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Natečaj
BESEDNE ZANKE IN UGANKE
Preizkusite se v reševanju ugank,
poznavanju pisav Slovencev in estetskem pisanju.

Več informacij na str. 36.
Vabljeni.
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Ukrepi
NOVO ŠOLSKO LETO V ZNAMENJU UKREPOV
ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA COVIDA-19
Tudi v začetku tega šolskega leta so
bili zaradi poslabšane epidemiološke slike v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenje
bolezni covid-19. Izobraževanje poteka po modelu B. Še naprej upoštevamo vsa priporočila NIJZ

(nošenje mask, razkuževanje, učenci posameznega razreda so ves dan
v matičnem razredu, samotestiranje učencev in zaposlenih idr.). Določeni oddelki so občasno v karanteni; zanje pouk poteka na daljavo
(model BC1).

Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja, kot jih je prikazala
publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih 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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Prvi šolski dan prvošolcev
PRVIČ V ŠOLO
Herbert Spencer je zapisal:

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec
pridobi sam – vsak problem, ki ga
sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma,
ki je spodbudila učenčev uspeh,
koncentracija misli, potrebnih zanj,
in vznemirjanje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dej-

stva vtisnejo v spomin, kot se ne bi
mogla nobena informacija, ki jo je
slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.«
Tudi novo šolsko leto s sedmimi
prvošolci se je tako začelo in se v
takšnem duhu nadaljuje že šesti
mesec.
Lucija Orter,
razredničarka 1. razreda

Prvi šolski dan je bil drugačen od dosedanjih,
a še zmeraj poln pričakovanj in sreče.
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Športni dan
JESENSKI POHOD
V sredo, 8. 9. 2021, smo imeli vsi
učenci naše šole športni dan. Vsak
razred se je odpravil v svojo smer,
učenci 8. in 9. razreda pa smo se
povzpeli na vrh Pohorja. Osmošolci
so se odpravili do Kop, devetošolci
pa do Lovrenških jezer.
Z avtom in kombijem smo se najprej odpravili do izhodiščne točke,
ki je bila oddaljena približno pol ure
vožnje. Od tam smo se odpravili do
Lovrenških jezer. Pot ni bila naporna in na cilj smo prispeli že v dobri
uri. Na Lovrenških jezerih smo se

seveda povzpeli na razgledni stolp
in uživali v razgledu, nato pa se
sprehodili med jezeri in pomalicali.
Po poti nazaj smo se ustavili na veliki jasi, kjer je bilo ogromno borovnic in brusnic, ki smo jih seveda nabrali in se malo okrepčali. Uživali
smo v razgledu in čistem zraku. Pohod je potekal zelo sproščeno, veliko smo se pogovarjali in smejali.
Okrog pol enih smo se vrnili v šolo.
Devetošolci smo na športnem dnevu uživali in bi ga z veseljem še večkrat ponovili.
Tia Fric, 9. r.

9. razred
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Sprejem šestošolcev na predmetno stopnjo
SLOVESNO IN RAZIGRANO
V sredo, 22. 9. 2021, se je ob 10.00
odvil prav zanimiv dogodek: slovesno smo sprejeli šestošolce na
predmetno stopnjo. Ob igrišču so
se zbrali vsi učenci naše šole in
otroci vrtca, saj je ta dogodek nekaj
zelo zanimivega, lepega in vesele-

Šestošolci

ga. Sprejem se je začel tako, da so v
koloni prišli šestošolci. Nato so
opravljali različne naloge, ki so bile
zahtevne in smešne. Devetošolci, ki
so izzive pripravili, so prireditev odlično izpeljali.
Tjaša Hudernik, 7. r.
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Kulturni dan
DAN UČENCEV
V petek, 8. 10. 2021, je potekal kulturni dan – Dan učencev. Prireditvi,
kjer so bili prvošolci slovesno sprejeti v šolsko skupnost, so sledile
raznolike aktivnosti: soba pobega,

ples, borilne veščine, sprehod, nogomet, namizni tenis, družabne
igre, odbojka in med dvema ognjema.
Jasna Ledinek

Ravnatelj je prvošolcem podelil simbolično priznanje.

Prvošolci z razredničarko Lucijo Orter
ISKRICE
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Tehniški dan 1. in 2. razreda
ROBOTIKA

V petek, 22. 10. 2021, so imeli
učenci 1. in 2. razreda tehniški dan.
V prvem delu smo se urili v računalniških veščinah. S pomočjo računalniškega programa Slikar so učenci

narisali jesensko risbo. Po risanju
pa so reševali interaktivne naloge.
V drugem delu nas je učitelj Jernej
Selič popeljal v svet robotike. S pomočjo posebnega programa so
učenci sestavljali robota iz kock in
ga tudi programirali. Učenci so bili
nad dnevom zelo navdušeni.
Mateja Pisnik
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Tehniški dan
PRIČARALI SMO BOŽIČNO VZDUŠJE
V četrtek, 2. 12. 2021, je na šoli potekal tehniški dan, ki je bil posvečen okraševanju šole pred prihajajočimi prazniki. Vsak razred je
ustvaril nekaj ustvarjalnega in drugačnega. 1. razred pa je žal bil v
karanteni.

Učenci 6. razreda so izdelovali božične lanterne. Za izdelavo so potrebovali kozarec za vlaganje, prosojen
papir, bel papir, škarje, lepilo, svinčnik in olfa nož. Te izdelke so dali v
jedilnico na mize.

Učenci 2., 3. in 4. razreda so izdelovali Božičke na vrvicah in božične
verige. Da so lahko vse to izdelali, so
potrebovali lepilo, škarje, barvni papir, flumaster in barvice. Te izdelke
so nato obesili po vseh hodnikih šole.

Učenci 5. razreda so izdelovali
Božičke in venčke. Za izdelavo Božičkov so potrebovali škarje, lepilo,
pisalo in pisan papir. Za izdelavo
venčkov pa so potrebovali svečo,
tempera barve, čopiče in okraske.
Venčke so dali v jedilnico na mize,
Božičke pa na hodnik po šoli.

ISKRICE

Nekateri fantje 7. razreda so pekli
piškote, nekateri pa so v jedilnici
delali pravljično vasico. Za peko piškotov so potrebovali tehtnico, valjar, pekač, peki papir, sklede, indukcijsko ploščo, pečico in sestavine za
piškote. Za pravljično vasico so potrebovali škarje, lepilo, bucike, kopreno, papir, lučke in lepilni trak.
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Učenci 9. razreda so izdelovali
voščilnice za učitelje. Da so jih lahko izdelali, so potrebovali papir,
škarje, lepilni trak, okrasni trak, bleščice, pisalo, okraske, flumastre in
barvice.

Dekleta 7. razreda so šivala božične
kape za na stole in prtičke za na
mize v jedilnici. Potrebovale so
škarje, blago, igle, sukanec in svinčnik.
Nekateri fantje 8. razreda so izdelovali ptičje hišice, ostali pa smreke
iz papirja. Za ptičje hišice so potrebovali les, vijake, brusni papir, žago, sponke, meter in vrtalnik, za
izdelavo smrek iz papirja pa škarje,
lepilo in barvni papir. Ptičje hišice
so nato dali pred šolo, da so lahko
otroci iz vrtca pozimi hranili ptičke,
smreke pa so pritrdili v jedilnici na
oglasno desko.

S skupnimi močmi smo lepo okrasili
celotno šolo, še posebej veliko pozornosti pa smo namenili jedilnici.

