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VPIS V ZLATO KNJIGO
OŠ Ribnica na Pohorju
TIA FRIC,
učenka 9. razreda,
je v šolskem letu 2021/2022 osvojila
zlato Cankarjevo priznanje
na državnem tekmovanju iz slovenščine,
zlato priznanje
na državnem tekmovanju iz nemščine,
od 3. do 9. razreda je imela
zaključene same odlične ocene.


ZALA LADINEK,
učenka 9. razreda,
je v šolskem letu 2021/2022 osvojila
zlato priznanje
na državnem tekmovanju iz Vesele šole,
od 3. do 9. razreda je imela
zaključene same odlične ocene.
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Zvesti knjigi vseh devet let

ZLATI BRALCI

Devetošolci, ki so bralno značko osvojili
vseh devet let, so postali zlati bralci. Svoje
mnenje o branju knjig so delili z nami.
Mojca Širec Eman: »Brati knjige mi je bilo
zanimivo in zabavno. Knjige se mi zdijo pomembne, ker si tako pridobivamo znanje.
Všeč mi je in ponosna sem nase, ker sem
kljub učenju brala knjige in uspela osvojiti
bralno značko v vseh razredih.«
Tia Fric: »Branje knjig se mi zdi izredno pomembno, predvsem z vidika širjenja besednega zaklada in širjenja obzorij. Knjige doživljam kot gledanje filma, le da si pri knjigah lahko vse predstavljaš sam, kar je še
ena odlična lastnost branja – spodbuja domišljijo. Z branjem knjig vstopiš v popolnoma nov svet in se vživiš v katerokoli osebo
in menim, da človek s tem raste.«
Matic Valek: »Vsako leto sem bral predvsem za sladoled (tj. nagrado ob zaključku
bralne značke). Z branjem sem si širil besedni zaklad.«
ISKRICE

Zala Ladinek: »Knjige so lahko kot čarovnija.
Če se poglobiš v zgodbo, si lahko v trenutku
v popolnoma drugem svetu, v svetu, ki si ga
ustvariš sam. Zato imam rada romane, kjer
ni slik – tako si zgodbo v svojih mislih narišem točno tako, kot si jo predstavljam sama.
Širim si besedni zaklad in obzorje, zato raste
tudi moja domišljija. Ob branju knjig uživam
in z njimi preživim vsako popoldne ali
večer.«
Helena Urbanc: »Ob branju knjig lahko vstopiš v čisto drug svet, brez vsakdanjih skrbi in
problemov. Z branjem si širiš obzorje, prav
tako pa se naučiš tudi lepše izražati. Knjige
so mi v veliko veselje, saj si izmed vseh vrst
lahko izbereš ravno tisto, ki se ti zdi najbolj
zanimiva.«
Gašper Mrak: »Branje mi je velikokrat popestrilo dneve, ampak je bilo včasih tudi dolgočasno, saj sem imel v mislih druge skrbi.
Kljub vsemu sem skozi vseh 9 let prebral vse
potrebne knjige.«
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Športni dan
ZIMSKO VESELJE
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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Proslava
OB PREŠERNOVEM DNEVU
10. 2. 2022 smo s prireditvijo obeležili Prešernov dan. Devetošolki
Zala in Tia sta nas s sproščenim pogovorom popeljali skozi Prešernovo
življenje. Jan in Timotej (9. r.) sta
deklamirala Zdravljico, Xaver (8. r.)
pesem Kam? ob klavirski spremljavi
Jana (6. r.), Lejla (5. r.) pa sonet
Apel in čevljar. Lejla, Rene in Kevin
so nato odigrali dramatizacijo Apela
in čevljarja. Ob koncu so vsi nastopajoči poudarili, zakaj je Prešeren
za Slovence tako pomemben.
Jasna Ledinek
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Šola v naravi
ZIMSKE DOGODIVŠČINE NA KOPAH

