nekaj let starejša. Nekoč se priprave na prvi raz-
red niso začele v vrtcu, saj ga sploh niso poznali, vsaj na deželi ne. Vse njihovo učenje je bilo od-
visno od nadarjenosti in strogosti mame ali stare mame. V šoli so se učili pisati na zeleno tablo s 
kredo, ki jo je imel vsak v velikosti večjega zvezka, ki so jo enostavno pobrisali z mokro gobo ali 
krpo, v zvezek, ki so ga imeli na mizi pred sabo, pa pisati ni bilo tako enostavno. Skozi celotno 
leto so morali imeti en, redkokdaj dva zvezka, kar je pomenilo, da so si vse morali zapomniti na 
pamet. Dedek je med pripovedovanjem večkrat omenil tovarišico, tako so namreč oni morali 
klicati učitelje, če pa so jih poklicali drugače, so dobili kazen, ki si je nikoli nihče ni želel.  Od njih 
je učiteljica zahtevala, da so pisali zelo lepo. Tudi sama je na tablo vedno pisala zelo lepo in čitlji-
vo. Kljub temu da so se učili pisati črko za črko, ni bilo enostavno. Njihovi prsti so bili okorni, 
predvsem pa neubogljivi. Določene črke so dedku in njegovim sošolcem delale velike težave, ta-

MOJA ZGODBA: KAKO SMO NEKOČ BRALI 
(natečaj koroških splošnih knjižnic) 
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ko se je učiteljica morala večkrat posvetiti vsakemu posebej. Najprej jim je pokazala pravilni pri-
jem svinčnika, nato pa večkrat ponovila poteze, kako napisati črke. Nekateri tega niso znali, zato 
jih je prijela za roko drobnih prstkov in pokazala prijem pisala. Skupaj sta učiteljica in učenec napi-
sala nekaj črk, nato pa se je učiteljica morala posvetiti še drugim. V razredu je bilo vendarle 35 
učencev. Nekaterim so črke zelo dolgo delale težave, zato so morali vajo ponoviti, pri določenih 
črkah po večkrat. Ker vsega enostavno niso zmogli, je sledila domača naloga. Tisti, ki naloge ni 
opravil, je dobil kazen: tudi do stokrat napisati določeno črko, pozneje pa še besedo. Doma je 
nadzor nad dedkovim delom prevzela stroga, zelo stroga, bolj kot učiteljica v šoli, mama. Če te ni 
bilo doma, jo je nadomestila babica, ki je živela pri njih. Dedek pravi, da je bila njegova babica 
manj stroga kot mama, zato je večkrat upal, da mame ne bo doma. Večkrat se je med domačo 
nalogo zgodilo, da ga prsti niso več ubogali in je postala vse bolj naporna. Takrat je mama jezno 
rekla, naj se gre na dvorišče malo poigrat z ostalimi otroki. Ko je prišel nazaj v hišo, je moral do-
mačo nalogo zapisati še enkrat. 
     Igra otrok je bila vedno preprosta. Nekoč jim je mama predlagala, da se naj igrajo za učitelje in 
učence. Svetovala je, naj si najdejo prostor, kjer je dež nanosil droben pesek. Tista, ki bo učitelji-
ca, naj izbere črko in jo zapiše v pesek. Vsi ostali pa naj za njo v pesek ponovijo zapisano črko. To 
so opravljali s posebno palčko, ki je služila namesto svinčnika. In tako so ponavljali, dokler dekle, 
ki je igralo učiteljico, ni bilo zadovoljno. Dedek mi je še povedal, da so se večkrat prepirali, saj so 
vsi hoteli biti učitelji in učiteljice, vendar so se vedno dokaj hitro pogovorili in je bil učitelj vsak 
enkrat. Ta igra se je vsem obrestovala. Mnogim je polepšala pisavo, spet drugi so se naučili upo-
rabljati vsaj svinčnik. Skozi igro so spoznali nove črke in jih kar hitro povezali v lepe slovenske be-
sede. Droben pesek v naravi jim je nadomestil male črne grafične tablice, ki so jih uporabljali, ko 
so hodili v šolo še njihovi starši. Spominja se, da se kje na podstrešju še lahko najde kakšna okru-
šena tabla, ki pa danes več ne bi bila za uporabo v šolah. Šolska tabla se je od napisov v pesku raz-
likovala le po tem, da si tablo obrisal z vlažno gobo, zapise v pesku pa z roko. Po navadi pa je napi-
se v pesku izbrisal kar veter. Kljub strogim učiteljem v šoli so se vsi naučili pisati ter zapisano pre-
brati. 
     Ko primerjamo šolo nekoč in danes, ugotovimo, da je bilo nekoč v šolah veliko strožje, saj so 
učitelji učence kaznovali, ko niso imeli naloge, morali so tudi veliko bolj čitljivo pisati, med odmo-
ri, ki jih pogosto sploh ni bilo, pa so morali sedeti vsak pri svoji mizi ter ponavljati snov, ki so si jo 
zapomnili in utrdili. Danes v šoli, ko nimaš domače naloge, ne prejmeš kazni, no, lahko bi rekla, da 
je kazen nato slaba ocena pri ocenjevanju, med odmori pa se lahko prosto gibljemo po šolskih 
prostorih. V današnjih časih se morajo učitelji truditi, da preberejo odgovore, ki jih nekateri zapi-
sujejo zelo nečitljivo in je skoraj nemogoče prebrati zapisano. Večkrat se sama pri sebi vprašam, 
kaj bi bilo, če v šolah danes ne bi imeli elektrike ali velikih interaktivnih tabel. Bi se znali učiti tudi 
brez zapiskov, bi si sploh zapomnili vso snov, ki nam jo razloži učitelj? Morda se nekateri ne bi 
strinjali z mano, vendar menim, da šola brez elektrike za nas ne bi bila učinkovita in si tudi ne bi 
zapomnili snovi. Razlog vsega tega pa je ta, da nas elektrika, telefoni, računalniki, tablični računal-
niki spremljajo že od malih nog. Menim pa tudi, da so bili učenci nekoč med seboj veliko bolj po-
vezani, predvsem pa še bolj povezani z naravo in okolico, v kateri so bivali. Učitelji so danes z na-
mi veliko bolj potrpežljivi, prijazni in strpni, česar učenci nekoč niso niti pričakovali od učiteljev. Le
-ti so bili neposredni, niso dovolili, da bi učenci v šolo hodili s strganimi hlačami, dekleta pa z na-
lakiranimi nohti. Pouk, učenje ter branje je danes zelo težko primerjati s poukom nekoč. Na to, da 
znam brati, pisati in računati, sem zelo ponosna, saj bo to popotnica za moje nadaljnje življenje in 
izobraževanje.  