Bor Črnko, Žana Grum,
Rene Klemen, 8. r.
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ANKETA: Tehniški dan
SPROŠČEN IN USTVARJALEN DAN
Ob koncu tehniškega dne (2. 12.
2021) smo učence povprašali, kaj
menijo o njem. Svoje mnenje so
tudi utemeljili. Izbrali smo nekaj
odgovorov, ki so se nam zdeli najzanimivejši.
Neva Lesjak, 2. r.: »Današnji dan
se mi je zdel super zato, ker smo
izdelovali lepe Božičke.«
Tilen Višner, 3. r.: »Današnji dan
je bil odličen, ker smo ustvarjali in
poslušali veliko dobrih pesmi.«
Jan Turjak Rek, 4. r.: »Današnji
dan se mi je zdel lep, ker smo delali božične okraske in smo sodelovali v ekipah.«
Andraž Cvetko, 5. r.: »Današnji
dan se mi je zdel super, saj smo se
igrali in družili.«
Lana Klemenc, 6. r.: »Današnji dan
se mi je zdel zabaven, ker smo izdelovali izdelke, se družili, poslušali pesmi in se zabavali.«

Eva Arl, 7. r.: »Zdel se mi je zelo
lep in božičen, saj je bilo lepo
vzdušje.«
Kevin Forneci Solero, 8. r.:
»Odličen, saj je izdelava hišic iz
lesa pravi užitek.«
Zala Ladinek, 9. r.: »Zelo zabaven,
saj smo lahko poslušali glasbo in
se smejali.«

Helena Urbanc, 9. r.: »Današnji
dan se mi je zdel zelo zabaven in
kreativen, ker smo poslušali pesmi
ter poskušali biti čim bolj ustvarjalni pri izdelovanju voščilnic.«
Mojca Širec Eman, 9. r.: »Všeč mi
je bil, ker nismo imeli pouka in
smo se zabavali in skupaj peli
pesmi.«
Tia Fric, 9. r.: »Dan se mi je zdel
super, ker je bilo vzdušje sproščeno in smo se zabavali.«

Bor Črnko, Žana Grum,
Rene Klemen, 8. r.
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Biologija
MODEL DNA

Učenci devetega razreda smo pri
pouku biologije dobili nalogo, da
naredimo model DNA.
Vsi smo hitro zavihali rokave in se z
veliko domišljije podali na delo. Iz
raznih materialov, kot so papir, les,
žica in stiropor, smo uspeli izdelati
zelo različne modele. Dodali smo še
tabelo, na kateri je bilo za vsak del

napisano, kaj predstavlja. Nekateri
so za svoje delo porabili nekaj ur,
drugi pa več popoldnevov med počitnicami.
Naučili smo se glavne značilnosti
DNA, a to nam ni predstavljajo nikakršnega problema. Za povrh pa
smo bili za naš trud, voljo in lepe
izdelke odlično ocenjeni.
Zala Ladinek, 9. r.
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Angleščina
THE THREE LITTLE PIGS

Pri angleščini kot izbirnem predmetu pogosto igramo igre vlog. To imajo učenci
zelo radi, hkrati pa je to odličen način, da
govorijo tudi bolj zadržani učenci, ki se
sicer ne želijo govorno izpostavljati.
Tako smo pred kratkim v 5. razredu
obravnavali temo My home (Moj dom),
ki smo jo zaključili z igro The three little
pigs (Trije prašički).

Oblikovali smo skupine po štiri (volk in
trije prašički). Učenci so se takoj lotili dela. Uporabili so vse, kar je bilo pri roki, da
so naredili bivališča. Nato smo začeli vaditi govor. Hitro so usvojili vsak svojo vlogo
in proti koncu ure jih je bilo že veselje
gledati in poslušati.
Ob ustrezni priložnosti bodo petošolci to
igro predstavili tudi drugim učencem šole.
Milena Ledinek
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Prireditev in druge aktivnosti
PREDPRAZNIČNO OBARVAN DAN

V četrtek, 23. 12. 2021, je že vse
dišalo po praznikih. Učenci in otroci
iz vrtca so nam pričarali čudovito
prireditev – s petjem, plesom, igro,
deklamacijo in igranjem na glasbila.
Spomnili so nas tudi na običaje ob
prihajajočih praznikih ter poudarili,
kako pomemben je za Slovence dan
samostojnosti in enotnosti, ki ga
praznujemo 26. decembra.

Po prireditvi so učenci užili zimske
radosti na prostem, kjer so izdelali
skulpture iz snega. Pri delu so uporabili svojo domišljijo in spretnosti
ter se ob tem zelo zabavali. Dan je
minil v prijetnem in razigranem
vzdušju ter nas popeljal praznikom
naproti.
Jasna Ledinek
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Dejavnosti 2. razreda
VESELI DECEMBER

Veseli december je za vsakega izmed nas poseben mesec. Vsi ga želimo doživeti kar se da lepo. In ker
imam rada svoje učence, sem želela,
da bi bil ta mesec poseben, drugačen tudi v šoli, v naši učilnici. Za
učence sem pripravila koledar za
vsak dan s presenečenji. Mislim, da
so odveč besede navdušenja vsako
jutro, še preden se je začel pouk, saj
so že vsi nestrpno pričakovali, kaj jih
čaka tokrat v kuverti. Učenci so se
tako lahko sladkali s kakavom iz avtomata in s keksi, izdelali smo tudi
božične kroglice, se ves dan učili na
blazinah, se učili s tablicami, igrali
na snegu in še in še in še. Ni lepšega
kot to, da vidiš iskrice navdušenja in
zadovoljstva v teh otroških očeh.
Mislim, da smo ta mesec preživeli
res čudovito in se še bolj povezali
med seboj.
Mateja Pisnik
ISKRICE

V mesecu decembru smo odpirali
kuverte. Kuverte smo odprli, ko je
učiteljica izžrebala enega od otrok.
Najbolj nas je zanimalo, kaj bo pisalo v njej. Jaz sem jo odprla dvakrat.
Počutila sem se super. Najbolj sem
bila vesela, ko smo delali božične
kroglice. Pri izdelavi kroglic, smo se
zabavali. Kroglice smo lahko tudi
pojedli.
Neva Lesjak, 2. r.
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V šoli smo imeli veseli december.
Vsak dan nas je v razredu pričakala
kuverta presenečenja. Polni pričakovanja in navdušeni smo s sošolci
čakali, kdo bo razkril presenečenje.
Dan brez naloge, podaljšan odmor,
igranje in moje najljubše: sladek
začetek dneva. Aktivnosti sem bil
zelo vesel in upam, da nam učiteljica še kdaj pripravi kako presenečenje.

Kris Forneci Solero, 2. r.

Bil je četrtek in imeli smo športni
dan. Bilo je tekmovanje na snegu.
Učenci 2. razreda smo naredili narobe obrnjenega snežaka. Po zvočniku so povedali, da sta dva razreda
zmagala. To smo bili mi in 9. razred.
Za nagrado smo dobili nekaj sladkega. Pili smo čaj in jedli kekse. Ta
dan je bil zelo zabaven.
Žan Germut, 2. r.
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Bil je četrtek, dan, preden so se začele novoletne počitnice. Jutro je
bilo mrzlo in komaj sem čakala, da
pridem v šolo, saj ta dan ni bilo pouka. Imeli smo predstavo, na kateri
smo nastopali vsi učenci na šoli. Naš
razred je na nastopu prepeval
pesmico in krasil jelko. Po predstavi
nas je v razredu pričakala polna miza keksov in čaja. Ko smo se okrepčali, smo po šolskem radiu slišali, da
bo zunaj potekala tekma v izdelovanju snežnih skulptur. Bili smo navdušeni in že smo hiteli oblačit kombinezone ter odšli ven uživat na
sneg. Izdelali smo na glavo obrnjenega snežaka. Vsak razred na šoli je
izdelal svojo snežno mojstrovino,
ampak naš snežak je bil eden izmed
zmagovalcev. Ob razglasitvi smo vsi
skakali od navdušenja in veselja, saj
smo prejeli sladko nagradico. Da pa
je bilo veselje še večje, nas je nagra-

STRAN

dila tudi učiteljica Mateja. Dan nam
je vse prehitro minil in že smo se
veselil naslednjega dne, ko so se
pričele počitnice in smo pouku za
nekaj časa pomahali v slovo.
Nika Helbl, 2. r.