Učenci 5. in 6. razreda smo v februarju preživeli pet dni v zimski šoli v
naravi na Kopah. Bivali smo v Lukovem domu. Z nami so bili štirje učitelji.
Poudarek te šole je bil na učenju
smučanja. Učili smo se pravilnega,
varnega in samostojnega smučanja
ter samostojno uporabljati žičniške
naprave.
Učitelj športa je prvi dan opravil
preizkus smučanja in nas razdelil v
tri skupine.
Vsak dan smo smučali v dopoldanskem, popoldanskem in nočnem
času. Zaradi slabšega vremena
(megla, veter, sneženje) smo sproti
prilagajali smučanje z ostalimi aktivnostmi (pohodništvo, družabne
igre, pevsko-plesni večer).
Na Kopah smo uživali in se imeli
zelo lepo.
Učenci 5. razreda
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Tehniški dan
DAN PUSTNIH MASK IN VESELJA
V soboto, 26. 2. 2022, smo se vsi učenci
od 1. do 9. razreda zbrali v šoli in skupaj
preživeli krasen pustni dan.
Dan se je začel tako, da smo se doma našemili v čudovite, domišljijske in smešne
pustne maske. Ob 8.00 smo začeli z gledanjem filma. Po ogledu ob 9.30 pa smo imeli
malico, ki je bila zelo okusna. Jedli smo
krofe z marelično marmelado. Po malici
smo se še malo družili in počeli pustne norčije. Ob 10.00 smo se oblekli ter se odpra-

vili pred šolo. Tam so nas pričakali kurenti,
s katerimi smo se tudi fotografirali. Potem
smo se odpravili po cesti do smučišča. Člani turističnega društva so nas lepo pogostili ter nam ponudili slastne miške, čokolade, balone … Prišli so tudi glasbeniki, ki so
zaigrali na trobento, nato smo še malo zaplesali. Bilo je zelo mrzlo, zato smo se odpravili nazaj pred šolo in tam počakali na
prevoze. Ta dan je bil zelo zanimiv, zabaven in poln norčij.
Ela Uran in Tinka Ovčar, 7. r.
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Projekt
RASTEM S KNJIGO
V torek, 22. 3. 2022, smo se sedmošolci v okviru projekta Rastem s
knjigo odpravili v Knjižnico Radlje
ob Dravi. Cilj tega nacionalnega
projekta je motiviranje otrok za
branje knjig in vzpodbujanje informacijske pismenosti.
Dan smo začeli ob 8.00, ko smo
pred šolo počakali na prevoz, ki nas
je odpeljal v Radlje ob Dravi. Ko
smo prispeli, smo se odpravili v
knjižnico. Tam nas je prijazna knjižničarka popeljala po knjižnici. Ta je
zelo lepa in ima veliko knjig, še posebej pa veliko kotičkov za branje
in igranje. Nato smo se posedli v

velikem prostoru, kjer sta nam
knjižničarki Helena in Vesna, povedali vse o knjigah in o aplikacijah za
branje in rezerviranje knjig. Ko smo
končali, sta nam dali knjige, vsak je
dobil svojo: Jaz sem Andrej slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja. Potem pa smo lahko sami
malo šli po knjižnici in si jo ogledali.
Ob 9.30 so nas kombiji odpeljali
nazaj v šolo. Šli smo na malico, nato
pa k pouku.
Ta dan je bil krasen in zelo zabaven.
Maja Pušnik, 7. r.
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Kulturni dan predmetne stopnje
OBISK GLEDALIŠČA
V četrtek, 24. 3. 2022, smo učenci
6., 7., 8. in 9. razreda odšli v Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer smo si ogledali predstavo
Elvis Škorc, genialni štor.
Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo se
vsi učenci zbrali v učilnicah. Razredniki so povedali, kako bo potekal
ves dan. Nato smo ob 8.00 odšli na
malico, ki je bila zelo okusna. Ko
smo se najedli, smo odšli na avtobus. Ta je imel kar dve nadstropji.
Vožnja je hitro minila, ker smo se
pogovarjali in zabavali.
Ko smo prispeli v Maribor, smo izstopili iz avtobusa in kratko pot nadaljevali peš. Gledališče je bilo zelo
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lepo. Nato smo vstopili in odložili
vrhnja oblačila in nahrbtnike. Nekaj
časa smo morali še čakati na hodniku, ker predstave ni prišla gledat
samo naša šola, temveč še neka
druga. Gospod nas je pospremil do
sedežev v dvorani in kar naenkrat
se je predstava začela odvijati. Govorila je o najstniku Elvisu, ki ima
številne težave. Po končani predstavi smo lahko igralcem in režiserki Mateji Kokol postavili katerekoli
vprašanje.
Po prihodu nazaj v šolo smo pojedli
kosilo in nato odšli domov. Te predstave ne bo nihče pozabil.
Eva Turjak Rek in Tjaša Hudernik,
7. r.
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Kulturni dan razredne stopnje
OBISK GLEDALIŠČA
30. 3. 2022 smo se po skoraj dveh
letih z učenci od 1. do 5. razreda
podali na daljšo pot z avtobusom.
Odšli smo v SNG Maribor, kjer smo
si ogledali baletno predstavo Nanine pesmi. Ker smo imeli še nekaj
časa do pričetka predstave, smo si
lahko privoščili še sladoled. Bilo
nam je lepo, zelo smo uživali.
Mateja Pisnik
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Čistilna akcija
SKUPAJ DO ČISTEGA OKOLJA
V petek, 25. 3. 2022, smo počistili
okolico šole. Zavihali smo rokave
ter pograbili listje, pesek in zadnje
krpice snega, pobrali smeti, populili
plevel in pometli površine.
Jasna Ledinek