Teja Grum, 9. r. 



S T R A N  4 6  

Vrtec 
 

RAZISKOVANJE ŽUŽELK  
IN TRAVNIŠKIH CVETLIC 

V tednu od 17. 5. do 21. 5. 2021 
smo veliko časa namenili spoznava-
nju travniških cvetlic in žuželk na 
travniku. Tako smo se v petek, 21. 
5. 2021, z otroki odpravili razisko-
vat travnik. Od blizu smo si pogle-
dali vrsto travniških cvetlic, jih opi-
sovali in nabirali različne šopke. Na-
šli smo tudi kar nekaj žuželk, jih dali 
v posebne posode in jih videli pove-
čano. Preživeli smo nekoliko druga-
če obarvano in hkrati zelo poučno 
dopoldne v vrtcu. 
 

Alenka Urnaut in Špela Hrastnik 
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Vrtec 
 

SPOZNAVANJE ŽIVALI 

V tem šolskem letu smo v starostno kom-
biniranem oddelku spoznavali kraljestvo 
živali. Jeseni smo spoznali domače in goz-
dne živali, pozimi polarne živali, pomladi 
pa travniške, vodne, afriške in gorske ži-
vali. Živali smo spoznavali s pomočjo fo-
tografij, posnetkov, knjig, plesov, dekla-
macij, govornih, gibalnih in prstnih iger, s 
pomočjo igre »pari« in ogleda v živo 
(ogled gozda, kmetije, mlake, raziskova-
nje travnika). Veliko časa smo namenili 
artikulacijskim vajam, igram na prostem 
in ustvarjanju. Vadbene ure smo izvajali 
na prostem in v igralnici.   