ISKRICE
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Angleščina
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET N2A
N2A je neobvezni izbirni predmet
angleščina, ki se na naši šoli izvaja
že drugo leto. Pri tem predmetu, ki
poteka dve uri na teden, nadgrajujemo znanje iz angleščine, ki se ga
učimo pri obveznem izbirnem
predmetu angleščina – AI3. Skupno
imamo na urniku tako kar štiri ure
angleščine, ki se je učimo kot drugi
tuji jezik.
Pri urah N2A večkrat utrjujemo svoje znanje z raznimi vajami s pomočjo tablic, pisno, v zvezek, ali pa
ustno. Večkrat tudi beremo razna
besedila, da utrjujemo oziroma izboljšujemo svoj govor v angleščini.
Kdaj pa kdaj gledamo tudi kakšne
kratke zgodbe na YouTubu v angleščini, to so večinoma elektronske

knjige ali risanke, ki so dobro znane
povsod po svetu. Občasno delamo
tudi slušne vaje ali pa naredimo
tudi kakšno krajšo predstavitev –
projekt. Pri pouku se imamo lepo in
se hkrati naučimo veliko novega.
Hoditi k N2A za nobenega od nas, ki
ga obiskujemo, ni muka.
Za neobvezni izbirni predmet angleščina sem se odločila, ker me
zanimajo jeziki, sama se jih tudi
učim kar nekaj, in ker želim vedeti
več. Vpis k N2A pa bi priporočala
tistim, ki si želijo v srednji šoli menjati jezik in tako angleščino obiskovati kot prvi tuji jezik, nemščino
pa kot drugi, in vsem tistim, ki si
želijo pridobiti več znanja iz angleščine.
Mojca Širec Eman, 9. r.
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Anketa: Neobvezni izbirni predmet N2A
LAHKO DOBIM DVE DODATNI URI ANGLEŠČINE, PROSIM?
Le zakaj bi kdo želel prostovoljno povečati
število ur v svojem urniku? Večina naših devetošolcev pa je storila ravno to. Poleg obveznega izbirnega predmeta obiskujejo še dodatni dve uri angleščine na teden, in sicer kot
neobvezni izbirni predmet. Preverite, zakaj.
Tia Fric, 9. r.: »Za dodatni dve uri angleščine
na teden sem se odločila zato, ker želim nadgraditi svoje znanje tega jezika. Eden izmed
razlogov je tudi to, da še nisem popolnoma
prepričana, kateri jezik bom vzela kot prvi v
srednji šoli. Sedaj bom v vsakem primeru imela
zadostno znanje angleščine, da v srednji šoli ne
bom imela težav. Menim pa tudi, da je angleščino kot svetovni jezik dobro znati.«
Gašper Mrak, 9. r.: »Za dodatni dve uri pouka
pri angleščini sem se odločil zato, ker si hočem
izboljšati slovnico. Odločil sem se tudi zato, ker
bom v srednji šoli zamenjal jezik in tako si lahko lažje utrdim angleščino.«
Helena Urbanc, 9. r.: »Za dodatni uri angleščine sem se odločila, ker je po mojem mnenju
angleščina jezik, katerega znanje je v tem času
zelo pomembno in koristno, v primeru menjave jezika v srednji šoli mi bo dodatno znanje
angleščine pomagalo.«
Jan Garmut, 9. r.: »Odločil sem se, ker mi bo
zelo pomagalo v srednji šoli. Na SERŠ-u v Mariboru je namreč potrebno jezik zamenjati: moj
prvi tuji jezik bo nato angleščina.«
Timotej Hudernik, 9. r.: »Za angleščino sem se
odločil, ker grem v takšno srednjo šolo, v kateri potrebujem več znanja angleščine. Prav tako
mi je pa ta jezik všeč.«

ISKRICE

Matic Valek, 9. r.: »Za dodatni dve uri angleščine sem se odločil zato, ker bom v srednji
šoli zamenjal jezik in bo angleščina moj prvi
jezik. Odločil sem se tudi zato, da bi bolje znal
angleško.«
Zala Ladinek, 9. r.: »Dodatni dve uri angleščine sem se odločila obiskovati, ker sem svoje
znanje tega tujega jezika želela še nadgraditi
in izboljšati. Ker je angleščina svetovni jezik in
ga potrebuješ že skoraj posod, vem, da mi bo
to dodatno znanje prav prišlo.«

Mojca Širec Eman, 9. r.: »Za dodatni dve uri
angleščine sem se odločila, ker me jeziki veselijo in me zanimajo. Z dodatnimi urami pridobivamo tudi več znanja iz angleščine, potem
pa mi bo tudi v srednji šoli angleščina lažja, ker
bom menjala jezika in bom imela angleščino
kot prvi jezik. V današnjem času pa se mi zdi
angleščina tudi zelo pomembna in koristna,
ker je nekako mednarodni jezik in ga govorijo
skoraj vsi ljudje sveta.«
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Dejavnosti 5. razreda
PEKA ČOKOLADNIH MAFINOV
Predpraznične dni smo si petošolci
popestrili s peko mafinov. Na začetku smo se razdelili v dve skupini, v
eni so bili fantje, v drugi pa dekleta.
Vsaka skupina je pripravila svoje
mafine.
Začeli smo s pripravo mase. Vanjo
smo dodali tudi ogromno čokolade.
Maso smo dali v modelčke in nato
na vrh dodali še mrvice, čokolado …
Pekače smo odnesli v šolsko kuhinjo, kjer je prijazna kuharica Mojca
že imela pripravljeno segreto pečico. Čez pol ure smo jih vzeli iz pečice in pustili, da se ohladijo. Ko so se
ohladili, si je vsaka ekipa vzela svoje in jih pojedla.
Pri peki smo se zelo zabavali in
smejali. Najpomembnejše pa je bilo, da smo sodelovali in se imeli lepo.
RECEPT: ČOKOLADNI MAFINI

SESTAVINE ZA 12 MAFINOV
V MODELU:
- 225 g moke
- 1 pecilni prašek
- 1 vaniljev sladkor
- 110 g sladkorja
- 26 g kakava v prahu
- 100 g čokolade za kuhanje
- 1 jajce
- 175 ml mleka
- 75 ml olja

POSTOPEK:
Na manjše koščke narežemo čokolado za kuhanje. Ločimo rumenjak
od beljaka, iz beljaka naredimo
sneg.
Rumenjaku dodamo sladkor, vaniljev sladkor, olje ter vse skupaj premešamo z električnim mešalnikom.
Dodamo mleko in spet premešamo.
Nato dodamo kakav v prahu in moko, h kateri smo primešali pecilni
prašek. Počasi premešamo z mešalnikom. Sneg ročno vmešamo k masi, dodamo še koščke čokolade za
kuhanje, vendar ne vseh (2–3 velike
žlice koščkov damo na stran za po
vrhu mafinov), maso ročno premešamo.
V pripravljene modelčke za mafine
damo maso do roba, nato pa po
vrhu rahlo potopimo koščke čokolade.