ISKRICE

STRAN

11

STRAN

12

Šolski ples
ZAPLEŠI Z MANO
V petek, 22. 4. 2022, je na šoli potekal ples za učence od 5. do 9. razreda. Ples za učence od 1. do 4. razreda je bil na žalost odpovedan zaradi prenizkega števila prijav.

Devetošolci so pripravili različne
igre. Bilo je zelo zabavno. Plesali
smo, peli, se zabavali. Predvajali so
tudi počasno pesem. Učenci 9. razreda so za vse plesalce kupili prigrizke. Na voljo smo imeli tudi pijačo.
Eva Arl, 7. r.
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Dan dejavnosti
POHOD DO GRADU MAHRENBERG
V sredo, 11. 5. 2022, smo se z učenci od 1. do 5. razreda podali na
športni in naravoslovni dan. Z avtobusom smo odšli do Radelj ob Dravi. Tam smo po zanimivi viteški poti
iskali viteške ščite. Ob iskanju leteh smo spoznavali še poučno gozdno učno pot in si dodatno krepili
svoje telo na trim napravah ob poti.
Pot nas je nazadnje pripeljala do
najvišje razgledne točke nad
mestom, kjer je nekoč stal grad
Mahrenberg. Po krožni poti smo se
nazadnje vrnili nazaj v trg, kjer smo
si privoščili še sladoled. Hvaležni in
polni novih vtisov smo se vrnili z
avtobusom nazaj v šolo.
Mateja Pisnik

MNENJE UČENCEV
Anej Urh, 3. r.: »Všeč mi je bilo, ko
smo odšli na stari grad v Radljah.
Zelo vesel sem bil, ko smo odšli na
koncu še na sladoled.«

ISKRICE

Tilen Višner, 3. r.: »Meni je bil
športni dan zelo všeč, saj rad hodim
v hribe v prostem času. Po koncu
pohoda pa smo jedli sladoled.«
Naj Arl, 4. r.: »Športni dan mi je bil
zelo všeč. Ko smo prispeli na grad,
smo jedli čips in prigrizke. Ko smo
prispeli v mesto, pa smo jedli tudi
sladoled.«

13

STRAN

14

Muzikal
KORONA MUZIKAL
Muzikal je projekt področij, ki se
prepletajo. Vzeli smo izvirno besedilo, ki ga je napisal Jernej Selič. Na
podlagi besedila je učiteljica glasbe
Urška Pečonik pripravila priredbe
pesmi in napisala avtorske skladbe,
učitelj športa Marko Klemenc pa je
prevzel plesni del. V sam muzikal
smo vključili še folklorno skupino
Severčki
(mentorica:
Jerneja
Osvald), da predstavimo tradicionalne vrednote. Pevski del smo po-

leg solističnih točk obogatili z vokalno skupino in instrumentalnimi
podlagami, za katere je učenka Helena Urbanc napisala lastno partituro. Zaradi bolniške odsotnosti
Urške Pečonik je glasbene naloge
prevzela Alja Krušič, ki je prilagodila
glasbo. Muzikal je doživel tri uprizoritve. Ogledali so si ga starši, občani občine Ribnica na Pohorju ter
učenci Osnovne šole Muta.
Jernej Selič
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Kolesarski izpit
KOLESARSKI IZPIT PETOŠOLCEV