 
Katja Bricman in Hermina Ostruh 

 
 

 

 
 

 
 

Sem majhen. Priznam.  
A te kljub temu dobro razumem in marsikaj znam.  

Včasih sem hiter, praviš prehiter,  
drugič se mi nikamor ne mudi.   
Rastem. Vsega še ne zmorem.   

To majhno bitje pred teboj se še vedno uči.  
Bodi moj vzor, nasmehni se in me objemi.   

Naučil me boš, da so tudi nemočni 
 ljubezni in spoštovanja vredni.   

Ne pozabi! Jaz sem naslednja generacija. 
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Devetošolci (2020/2021) 
 

Od leve proti desni strani: 
 

Klemen Roškar, Sven Martini, Luka Jesenšek, Domen Podlesnik, Katja 
Miklavc, Mojca Valek, Jasna Ovčar, Maja Klemenc, Polona Mihelič, Alja 
Pušnik, Teja Grum, Urban Pokeršnik Klemenc, Nuša Novak, Neja Črnko. 

PISMA DEVETOŠOLCEV 
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                                                                                         Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 
 
Dragi Sven! 
 
Rad bi se ti zahvalil, da si mi kot prijatelj vedno stal ob strani in mi nudil pomoč, ko sem jo 
potreboval. Še posebej bi rad pohvalil tvojo pripravljenost pomagati, smisel za humor in tvojo 
velikodušnost ter radodarnost glede sladkarij.  
 
To, da sva prijatelja, mi pomeni, da se bova lahko še dolgo časa šalila in skupaj smejala ter se 
znašla v kakšni ''zanimivi'' situaciji, kot takrat v šoli v naravi, ko smo pustili odprto okno in 
je dež premočil blazine in smo jih enostavno obrnili, da je navzven gledala suha stran.  
 
Ko bo osnovne šole konec, te bom pogrešal, ker ne bo več tvojih šal, ki bi vzdignile vzdušje, in 
te ne bo več, da bi mi lahko pomagal, če bi te kdaj potreboval.  
 
V tvoji prihodnosti ti želim veliko sreče ter zadovoljstva in še posebej to, da ne bi stopil v lužo 
z nogavicami in da ti ohrovt ne bi zgnil. :) 
 
Lepo se imej.                                                                               
                                   

Urban 
 

Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 
 
Draga Jasna! 
 
Veliko mi pomeni, da sva lahko bili sošolki teh devet let osnovne šole. Si zelo prijazna, imaš 
dober smisel za humor in vedno rada priskočiš na pomoč komurkoli, ki to potrebuje, kot takrat 
ko smo v šoli v naravi na Ribniški koči vsi spali na dveh pogradih, ker nas je bilo strah teme. 
Velikokrat si me nasmejala, ko sem to potrebovala.  
 
Vem, da se v teh letih nisva ravno veliko družili, a si bila vseeno zelo dobra prijateljica. Hvala 
za vse. Po koncu osnovne šole te bom zelo pogrešala. V prihodnosti pa ti želim vse najboljše in 
upam, da se še kdaj srečava. 
 
Lepo se imej.               
                                                                                                                                                                                                                  

Neja          
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Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 

 

Draga Alja! 
 
To, da sva sošolki, mi veliko pomeni, saj sva skupaj preživeli devet krasnih let in se vedno 
dobro razumeli. 
 
Pri tebi bi najraje pohvalila tvoj značaj, prijaznost, skrbnost, pripravljenost pomagati, 
vestnost, samostojnost, radodarnost, pridnost, nasmejanost in še bi lahko naštevala.  
 
Zelo se spominjam, kako sva se smejali pri pouku brez pravega razloga, pomoči pri spra-
ševanju, igranja odbojke, plesanja … 
 
Rada bi se ti zahvalila, ker si me prenašala devet let ter da si mi priskočila na pomoč, ko 
sem jo potrebovala. 
 