Pečemo jih 25 minut pri 180 stopinjah Celzija.
Julia Bratkovič, 5. r.

ŠTEVILKA

1,

LETO

2021/2022

STRAN

Dejavnosti 1. razreda
PRVI KORAKI DO UČENOSTI

Policist Vojko zmeraj poskrbi za našo
varnost.

Športni dnevi so zakon, še posebej,
če je tako lepo vreme.

Naš prvi nastop na šolski prireditvi.

ISKRICE
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Vadimo spretnost poslušanja in koncentracije.

Zelo pomembne so tudi ročne
spretnosti.

Znamo že računati.
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S pomočjo učiteljice Alje spoznavamo
glasbila Carla Orffa.

Iščemo glasove v besedah.

Ustvarjalni smo tudi zunaj učilnice.

Čajanka pred bližajočimi se prazniki.

Lucija Orter
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Športni dan
SMUČANJE IN POHOD
V petek, 28. 1. 2022, so imeli vsi
učenci naše šole (razen osmega, ki
je bil v karanteni) zimski športni
dan. Izbrali so lahko med smučanjem in pohodom. Tako eni kot
drugi so uživali v sončnem, že skoraj pomladnem vremenu, čudovitih
razgledih in dobri družbi. Na poti na
Janževski Vrh smo namreč presenečeni našli cvetoče trobentice, ki so
na prisojni legi že pokukale na dan.
Ko pa smo se ozrli na drugo stran,
smo lahko uživali ob pogledu na
zasneženo Ribnico in razmišljali,
kako se drugi učenci podijo po smučišču. Dan bo vsem ostal v lepem
spominu.
Jasna Ledinek
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Zanimivosti
ZOFKA KVEDER
Pisateljica, ki se je uprla pravilom moških
Ko prebiramo berila in učbenike, le
redko naletimo na kakšno žensko
pisateljico. Pri tem se nam lahko
porodi vprašanje: Kje so ženske
nekoč bile? Zmotno je dejstvo, da
niso bile tako pametne in genialne
kot moški. Da bi se lahko približale
mestu, na katerem so stali moški,
so se morale odločiti, ali bodo imele poklic, a nikoli otrok in moža, ali
pa bodo ostale doma in skrbele za
vso družino. Moški, ki so odločali o
vsem, so namreč menili, da ženska
ne more skrbeti za moža in imeti
poklica hkrati. Odločiti so se morale
za javno ali zasebno življenje. Slovenska pisateljica Zofka Kveder,
močna in pogumna ženska, je bila
drugačna in se je odločila kljubovati pravilom moških.

Zofka Kveder v rosnih letih

Rodila se je leta 1878 v preprosti
delavski družini. S starši nikoli ni
imela dobrega odnosa, oče je bil
pijanec, z materjo pa povezave nekako nikoli nista začutili. Bila je navihana deklica, ki se je raje lovila in
podila s fanti, kot igrala s punčkami
iz cunj. Po končani osnovni šoli v
Ljubljani se je vrnila domov, kjer pa
je pod okriljem matere in očeta trpela ter hrepenela po svobodi. Dobila je službo v Kočevju in svojo
lastno sobo! To ji je ogromno pomenilo. Nato je odšla v Ljubljano,
kjer je delala v pisarni. Svoje književne prispevke je lahko objavljala
v časopisu, vendar le z moškim
psevdonimom. Bila je nesrečna,
zato se je odpravila v Trst. V tedaj
največjem slovenskem mestu je
spoznala svojega bodočega moža,
Vladimirja Jelovška, obenem pa
naredila ogromen korak kot ženska:
postrigla se je in oblekla hlače! Takrat je bilo to skoraj nezaslišano in
se ni spodobilo. Med njenim bivanjem v Trstu je izšel prvi slovenski
ženski časopis, Slovenka, pri katerem je sodelovala tudi Zofka. Svoje
prve prispevke je podpisovala z
imenom Kopriva.
Zofka je rada potovala. Odkrivanje
novih krajev, kultur in ljudi jo je
obogatilo. Iz Trsta se je odpravila v
Zürich in iz Züricha v Bern. Tam zaradi finančnih in ljubezenskih težav
ni ostala dolgo. Pot jo je popeljala v
Prago, kjer je napisala svojo prvo
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knjigo Misterij žene in rodila svojo
drugo ljubezen, prvega otroka –
hčerko Vladko. Postala je urednica
revije Domači prijatelj in z drugimi
slovenskimi umetniki imela zelo dobre odnose.
Kot je že znano, v vseh teh mestih ni
ostala dolgo. Odpravila se je v Zagreb in rodila še dve hčeri, Mašo in
Miro. A kljub rojstvu dveh novih
otrok je bila Zofka tudi tu zelo nesrečna. Poskusila se je utopiti v Savi,
a so jo uspeli rešiti. Vladimirja, ki ji
je bil nezvest, je dokončno zapustila. Spoznala je novega moža, Juraja
Demetrovića, a jima usoda o skupni
družini ni bila naklonjena. Večkrat je
splavila, kar jo je hudo prizadelo. V
Zagrebu je napisala in izdala svoj
prvi roman Njeno življenje. In ko je
bilo njeno življenje že tako popolno-
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ma uničeno, se je zgodil dogodek,
po katerem Zofka ni bila nikoli več
ista. Ubil je njeno dušo in nikoli več
si ni opomogla. Umrla je namreč
njena prvorojenka – Vladka.

Zofka s svojimi hčerkami

27

STRAN

28

Vladka je bila njena najljubša hči,
bila je pametna, uporniška in iskriva. V njej je videla mlado sebe. Ko
je bila stara komaj devetnajst let, je
hudo zbolela in na žalost tudi umrla. Za Zofko je bil to največji udarec
od vseh, ki jih je kadarkoli doživela.
Od Juraja se je ločila in se dvakrat
poskusila celo zastrupiti. Ko pa je to
naredila tretjič, je bilo tudi zadnjič.
Leta 1926 je v Zagrebu umrla ženska, o kateri bi se moralo govoriti
veliko več, kot se. Ženska, ki ni naredila toliko samo zase, ampak je
bila vzor ženskam takrat, vzor ženskam danes! In ženska, ki se je prva
uprla moškim in sledila svojim sanjam, pa naj so bile takrat še tako
neverjetne in nemogoče.
Najinega zanimanja o Zofki Kveder
pa na tem mestu še ni bilo konec.
Prebrali sva namreč njen prvi roman Njeno življenje, ki te že takoj
na začetku pritegne k branju. Sledi
obnova.
Tilda je bila sedemnajstletno dekle
mirnega in plemenitega značaja.
Bila je zelo pametna, to je podedovala po svojem očetu. Kljub temu
da je bila redkobesedna, je bila zelo
ustrežljiva, skromna in skrbna.
Pri sedemnajstih letih se je na pobudo staršev poročila z živahnim,
navihanim, morda celo otročjim
Romanom. Izgledalo je, da bosta
živela srečno življenje, tudi Tilda je
menila, da bo njun zakon srečen,
saj je bil Roman vselej nasmejan in
vesel. Vendar ni bilo tako. Kmalu po
njuni poroki, se je Roman domov
vračal pozno ponoči in pijan. Spet je