V letošnjem šolskem letu smo se
petošolci pripravljali na kolesarski
izpit. Najprej smo morali opraviti
teoretični del izpita, kasneje pa še
praktični del.
Ko je prišel policist, Vojko Klug, smo
bili vsi zelo nestrpni in komaj smo
čakali, da začnemo z vožnjo. Skupaj
smo pregledali ustreznost koles. Na
igrišču nas je čakal spretnostni poligon, ki smo ga za vajo prevozili večkrat, nato nas je pri vožnji spremljala in ocenjevala tudi učiteljica Jerneja. Največ težav nam je povzročala vožnja med ovirami. Po uspešno opravljeni vožnji na poligonu
smo se razdelili v skupine po tri in
se peljali po vasi z gospodom Matejem. Še posebej pozorni smo bili v
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križiščih. Kolesa smo pustili v šoli,
saj smo naslednji dan zopet vozili
po vasi in vadili za izpit.
V četrtek nas je spet obiskal gospod
policist, saj nas je čakala izpitna
vožnja po vasi. Bili smo srečni in
zadovoljni, da smo uspešno opravili
kolesarski izpit.
Vsi smo se veselili slavnostne podelitve kolesarskih izkaznic. Učenci
smo pripravili kratko slovesnost, na
kateri smo se zahvalili učiteljici za
vzpodbudo. Po končani podelitvi
smo si privoščili tudi nekaj prigrizkov in dobre glasbe. Po pouku pa
smo se posladkali še s sladoledom.
Julia Bratkovič in Lejla Turjak, 5. r.
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Dan dejavnosti
RAZISKOVANJE V NARAVI
V sredo, 1. 6. 2022, so učenci predmetne stopnje, ki niso sodelovali
pri muzikalu, imeli naravoslovni
dan. Čas smo preživeli z zanimivimi
aktivnostmi zunaj in znotraj šole.
Učenci so se po razredih izmenjavali pri reševanju različnih nalog.
Prvi dve uri sta se dve skupini odpravili ven, kjer se je prva skupina
naučila, kako ustvariti herbarij, druga pa je raziskovala živa bitja v gozdu. Medtem pa so ostali učenci izdelovali kvader in kocko. Nato so se
aktivnosti zamenjale, tako da je
vsak razred izvedel vsako dejavnost.
Tilen Podlesnik, Bor Črnko, 8. r.
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Dan dejavnosti
KVADER IN KOCKA
V sredo, 1. 6. 2020, smo se zjutraj
zbrali v šoli, da bi izvedli naravoslovni dan. Najprej smo z učiteljico
Mojco Dajčman odšli raziskovat naravo. Naslednjo aktivnost smo imeli pri učiteljici Jožici Turjak. Predstavila in pokazala nam je nekaj primerov, kaj bomo počeli. Najprej smo
se lotili izdelave kvadra ali kocke.
Kasneje pa smo se lotili še njunih

diagonalnih presekov, eni kvadrovega, drugi pa kockinega. Vse skupaj je potekalo zelo sproščeno. Izdelava mreže nam ni delala težav,
saj smo to že počeli. Za diagonalni
presek kocke ali kvadra pa smo si
morali najprej izdelati načrt in šele
potem izrezati mrežo diagonalnega
preseka. Vsi, ki smo se lotili te dokaj zahtevne naloge, menimo, da je
bilo delo poučno, ustvarjalno in zanimivo.
Gašper Dobaj, 8. r.
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Dan dejavnosti
LIKOVNA DELAVNICA
MNENJE UČENCEV
Rok Ladinik, 3. r.: »Zelo mi je bilo
všeč, ker smo izdelovali hobotnice.«

Jan Pokeržnik, 4. r.: »Pri likovni delavnici smo si s prijatelji pomagali.
Kar sem izdelal, mi je bilo zelo
všeč.«
V četrtek, 27. 5. 2022, smo z učenci
od 1. do 5. razreda izvedli likovno
delavnico. V našo sredino smo povabili ljubiteljsko likovnico Matejo
Poročnik, ki aktivno deluje tudi v
Likovni sekciji Likra Radlje ob Dravi.
Tema delavnice je bila Mi gremo pa
na morje. Pod njenim okriljem so
nastali lepi likovni izdelki, ki bodo
še nekaj časa krasili steno v naši
jedilnici.
Mateja Pisnik