Pogrešala te bom, ker sva se dobro razumeli in si veliko pomagali. 
 
V prihodnosti ti želim veliko sreče, zdravja, veselja, uspehov v šoli in v službi ter seveda 
tudi ljubezni. Upam, da boš uresničila svoje sanje, ki si si jih zadala. 
 
Lepo se imej.                                                                                 
                                     Mojca 

Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 

 

Draga Nuša! 
 
Zelo sem vesel, da si bila devet let moja sošolka. Pri tebi zelo občudujem, da si pridna, 
delavna, dobrosrčna in rada pomagaš. Še posebej mi je ostalo v spominu to, da si mi po-
magala pri slovenščini, če nisem imel domače naloge.  
 
Želim ti veliko sreče, veliko dobrih ocen in upam, da boš uspešno zaključila srednjo šolo. 
V prihodnost ti želim vse lepo. Upam, da bova ostala še naprej prijatelja. 
 
Adijo 
        Tvoj prijatelj Sven 
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Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 

 

Draga Katja! 
 
Spoznala sva se šele v petem razredu in zdi se, kot bi bilo včeraj. Ne spomnim se, da bi se sploh 
kdaj družila, a že to skoraj obžalujem, saj si zelo dobra oseba, ena boljših, ki sem jih kdaj po-
znal. Zdiš se mi kot oseba, ki ji lahko zaupaš vse in te nikoli ne pusti na cedilu. Čeprav se ni-
koli nisva bolje spoznala, zame razred vseeno ne bi bil enak brez tebe. Vsaj letos sva skupaj 
preživela nekaj časa med plesom in vidim, da znaš tudi dobro plesati. Letošnjo valeto si bom 
zapomnil tudi zaradi tebe. Res bi se ti rad zahvalil za vso prijaznost in pomoč, ki si jo nudila 
vsem, ki so jo potrebovali.  
 
Pogrešal te bom zato, ker težko najdeš tako prijazno in dobrosrčno osebo, kot si ti. Želim si in 
verjamem, da boš v življenju dosegla vse cilje, ki si jih boš zastavila. Upam, da je le zahvala za 
vse, kar si mi dobrega storila, dovolj. Kot dobro prijateljico te ne bom nikoli pozabil. Še enkrat, 
hvala za vse. 
 
Lepo se imej.                                                                     
                                             

Tvoj dobri prijatelj Domen 

Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 
 
Draga Teja! 
 
Lepo je, da sva prijatelja, saj sva skupaj preživela veliko lepih trenutkov. Pri tebi mi je všeč, da 
si zelo samozavestna in potrpežljiva. Najbolj se spominjam plesa na valeti, ko sva plesala sku-
paj.  
 
Zahvalil bi se ti rad, da si bila vseh devet let tako dobra sošolka. Pogrešal te bom seveda zato, 
ker ne bo več enako, vsak bo šel po svoje in ne vem, ali se bova še kdaj videla.  
 
Želim ti veliko uspeha v prihodnje in upam, da boš dosegla svoje cilje. Upam tudi, da boš imela 
lepo družino. Mogoče je to zadnje sporočilo, ki ga boš dobila od mene, ampak nihče ne ve, kako 
bo v prihodnje.  
 
Za zdaj se poslavljam in lepo se imej. 
         Klemen 
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Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 

 

Draga Maja! 
 
V tem devetletnem obdobju sem spoznal, da si v resnici dobra, spoštljiva in skrbna 
oseba, ki mi je skozi večino lepih in nekaj težkih trenutkov pomagala s pogovorom, 
kot prijateljica. Nikakor se ne morem posloviti od tebe. Vesel sem, da si in boš osta-
la del mojega življenja!  
 
Tvoja osebnost naredi razred edinstven in tak kot je. Pri tebi bi posebej rad izpo-
stavil tvojo dobrosrčnost, saj sem videl, kako znaš meni in drugim pomagati na svoj 
trmast način. Pohvaliti želim tvojo ustvarjalnost in smisel za trdo delo, ki si ju 
skozi šolska leta pokazala s svojimi odličnimi izdelki in ocenami. 
 