zapadel v slabo družbo in mrežo
goljufij. Po rojstvu njunega prvega
otroka je bil Roman spet nežen in
nadvse družinski človek, vendar je
kmalu zapadel nazaj v kvartanje.
Zagrešil je ogromno ponaredb denarja, kraj, poleg tega pa je povzročil smrt lastne matere in Tildinega
očeta. Tilda se je moža sramovala,
vendar je vedela, da je v srcu dober
in se z njim ni soočila. Zaradi svojih
zločinov se je Roman kmalu znašel
v ječi. Da bi Tildi in njenima otrokoma omogočil lepše življenje, jih je
Romanov stric priselil k sebi domov.
Kmalu je stric kupil Tildi hišo, kjer je
živela mirno življenje z deklo Leno
in tremi otroki. Kmalu je izvedela,
da je v ječi umrl Roman. Oddahnila
si je, saj je vedela, da ji ne bo več
delal preglavic s krajami, ponaredbami in pijančevanjem. Kmalu zatem sta ji za škrlatinko umrla dva
otroka, kar je Tildo zelo užalostilo.
Sedaj je imela samo še majhno deklico, kmalu pa se ji je rodil še četrti
otrok – deček. Tega je Tilda ljubila
bolj kot prejšnje tri otroke. Poimenovala ga je Rajko. Bil je zelo podoben njenemu očetu, kar jo je zelo
osrečevalo. Kmalu pa so na dan začele prihajata lastnosti, ki jih je podedoval po svojem očetu. Bil je trmast, lagal je, zlahka se ga je dalo
zavesti, vendar se je znal takoj prikupiti nazaj. Tilda je kmalu izgubila
še tretjo hčerko. Ko ji je ostal samo
še Rajko, ga je ljubila še bolj, čeprav
ji je povzročal ogromno težav. Začelo se je z lažmi, nato pa so se le te
prevesile v kraje, goljufije, prevare
in pijančevanje. Tildo je to zelo strlo, vendar je sina spodbujala in veliko garala, da mu je omogočila vse,
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kar si je zaželel, čeprav so bile njegove muhe le začasne. Prigovarjala
mu je ter mu vedno odpustila, kar
pa Rajka ni spametovalo k poštenemu življenju. Včasih ga po več dni ni
bilo domov, v gostilni je pijančeval
in začel je kvartati, kot njegov oče.
To je Tildo popolnoma zlomilo, bila
je skrajno prizadeta. Sina je na nek
način sovražila – bil je kopija svojega očeta, ki ji je povzročil ogromno
bolečin in težav. Ko pa se je Rajko
po nekaj dneh spet pijan vrnil domov in je v pijani nezavednosti izdal,
da je služkinji Leni ukradel vse življenjske prihranke, ga je skrajno nesrečna in obupana Tilda ustrelila.
V trenutku se je zavedla svojega dejanja, na list napisala priznanje svojega zločina ter odhitela do visoke
pečine nad morjem. Tilda se je s skokom v hladno, razpenjeno morje rešila vseh bolečin, katerih je bila deležna vse življenje.
O svojem delu je Zofka Kveder zapisala: »Ne vse in ne za vse – ali nekaj
strani ženske duše in ženske osode
sem skušala napisati za nekatere.
Ne pričakujem, da bi me vsi v vsem
razumeli ali želim, da bi me ne razumeli napačno. Nisem hotela vlačiti
ženskega trpljenja v blato, le pokazati sem ga hotela onim, ki ga ne
vidijo, da vedo zanj in da spoštujejo
ženo radi nje in njega in njene temne, zagonetne osode.«

Risba Zofke s koprivo v roki, kakor se je nekoč
podpisovala.

Fotografije in besedilo so povzeti po:
G. RENKO, Manca. 2017. Lastno življenje: Srečanje z Zofko Kveder. Ljubljana: Beletrina.

Tia Fric in Zala Ladinek, 9. r.
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Zanimivosti
PISAVA SLOVENCEV
Pisava Slovencev se je skozi stoletja
spreminjala. Prvo ohranjeno zapisano besedilo v slovenščini (Brižinski
spomeniki), ki je nastalo okoli leta
1000, je bilo napisano v karolinški
minuskuli. Primož Trubar je leta
1550 prvi slovenski knjigi izdal v

gotici, kasneje (1555) pa sta znova
izšli, tokrat v bohoričici. Ta pisava
je dobila ime po Adamu Bohoriču,
ki je napisal prvo slovensko slovnico. Od sredine 19. stoletja Slovenci
uporabljamo gajico, ki je dobila ime
po hrvaškem jezikoslovcu Ljudevitu
Gaju.

KAROLINŠKA MINUSKULA

Odlomek iz Brižinskih spomenikov, napisan v
karolinški
minuskuli.

Isti odlomek iz
Brižinskih spomenikov, preoblikovan v sodobno
slovenščino in
zapisan v gajici.
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GOTICA

Prva stran Abecednika, natisnjenega
1550 v Schwäbisch Hallu v Nemčiji,
avtor: Primož Trubar,
pisava: gotica.

Prva stran Katekizma, natisnjenega
1550 v Schwäbisch Hallu v Nemčiji
avtor: Primož Trubar,
pisava: gotica.

Prepisana prva stran Abecednika (1550) v bohoričici.
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BOHORIČICA
gajica
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Prva stran Abecednika, natisnjenega 1555 v Tübingenu v Nemčiji,
avtor: Primož Trubar,
pisava: bohoričica.

Prva stran Katekizma, natisnjenega 1555 v Tübingenu v Nemčiji,
avtor: Primož Trubar,
pisava: bohoričica.

Prepisana prva
stran Abecednika (1555) v bohoričici.
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Zanimivosti
ČASOPISI NA SLOVENSKEM NEKOČ
Pri izbirnem predmetu Šolsko novinarstvo
smo raziskovali zgodovino slovenskih časopisov. Še posebej veliko pozornosti smo namenili dvema – Lublanskim novicam ter Kmetijskim in rokodelskim novicam.

Učenkam se je še posebej zanimivo zdelo dejstvo, da so besedila v obeh časopisih zapisana
v pisavi, ki se imenuje bohoričica. Pri branju
nam je lahko v pomoč preglednica na str. 32.

LUBLANSKE NOVICE
POMEN: prvi slovenski časopis.
ČAS IZHAJANJA: 1797–1800.
POGOSTOST IZHAJANJA: sprva dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko.
UREDNIK: Valentin Vodnik.
PISAVA: bohoričica.
VSEBINA: zabavne in poučne vsebine ter novice iz politike, gospodarstva in kulture.

Naslovnica Lublanskih novic
ISKRICE
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Valentin Vodnik
Po vrnitvi slovenskega ozemlja Avstriji se je zaradi podpore
francoski oblasti njegov položaj poslabšal. Bil je predčasno upokojen.
Napisal je prvo slovnico slovenskega jezika, ki je bila v celoti napisana
v slovenščini.
Pisal in urejal je prvi slovenski časopis Lublanske novice ter Veliko in
Malo pratiko. Napisal je prvo kuharsko knjigo v slovenščini Kuharske bukve.
Rodil se je leta 1758 v premožni
kmečki družini v Šiški pri Ljubljani.
Šele pri devetih letih se je začel učiti branja, računanja in pisanja. Leta
1768 so ga poslali k stricu Marcelu
v novomeški frančiškanski samostan, kjer ga je pripravljal za v vstop
v ljubljansko gimnazijo. Po gimnaziji
je vstopil v frančiškanski red. Študiral je filozofijo in teologijo. Leta
1784 je zapustil meniški stan in
opravljal duhovniški poklic. Leta
1798 je postal učitelj na ljubljanski
gimnaziji.
Vodnikovo življenje se je spremenilo z ustanovitvijo Ilirskih provinc.
Nova francoska oblast je prinesla
šolsko reformo, ki je dovoljevala
pouk v jeziku dežele. Bil je učitelj in
ravnatelj različnih šol. Odkrito je
podpiral francosko oblast. Po njegovi zamisli so učitelji začeli učiti v
slovenščini, ki pa je postala obvezni
predmet za učence v zadnjem letniku.