Žal mi je, da se od začetka nisva družila tako kot se zadnja tri leta, a še vseeno 
sva doživela dovolj zabavnih trenutkov. Posebej so se mi v spomin vtisnile najine 
večerne ure Fortnita in pogovori ob njem. In upam, da bo teh v prihodnje še več. 
 
Rad bi se ti zahvalil za vse nepozabne trenutke, ki sva jih preživela skupaj, da si 
mi ves čas stala ob strani, prenašala moje izpade in me sprejemala takšnega, kot 
sem. Hvala!  
 
V srednji šoli te bom resnično pogrešal, saj nihče ne bo mogel nadomestiti tvojega 
značaja. Upam, da se ta najina pot ne bo končala tukaj, ampak se bo nadaljevala. 
 
V prihodnosti ti želim, da se boš imela v srednji šoli lepo, da boš prišla do svojega 
sanjskega poklica, da boš uspešna, vesela, da se ti bo izpolnila vsaka skrita želja in 
upam, da najdeš svojo pravo ljubezen. Hvala za vse, kar sva doživela v teh devetih 
letih, in upam, da bova ostala prijatelja tudi v srednji šoli, čeprav greva vsak svojo 
pot. Upam, da me ne boš pozabila. 
 
Lepo se imej! 
 
        Luka 
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Ribnica na Pohorju, 11. 6. 2021 

 

Dragi Klemen!  
 
Vesela in hvaležna sem, da si bil vseh devet let moj sošolec. Da sva prijatelja, mi pomeni ve-
liko. Hvaležna sem tudi, da si bil moj soplesalec na valeti.  
 
Si prava faca. Skupaj sva se smejala in vsi skupaj kot razred smo bili popolna celota. Kljub 
temu da smo šli skozi ogromno vzponov in padcev, smo se na koncu pobotali in še naprej 
skupaj počeli stvari, ki pa večkrat niso bile najbolj primerne. Pri tebi mi je zelo všeč, da zelo 
rad pomagaš, svetuješ, ko se z nečim ne strinjaš, in poveš stvari, kot si misliš, in jih ne olep-
šuješ. Si zelo dobrosrčen in večkrat tudi smešen. Spominjam se trenutka, ko ste s fanti počeli 
prav neumne in hkrati smešne stvari. Prav posebej sem si zapomnila, ko ste enkrat med od-
morom za malico poskusili jesti lepilo in papir.  
 
Rada bi se ti zahvalila za vse skupne trenutke, za vse tvoje norčije, ki so vse nas spravile v 
smeh, hvala za vse, kar si naredil zame.  
 
Pogrešala te bom, saj si bil eden najprijaznejših in najbolj razumevajočih fantov v našem 
razredu. Pogrešala bom tudi tvoj humor.  
 
V srednji šoli pa ti želim, da ostaneš tako uspešen še naprej, spoznaš prijatelje, ki te bodo pri 
vsem tem podpirali. Želim, da najdeš pravo pot, ki te bo vodila do tvojih skritih sanj. 
 
Lepo se imej in sledi svojim sanjam!  
 

Tvoja soplesalka Teja   
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Hej, Urban! 
 
Družiti sva se začela v 5. razredu. Na začetku sva se le spoznavala, a tisto pravo 
prijateljstvo se je razvilo šele čez čas. V tebi sem našla izjemnega prijatelja in dobro 
osebo. Najprej sva bila oba kar sramežljiva, ko pa sva se čez čas še bolje spoznala 
in skupaj preživela ogromno časa, sva postala pogumnejša in bolj igriva. 
 
Pri tebi zelo cenim iskrenost, zaupljivost in dobrodušnost. Si razigran fant, ki svo-
jih prijateljev ne bi zamenjal za nobeno ceno, in ravno to je ena tvojih posebnih 
lastnosti. Vedno mi stojiš ob strani, ko te najbolj potrebujem. V spominu mi bo naj-
bolj ostal dan, ko sem prvič prišla k tebi. Skupaj sva se res zabavala in nadgrajeva-
la najin odnos ter se še bolj povezala.  
 