Vodnik je bil tudi pesnik in avtor
ene izmed prvih slovenskih pesniških zbirk Pesme za pokušino. Umrl
je leta 1819.

Spomenik Valentinu Vodniku na
Vodnikovem trgu v Ljubljani
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KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE
POMEN: Dolgo časa edini časopis v slovenskem jeziku. Pomembne so bile predvsem
zaradi utrjevanja slovenskega knjižnega
jezika, splošnega sprejema gajice in nasploh zaradi vsestranskega kulturnega razvoja slovenskega naroda.
ČAS IZHAJANJA: 1843–1902.
POGOSTOST IZHAJANJA: enkrat tedensko,
nekaj let dvakrat tedensko.
UREDNIK: Janez Bleiweis (do svoje smrti).
PISAVA: bohoričica, od 1845 gajica.

VSEBINA: prispevki s področja kmetijstva,
obrtništva, leposlovja, politike, kulture in
dopisi iz raznih krajev.

Naslovnica Kmetijskih in rokodelskih novic

Janez Bleiweis
Rodil se je leta 1808 v Kranju v trgovski družini.
Obiskoval je gimnazijo v Ljubljani, na Dunaju študiral medicino in živinozdravstvo. V Ljubljani je
postal zdravnik in živinozdravnik, profesor živinozdravstva in sodne medicine, obenem pa še
tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko. Umrl je leta
1881 v Ljubljani.

Janez Bleiweis
IS
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Natečaj
BESEDNE ZANKE IN UGANKE
Pozdravljeni, dragi učenci!
Čas je, da razgibate svoje možgančke.
Za vas smo pripravili zelo zanimiv in
poučen izziv.
V tej številki šolskega glasila ste lahko
spoznali, da se je pisava Slovencev
spreminjala. Danes uporabljamo gajico, nekoč pa ni bilo tako. Iz časopisa
Kmetijske in rokodelske novice smo
izbrali tri besedila, zapisana v bohoričici.

Kaj sledi?
•

Kaj je treba narediti?
•
•

•

Besedilo 1, 2 in 3 preoblikujte v
gajico (pomoč: tabela na str. 32),
nato pa še v sodobni slovenski
knjižni jezik (danes bi npr. zapisali
takoj namesto koj, krčmar namesto kerčmar, pamet namesto
vumnost),
rešite uganko (besedilo 1).

•

Preoblikovana besedila in rešitev
uganke zapišite s pisanimi črkami
na brezčrten list papirja formata
A4 - vaša pisava naj bo čitljiva in
estetska.
Svoje zapise oddajte učiteljici
Jasni Ledinek do 7. 3. 2022.

NAGRADA
Med učenci, ki bodo oddali vsa tri
besedila in rešitev uganke v skladu z
vsemi pogoji natečaja, bomo tri najboljše nagradili.
Želimo vam veliko dobrih idej in
ustvarjalnih užitkov.

IZBRANA BESEDILA
Besedilo 1:

Odlomek iz:
Kmetijske in
rokodelske
novice,
1843, št. 2
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Besedilo 2:

Odlomek iz: Kmetijske in rokodelske novice, 1843, št. 2

Besedilo 3:

Odlomek iz: Kmetijske in rokodelske novice,
1843, št. 1

Prispevke na str. 30–37 smo pripravile:
Eva Arl, Tjaša Hudernik, Aneja Kramljak, Tinka Ovčar, Maja Pušnik, Eva Turjak Rek,
Ela Uran, 7. r., z mentorico Jasno Ledinek.
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MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI
Črtica
RAZOČARANJE
Devetošolci so pri pouku slovenščine ob prebiranju Cankarjeve črtice Bobi
spoznali značilnosti te književne vrste in se tudi sami preizkusili v pisanju.
Nekateri so ustvarjali na podlagi svojih izkušenj, drugi so se prepustili domišljiji. Črtica je zelo kratka pripovedna vrsta, pri kateri je v središču kak
droben dogodek, pripetljaj, doživetje, bežen vtis; poudarek je na razpoloženju.

  
Moje največje razočaranje
Ko je učiteljica podala naslov za spis, se mi je v glavi takoj utrnil dogodek, ki
se ga ne spominjam preveč rada, ko pa se ga, v meni še danes prebudi občutek tesnobe. Razočaranje je res kruta stvar, saj te lahko ob spominu nanj
zaskeli srce in boli bolj, kot če ti bi kdo zaril nož v hrbet. Naj vam zaupam
dogodek o svojem srečanju z razočaranjem.
Nedolgo nazaj, le nekaj let je od tega, sem se pripravljala na dolgo pričakovano violinsko tekmovanje. Res močno sem si želela zlate plakete in zato res
trdo garala. V času priprav sem večkrat zaradi čistega obupa, ker sem mislila, da je moje igranje slabo, potočila solzo ali dve. Bolj kot se je tekmovanje
približevalo, več metuljčkov se mi je nabiralo v trebuhu. Kot da bi se vsak
dan, ki je bil bližje tekmovanju, izvalilo stotine novih metuljev. Bila sem
vznemirjena in komaj sem čakala, da stopim na oder in odigram naštudiran
program. In kmalu je prišel ta dan. Vstala sem prav sumljivo dobre volje,
tudi vožnja do dvorca Dobrovo pri Novi Gorici je potekala brez težav. Ko
smo s starši prispeli v dvorec, v katerem sem tekmovala, je do mojega nastopa manjkala le ura. »Le kaj lahko gre narobe?« sem si mislila in vedno
bolj nervozno pogledovala na uro. »Še pol ure.« Hrepenela sem po zlatem
priznanju, upala, da se vse razvije po pričakovanjih in kazalo je dobro. Na
nek način sem komaj čakala na nastop in da lahko pokažem svoje znanje. V
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prostoru, kjer smo se lahko preoblekli, sem preigravala tekmovalni program
in s profesorjem popravljala še zadnje malenkosti. Nato pa so se odprla vrata in hostesa, ki je vstopila, nam je ukazala, da moramo z vajo nadaljevati v
kleti. Srce mi je skoraj padlo v hlače. Nisem razumela, zakaj moramo iz
tople, akustične sobe, v hladno in temno klet. Začelo me je skrbeti. Moje
roke so postajale hladne. Bilo je še tri minute do nastopa, ko mi je na violini
počila struna. Poskušala sem ostati mirna, a je bilo to ob ljudeh, ki so divjali
okoli mene, dobesedno nemogoče. Ker v kovčku nisem imela uigrane strune, jo je profesor zamenjal kar s struno iz svoje violine. Medtem ko je profesor to počel, nas je prišla hostesa pozvat, da smo na vrsti in da naj nemudoma pridemo pred dvorano, kjer se je odvijalo tekmovanje. Ko je mentor
končno zamenjal struno in uglasil violino, smo tekli po stopnicah do dvorane
v drugem nadstropju. Zasopihana od številnih stopnic sem bila dobesedno
potisnjena na oder. Bilo me je strah, moje roke so bile ledene in potne, srce
pa nemirno. Globoko sem vdihnila, se skušala zbrati in pričela igrati. Prva
skladba je bila uspešna. Dala mi je kanček upanja, da ta nastop le ne bo tako
slab. Nato sem nadaljevala z drugo skladbo. Korepetitorki, ki me je spremljala na klavirju, sem dala znak za začetek. Pričeli sva igrati, vendar spremljava
na klavirju ni bila prava. Ker se je korepetitorka ustavila, sem v upanju, da
me ujame v naslednjem taktu, sama igrala naprej. Nato me je poklicala po
imenu, me ustavila in se mi začela opravičevati, ker je zamenjala vrstni red
not. Nisem mogla verjeti. Bila sem prestrašena, jezna, razočarana. Komaj
sem zadrževala jok. Za trenutek sem pomislila, da bi zbežala z odra. Najbolj
prizadelo me je to, da bi lahko izgledalo, kot da nič nisem vadila in se sploh
nisem pripravila na nastop. Zdelo se mi je, da sploh nima smisla nadaljevati.
Izgubila sem upanje o zlatu, a ostal je tisti kanček upanja za srebro. Tako
sem znova pričela igrati. Ker sem bila izredno nervozna in nezbrana, sem se
velikokrat zmotila in nastop ni bil tak, kot sem upala, da bo. Na koncu sem
se prisiljeno nasmehnila, se priklonila sodnikom in s sklonjeno glavo zapustila oder. Na poti proti domu smo bili vsi čisto tiho. Vsi smo bili razočarani.
Sama sem zadrževala solze ter se utapljala v lastnih mislih. Mislila sem, da
ne bom več občutila veselja in da je vse izgubljeno. Ob prihodu domov sem
tiho odšla v posteljo ter se do dobra razjokala. Solze kar niso in niso nehale
liti, kot nevihtni oblaki. Misli so se kmalu utopile v temi in sanjah.
Ob spominu na ta dogodek me oblijejo mešana čustva. Od žalosti do jeze,
od razočaranja do zmedenosti. A bolj, ko razmišljam o tem čudnem spletu
okoliščin, bolj sem hvaležna, da se je zgodilo, kar se je. To je neprecenljiva
izkušnja, ki me je naredila močnejšo, a mi obenem vzela veliko samozavesti.
Dogodka ne bi niti spremenila niti želela pozabiti, saj verjamem, da se vse
zgodi z namenom in da mi bo nekoč prišla prav ravno ta izkušnja.
Helena Urbanc, 9. razred
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Moje razočaranje
Vsak izmed nas je že kdaj doživel občutek razočaranja. Lahko ga spremlja
občutek krivde, žalosti ali pa morda tudi jeze. Razočarani smo lahko nad izgubljeno tekmo, slabo oceno ali pa na splošno nad neuspehom. Ampak ali
smo lahko razočarani nad seboj?
Do lanskega leta sem obiskovala glasbeno šolo – igrala sem klavir. Posledično sem se udeležila veliko nastopov, med njimi tudi internih, na katerih so
bili učenci iz več šol. Ti nastopi so mi vedno povzročali nekaj stresa, a ne pretirano veliko, bila sem tudi živčna, čeprav je ponavadi vse potekalo gladko.
Dobro pa se spomnim enega nastopa – bila je zima in v zaodrju smo se že
zbirali nastopajoči učenci. Dobro se spomnim, da sem imela dlani hladne,
kar je že prva stvar, ki ni v redu, če boš moral čez nekaj minut sesti za velik
koncertni klavir. Skladbo za ta nastop sem res veliko vadila, znala sem jo na
pamet in uspelo mi jo je spraviti do točke, da je bila brez napak. Skratka,
skladbo sem znala zelo dobro. Kljub temu pa sem bila živčna, imela sem težko kepo v želodcu ter posledično mrzle in potne dlani. Ni trajalo dolgo, ko
sem zaslišala svoje ime in stopila na oder. Brez not seveda, ker sem skladbo
znala na pamet. Usedla sem se na stol in začela igrati, vse je potekalo gladko. Naenkrat pa se je v moji glavi pojavila praznina, prsti pa so mi zmrznili.
Kolikor sem se trudila, se nisem mogla spomniti nadaljevanja skladbe. Zardela sem in začela me je oblivati vročica. Morala sem improvizirati, zato sem
zaigrala še zadnji akord ter s sklonjeno glavo odšla z odra. Bilo me je zelo
sram in čim prej sem želela domov.
Od takrat naprej me je še bolj strah nastopanja, a vem, da se vse zgodi z razlogom, in tega dogodka nimam v slabem spominu, čeprav sem bila takrat
zelo razočarana nad sabo. Iz vsake napake se nekaj naučimo in od takrat naprej (če ni bilo obvezno, seveda) sem na odru vedno igrala po notah in ne na
pamet.
Tia Fric, 9. razred
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Jan Garmut, 9. razred

Zala Ladinek, 9. razred
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Babičino otroško razočaranje
Razočaranje, to je težka beseda. Beseda, ki predstavlja več občutkov. Žalost, bolečino, konec
upanja, izgubo, mogoče celo jezo. Razočaranja so različna, a najbolj bolijo tista, kadar tako
verjamemo in želimo nekaj, na koncu pa se ne uresniči. Po mojem mnenju so najbolj razočarani otroci. Nedolžna bitja, ki se jim najbolj goreča in največja želja ne izpolni. Tako se je zgodilo tudi moji babici.
Ko je bila moja babica Katarina približno mojih let, malo mlajša, si je zelo želela igrati na citre
ali harmoniko. Ko je zaslišala zvok teh inštrumentov, je dobila kurjo polt in na njenem obrazu se je prikazalo veliko veselja in radosti. Dolgo je to željo zadrževala v sebi in si je ni upala
razkriti staršem. Nekega dne jima je vseeno povedala, a starša sta ji s težkim srcem odgovorila, da si družina ne more privoščiti inštrumenta, ker je predrag. Takrat so bili drugačni časi,
ko je veliko ljudi še živelo na podeželju, kjer niso bili zelo bogati. Babica Katarina je s težkim
srcem, polnim žalosti in razočaranja, morala sprejeti odgovor. Po resnici povedano je v kotičku svojega srca vedela za to, a je še vseeno upala, ker upanje umre zadnje. Kljub temu da
ni dobila inštrumenta, je vseeno s sestrama Milko in Marijo pela pesmi, včasih pa so tudi
plesale. To zgodbo mi je pripovedovala z mešanimi občutki. Z žalostjo, grenkobo in vedrim
obrazom. Pravi, da to, da ni imela možnosti igrati na citre ali harmoniko, najbolj obžaluje,
ampak tako je pač bilo.
Mislim, da smo lahko kar srečni, da živimo v takšnih časih, kot so zdaj. Zdaj bi si lahko skoraj
vsak privoščil inštrument, a takrat so si ga lahko le redki. Babica je imela smolo, ampak ji jaz
včasih tudi kaj zaigram na citre in takoj je dobre volje in vedrega obraza. Pravi, da se spominja starih časov, ko so ob kakšnih praznikih in posebnih dnevih vaščani, ki so imeli inštrumente, igrali nanje. Všeč mi je in mi je v veselje, ko vidim babico, kako je vesela in srečna, ko
se ob mojem igranju spominja preteklih dni.