Zahvalila bi se ti za to posebno prijateljstvo, ki je res nezamenljivo. Naučil si me 
ogromno stvari, vse od strokovnih pa tudi do teh, ki so pomembne v vsakdanjem 
življenju. Vem, da bom v srednji šoli zelo pogrešala tebe in tvoje zanimive in včasih 
tudi neumne ideje. Res upam, da ne boš pozabil name in da se bova še videvala.  
 
V življenju ti želim veliko uspeha, obilo sreče in ljubezni. Želim ti, da dosežeš vse 
zadane cilje in se vzpenjaš visoko, kot si se do zdaj. Rada te imam. 
 
Lepo se imej. 
 

Tvoja vdana prijateljica Jasna 
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Serbus, Domen! 
 
Minevajo že štiri leta, odkar si prišel na našo šolo. Res je, da se prej nisva nikoli toliko dru-
žila kot zdaj, zadnje leto. Vesela sem, da si del mojega življenja tudi ti! Nikoli si nisem 
mislila, da mi boš toliko pomenil in mi prirasel k srcu.  
 
Žal mi je, da se že od začetka nisva družila, saj ob sebi nisem imela tako dobre osebe, s kate-
ro se lahko smejem in preživljam lepe trenutke. Ne spomnim se, da bi se kdaj sprla. Zadnje 
leto mineva in imam občutek, da sva se res povezala. Vsi dogodki s tabo so odlični. Najbolj 
pa imam v spominu to, kako greva na avtobus ter sediva skupaj in se pogovarjava ter smeji-
va z vsem srcem. Sva zelo karakterno povezana v šoli in izven nje: ko se pogovarjamo prek 
videoklica in se zabavamo, skupaj igramo igrice, gledamo videoposnetke na Youtubu, poslu-
šamo glasbo in se imamo zelo lepo, ko se na videoklicu poimenujemo z drugačnimi imeni. Po-
po te ima rad! Včasih greva drug drugemu na živce, vendar ko poveva nekaj smešnega, sva 
spet skupaj. Ko pa povem svojo šalo (»ni živleja brez veleja«, »jojo natürlich«) se pa zjokava 
od sreče. 
 
Si zelo edinstvena oseba in tako posebna v dobrem smislu. Ko kaj potrebujem, si vedno tu in 
mi prisluhneš. Veliko mi pomeni, da imam v življenju prav tebe in moško roko, ki me vodi in 
mi pove svoje mnenje z moškega vidika. Tvoj nasmeh je lep in ko se nasmejiš iz srca, me nare-
diš zelo srečno. 
 
Zelo te bom pogrešala, ker so najini trenutki nepozabni in ne vem, kdo me bo spremljal s 
toplo roko v svetu. V življenju ti želim vse dobro in lepo in da boš spoznal svojo ljubezen 
življenja, dosegel vse cilje in s tem postajal vedno boljši in močnejši. Naj te sreča, zdravje in 
ljubezen spremljajo v življenju. Uspešno končaj šolanje in naredi vse z veseljem ter pozitivno 
mislijo, kot ti znaš. 
 
Lepo se imej.                                                                                                                 

 
Tvoja soplesalka Polona (Popo) 
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Draga Polona, 
 
spoznala sem te v 3. razredu, ko si se nam pridružila na naši osnovnošolski poti. 
Na začetku se nisva dosti pogovarjali, a z leti sva ugotovili, da imava zelo podo-
ben značaj. Obe imava smisel za humor, ki ga včasih razumeva le midve, in to mi 
veliko pomeni. Pri tebi mi je všeč ravno to, da znaš človeka nasmejati do solz in 
mu vedno pomagaš, ko je to potrebno. Tudi ko si videla, da potrebujem pogovor 
ali karkoli drugega, si se vedno potrudila po svojih najboljših močeh. 
 