Besedilo in slika:
Mojca Širec Eman,
9. razred
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Moje največje razočaranje
Biti razočaran je popolnoma normalno. Vsakdo je bil že vsaj enkrat razočaran. Čeprav se vsi zavedamo, da ni ravno prijetno, se vedno najde rešitev,
da si hitro opomoreš. Razočaran si lahko že ob najmanjši stvari; ko na nekaj
upaš in se to ne uresniči ali ko se ne zgodi točno tako, kot si si predstavljal.
Tako sem bila tudi jaz že hudo razočarana, a ko sem ponovno pomislila, sem
ugotovila, da morda le ni bilo tako hudo. Na koncu se je vse odlično razpletlo. Na ta dogodek sem se spomnila ravno med božičnimi prazniki in moji
občutki so se ves čas med seboj mešali in si bili popolnoma različni. Tako je
bilo …
Z možem že osem let živiva v Tanzaniji, v vzhodni Afriki. Tja sva se preselila,
ker sva po nekem potovanju v te odročne kraje preprosto vzljubila njihovo
kulturo ter njihov skromen način življenja. Ljudje tam so med sabo tako zelo
povezani. Pot naju je tako pripeljala v majhno mestece, kjer delam kot
zdravnica v bolnišnici. Delo sem hitro dobila, ker je ta poklic tam precej iskan. Tudi moj mož si je našel delo in lahko sva zaživela po svoje. Na začetku
sicer z nekaj težavami, a kasneje sva se kar hitro uspela prilagoditi na njihove razmere: podnebje, hrano, klimo in vse ostalo. A kljub številnim prednostim so bile tukaj tudi slabosti. Ena najhujših je bila oddaljenost od moje
družine. Imeli smo sicer navado, da vsako leto za praznike z možem odideva
nazaj v najino domovino, Slovenijo, ter da božične praznike preživimo skupaj. Prav tako pa sta pogosto prišli moja in moževa družina k nama med poletjem. Tako smo kljub vsemu le lahko bili vsako leto skupaj. Med sabo smo
namreč zelo povezani. Izjema je bilo poletje pred nekaj leti. Ravno takrat, ko
naj bi prišli najini domači, sva izvedela, da jim ne bo uspelo priti. Drug drugega sva potolažila s tem, da bo kmalu december in čas, ko bova midva obiskala njih. Takrat se mi še ni zdelo tako zelo hudo. Kmalu pa je prišel veseli
december in oba sva si za konec leta za dva tedna že vzela dopust in rezervirala let v Slovenijo, tokrat še z večjim veseljem in pričakovanjem kot navadno. To bi bilo vendar prvikrat tisto leto, da bi se videli. A potem se je, točno
se spomnim kako, zgodil ta veliki dogodek. Sedela sem v dnevni sobi in brala knjigo, v ozadju je igrala glasba, mož pa je ravno nekaj popravljal. Ko sem
bila tako zatopljena v branje, je zazvonil telefon in nekaj sekund ga sploh
nisem slišala, saj je bila vsa moja pozornost namenjena besedam v knjigi.
Dvignila sem telefon in ko sem na ekranu videla ime svojega šefa, sem bila
jezna, da me moti v času, ko že imam dopust, naslednji dan pa let. Oglasila
sem se in njegova novica me je pretresla. Sploh nisem vedela, kaj bi odgovorila. Povedal mi je namreč, da me v bolnišnici nujno potrebujejo čim prej,
že kar naslednje dni! Tla so se mi zvrtela pod nogami, saj je bilo moje tako
zelo dolgo pričakovano potovanje uničeno. Bila sem globoko razočarana.
Svojo družino imam namreč tako rada, da nisem vedela, kako bom lahko še
toliko časa preživela brez njih. Bila sem besna, da vse leto ni takšne gneče v
bolnišnici, mora pa biti ravno naslednje dni. A kaj sem hotela, morala sem
se sprijazniti in odreči počitnicam v domovini.

ŠTEVILKA

1,

LETO

2021/2022

STRAN

Zdaj, ko se spominjam vseh dogodkov, ki so se zvrstili zatem, ugotavljam, da morda le ni bilo
tako slabo, da sem ostala. Za naše snidenje smo se dogovorili že čez nekaj mesecev. Tukaj, v
Tanzaniji, imamo namreč v decembru in ostalih evropskih zimskih mesecih poletje in ravno
takrat se je po našem mestu razširila tukaj zelo pogosta bolezen malarija. Morala sem ostati.
Zdaj vidim, da sem naredila zelo dobro stvar, saj sem odrekla svojemu veselju in pomagala
ljudem v največji stiski in ravno takrat, ko so me najbolj potrebovali. Tudi to nekaj šteje.
Zala Ladinek, 9. razred

Rene Mrak, 6. razred
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Laura Hren, 6. razred

Ema Žigart, 6 razred
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Tea Pokeržnik, 6. razred

Živa Črnko, 6. razred
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Xaver Grubelnik Pečovnik, 8. razred

Matic Koren, 8. razred
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Urška Urbanc, 6. razred

Jan Buzzi, 6. razred
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Eva Ostruh, 8. razred

Žan Buzzi, 8. razred
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Gabriel Arl, 7. razred: Naš muzej na prostem
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Vrtec
IGRA S SNEGOM V IGRALNICI
Igra je otrokova spontana,
prostovoljna,
prijetna in ustvarjalna dejavnost,
ki sama sebe krepi in nagrajuje.
Preko igre otrok spoznava sebe,
svet in se uči.
Otrok s pomočjo igre razvija svoje
različne sposobnosti.
Igra vpliva na razvoj mišljenja,
na pridobivanje izkušenj in znanja,
na otrokovo čustveno
in socialno življenje
ter prispeva h govornemu razvoju.
Lepo torkovo januarsko dopoldne
smo namenili stiku s snegom kar v
igralnici. Omogočil je ustvarjanje,
igro, oblikovanje, predvsem pa prijetno druženje ob skupnem ustvarjanju in vzpostavljanju socialnih stikov z vrstniki. Otrokom sva najprej
nadeli rokavice, nato sva večjo plastično posodo napolnili s snegom.
Otroci so se z velikim zanimanjem
lotili raziskovanja snega. Nekateri
so bili pri tipanju snega zelo pogumni, drugi manj. Z najino pomočjo je nastal snežak. Da pa je vse
skupaj ostalo še v lepšem spominu,
smo za konec zapeli in zaplesali Mi
delamo snežaka.
Juhuhu, še več takšnih dogodivščin
v vrtcu!
Alenka Urnaut in Špela Hrastnik
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Vrtec
ŠTIRJE ELEMENTI
Rdeča nit našega oddelka v tem
šolskem letu so štirje elementi
(zrak, voda, zemlja in ogenj). Elemente spoznavamo preko junakov,
kot so: Modri Jan, Puhec, Packa Rija
in Sončnica. Modri Jan predstavlja
vodo, Puhec zrak, Packa Rija zemljo
in Sončnica ogenj. Elemente spoznavamo v naravi skozi letne čase, s
pomočjo eksperimentov, zgodb,
pesmic in deklamacij. V okviru štirih
elementov spoznavamo živalski in
rastlinski svet ter se igramo razne
gibalne, socialne in družabne igre.
Katja Bricman in Hermina Ostruh
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https://www.houstoniamag.com/style-andshopping/2018/12/5-reasons-to-start-using-fountainpens.
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju
Osnovna šola
Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem
letu 2021/2022 ustvarjajo, oblikujejo in urejajo šol-
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ski novinarji pod mentorstvom Jasne Ledinek.
Avtorji posameznih prispevkov, izdelkov in fotografij so tudi drugi učenci, učitelji, vzgojitelji in delavci OŠ Ribnica na Pohorju.

Zahvala in vabilo
Fotografije/slike: Če ni drugače navedeno, so avtor-

Zahvaljujemo se vsem, ki ste
kakorkoli sodelovali in pomagali pri izidu glasila Iskrice.
Če želite svoj prispevek objaviti v kateri od naslednjih številk glasila, vas vabimo, da ga
oddate naši mentorici.
Šolski novinarji

ji fotografij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi delavci
šole. Če so fotografije/slike iz drugih virov, so le-ti
navedeni na str. 54.

Mentorji prispevkov, katerih avtorji so učenci:
•
•
•
•
•
•

ISKRICE

Mojca Dajčman: str. 12,
Mateja Pisnik: str. 15–17,
Milena Ledinek: str. 18–19,
Jerneja Osvald: str. 20,
Luka Oman: likovni izdelki na str. 40–51 (razen
na str. 49),
Jasna Ledinek: ostali prispevki.
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