Se še spominjaš tistih dogodkov med poletnimi počitnicami v 4. razredu, ko sva 
imeli vsak dan vsaj za kakšno uro videoklic? In ko si prespala pri meni in sva 
delali toliko norih reči? In še vse te šolske dogodivščine z učitelji. Ko sva se med 
slovenščino, matematiko ali nemščino začeli kar smejati brez posebnega razloga. 
In se še spomniš Srečomirja? Da o urah športa raje sploh ne govorim, koliko sme-
ha je bilo šele tam.  
 
Hvaležna sem za vse trenutke, ki sem jih lahko preživela s tabo. Res so nepozab-
ni. Zelo sem cenila tudi, ko si mi med šolo na daljavo karkoli poslala, če česa ni-
sem razumela. Cenim tudi to, da ti lahko res vse zaupam, tudi najbolj osebne 
skrivnosti, zaradi katerih mi je včasih hudo in res vem, da ne boš komu povedala. 
Najbolj mi bodo v spominu ostali ti zadnji šolski dnevi, ko res uživamo.  
 
Zelo bom pogrešala te trenutke, ko se skupaj smejimo tudi do solz. Pogrešala pa 
bom tudi še vse druge dogodivščine (pobiranje papirja, izdelavo vabil …), ki sva 
jih skupaj preživeli. V prihodnosti ti želim, da lepo in uspešno končaš srednjo 
šolo in si najdeš prijatelje, ki ti bodo vedno stali ob strani, te vzpodbujali, če boš 
tudi sama čisto na dnu, in s tabo preživljali nepozabne dogodivščine. Upam, da 
si najdeš svojo sanjsko službo, ki te bo veselila. Želim si tudi, da bova ostali v 
stikih tudi v prihodnje, saj mi zelo veliko pomeniš.  
 
Lepo se imej! 
 
        Alja  
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Dragi Luka! 
 
Zelo sem vesela, da sva prijatelja. Skupaj sva preživela krasnih devet let. Veliko mi 
pomeni, da sva se skozi vsa ta leta tako zbližala. Med nama se je razvilo trdno 
prijateljstvo, za katerega upam, da bo ostalo še zelo dolgo.  
 
Pri tebi mi je zelo všeč, da si nasmejan in da rad spravljaš druge osebe v smeh. Zelo 
si ustvarjalen in rad pomagaš. Si pa tudi zelo radodaren in prijazen. Zadnjih devet 
let sva skupaj preživela kar nekaj lepih in seveda tudi nepozabnih trenutkov. Od 
jutranjega sedenja na klopci in globokih pogovorov do zlomljenih stvari in spravlja-
nja v zadrego. Vse to in še več dogodkov bi lahko naštevala.  
 
Zelo rada bi se ti zahvalila za vsa leta, ki sva jih preživela skupaj. Vsa ta leta brez 
tebe ne bi bila enaka. Še posebej se ti zahvaljujem za vse dogodke, ki mi bodo za 
vedno ostali v spominu. Ko bom odšla iz osnovne šole, te bom zelo pogrešala, saj ne 
bo več isto, kot je bilo. Zelo bom pogrešala najine pogovore, ki so bili zelo duhoviti.  
V prihodnosti ti želim vse dobro. Želim ti dober uspeh, da spoznaš dobre ljudi in da 
morda spoznaš tudi osebo, s katero boš preživel preostanek svojega življenja. 
Upam, da se bova še kdaj videla in kljub vsemu doživela še nekaj krasnih dogod-
kov. Upam, da se bo najino prijateljstvo nadaljevalo še naprej; čeprav se je poglavje 
v osnovni šoli zaključilo, se bo najino poglavje o prijateljstvu nadaljevalo. 
 
Imej lepo življenje. 
 

Tvoja dobra prijateljica Maja 
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Hej, Neja!  
 
To, da si bila moja sošolka vseh devet let, mi veliko pomeni. Še bolj pa, da si bila 
moja prijateljica.  
 
Pri tebi mi je všeč in bi tudi rada pohvalila tvoj značaj, samozavest, radodarnost, 
skrbnost, samostojnost, prijaznost, to, da se ne le postaviš zase, ampak tudi za 
ostale, da skrbiš tudi za prijatelje, da si potrpežljiva in še bi lahko naštevala.  
 
Skupaj sva preživeli veliko dobrih in slabih trenutkov, a vedno se bomo spominjali 
samo dobrih. Ena iz med njih so bili zabavni večeri v šoli v naravi in pa najini po-
govori o Marvel filmih in skupini One Direction in ostalih slavnih osebah. Kako 
sva se smejali ob pogledih na njihove slike!  
 
Rada bi se ti zahvalila, da si me tako dolgo prenašala in da si me poslušala, četudi 
te ni zanimalo, da si me nasmejala, ko sem imela slab dan, in mi stala ob strani.  
 
Pogrešala te bom, saj zelo težko najdeš takega prijatelja, kot si ti, in osebo, s katero 
se lahko pogovarjam o stvareh, ki niso zanimive samo meni. 
 
Upam, da ti bo šlo v življenju vse dobro. Naj se ti izpolni vse, kar si želiš. Želim ti, 
da bi imela družino, kot si jo želiš, in spoznaš kakšno slavno osebo.  
 
Upam, da bova še dolgo prijateljici.  
 
Lep pozdrav 
 
        Katja 
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Zdravo, Mojca! 
 
Veliko mi pomeni, da sva sošolki že vseh devet let. Imeli sva veliko vzponov in padcev, 
šli sva od prijateljic k najboljšim prijateljicam in nazaj.  
 
Pri tebi mi je zelo všeč tvoja skrbnost, zbranost pri pouku, najbolj pa občudujem tvojo 
delavnost in sočutnost do drugih ljudi. Nikoli nisi želela, da se kdorkoli počuti nezaže-
lenega. Vedno si ga povabila k pogovoru in mu dala vedeti, da se lahko s tabo pogovo-
ri.  
 
Skupaj sva doživeli veliko stvari. Najbolj se spomnim najinega izleta s kolesom, ko sva 
morali iti po mleko. Tvoja mama nama je natančno opisala pot, ampak midve sva šli 
kar po svoje. Ko sva prišli do kmetije, kjer bi dobili mleko, sva še nahranili zajce in se 
vrnili spet k tebi domov. Tvoja mama je bila takrat zelo jezna, ampak nama se je vse to 
zdelo zelo smešno, saj sva mislili, da sva šli po pravi poti. 
 
Najbolj bi se ti rada zahvalila za vse naloge in snov, ki si mi jo poslala, za vse besede, s 
katerimi si me tolažila. Najbolj te bom pogrešala zaradi tega, ker si se šele sedaj, v de-
vetem razredu, najbolj razcvetela. Prej si bila vedno tiha in mirna, zdaj pa si vsa ži-
vahna. Žal mi je, da se ni to zgodilo že kdaj prej.  
 
V prihodnosti ti želim, da boš uspešno končala srednjo šolo, da boš našla prijatelje, ki 
ti bodo vedno stali ob strani, da boš našla svojo sanjsko službo, da boš našla svojo dru-
go polovico in predvsem, da boš v življenju srečna. Kaj naj rečem, posegaj po svojih sa-
njah. Bodi to, kar si, nihče ti tega ne more odvzeti. Uživaj življenje, saj se živi samo 
enkrat. 
 
Lepo se imej.  

 

                                                                                                         Nuša 
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Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šol-

skem letu 2020/2021 ustvarjajo, oblikujejo in 

urejajo šolski novinarji pod mentorstvom 

Jasne Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov, likovnih iz-

delkov in fotografij so tudi drugi učenci, uči-

telji, vzgojitelji in delavci OŠ Ribnica na Po-

horju. 

 

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji 

fotografij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi 

delavci šole.   
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KOLOFON 

ISKRICE,  
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju 

Zahvala in vabilo 

Zahvaljujemo se vsem, ki 

ste kakorkoli sodelovali pri 

izidu glasila Iskrice. 

Če želite svoj prispevek ob-

javiti v kateri od nasled-

njih številk glasila, vas va-

bimo, da ga oddate mento-

rici. Prav tako lahko poda-

te svoje ideje in predloge, o 

čem bi lahko pisali v na-

slednjih številkah. 

Šolski novinarji  