Jan Turjak Rek, 4. r.: »Na likovni
delavnici mi je bilo všeč, ker sem
naredil želvo in mi je pri izdelavi
želve pomagala tudi učiteljica.«
Naja Past, 4. r.: »Na likovni delavnici smo ustvarjali morske živali. Jaz
sem naredila želvo. Ko sem končala
z izdelavo, smo si zaslužili premor,
malo smo se posladkali s sladoledom. Počasi smo zaključevali z delom, pospravili smo okraske. Likovna delavnica je bila zelo zabavna,
saj rada ustvarjam.«
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Gospodinjstvo
PRIPRAVA SENDVIČA

Pri uri gospodinjstva smo se šestošolci odločili, da pripravimo slasten
sendvič. Razkužili smo delovno površino, nato smo si umili roke in si
razdelili delo. Kruh smo prerezali na
pol, nato smo paradižnik in solato
oprali in narezali. Salamo in sir so
narezale že kuharice, tako da smo
vso zelenjavo, salamo in sir samo
zložili v štruco kruha. Nato smo na-
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rezali še avokado, granatno jabolko
in kumarice. To smo položili na
krožnik in pripravili še omako iz
skute in kisle smetane. Na mizo
smo položili servietke ter sendvič,
avokado z omako ter kumaricami in
granatno jabolko. Zaželeli smo si
dober tek in pojedli slastne jedi.
Lana Klemenc in Ema Žigart, 6. r.
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Šola v naravi
DOGODIVŠČINE V BOHINJU
16. 5. 2022 smo se učenci tretje
triade odpravili v šolo v naravi Bohinj. Pred prihodom na cilj smo si
ogledali tudi Bled. Ko smo prispeli
v Bohinj, smo se odpravili v sobe
in se namestili. Sledili so dnevi,
polni dogodivščin. Zadnji dan šole
v naravi pa smo se ustavili v Ljubljani, kjer smo obiskali Woop!

sirom. Po kosilu smo počivali. Lahko smo se družili in igrali igre in odbojko. Odšli smo pogledat Ribčev
Laz, ki je zelo lep kraj. Po tem kratkem sprehodu smo se morali pripraviti na 10 minut teka. Nato sta
sledila večerja in druženje. Ob 22.
uri smo se odpravili spat.
TOREK

PONEDELJEK
V šoli smo najprej pojedli zajtrk in
se nato odpravili na avtobus. Vozili
smo se okoli tri ure in bilo je zabavno, saj smo se lahko pogovarjali.
Preden smo prispeli v Bohinj, smo
si ogledali še Bled. Po ogledu Blejskega jezera smo odšli nazaj na avtobus in se peljali v Bohinj. Ko smo
prispeli, smo najprej odšli v sobe in
se namestili. Sledilo je kosilo. Bilo je
okusno, imeli smo čičerikino juho in
testenine s smetanovo omako in

Potem ko smo vstali, smo se uredili
in odpravili na jutranje ogrevanje.
Nato smo šli na slasten zajtrk. Zatem smo imeli 20 minut časa, da
smo se uredili in pripravili na dolg
pohod okrog jezera. Sledilo je kosilo. Ker smo bili zelo utrujeni, smo
imeli eno uro počitka. Lahko smo
počivali, igrali družabne igre, se
sladkali in nasploh družili ter imeli
zelo lepo. Po počitku in druženju
smo odšli do Ribičevega Laza na
sladoled. Tam smo se lahko prosto
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SREDA
Dan se je začel ob 7. uri. Pred zajtrkom smo se razgibali, nato smo se
odpravili v jedilnico. Po obroku smo
imeli prosti čas, da se pripravimo.
Po zajtrku smo se odpravili na dolg
pohod, s katerega smo se vrnili
okoli 12. ure. Po pohodu so se odvijale različne dejavnosti, kot so: odbojka, namizni tenis, namakanje v
vodi, biljard in guganje na tarzanki.
Po kosilu smo imeli dolgi dve uri
počitka, po njem smo se nekateri
odpravili v Ribčev Laz na sladoled.

sprehajali, vendar smo se morali
čez 45 minut vrniti. Počasi smo se
vrnili do hostla, kjer smo imeli do
večerje še nekaj časa za druženje.
Večerja je bila zelo okusna. Po njej
smo imeli zopet čas za druženje.
Dan se je približeval h koncu. Zaključili smo ga s karaokami. Bilo je
zelo lepo in nepozabno.

ISKRICE

Ko smo prišli tja, smo si lahko ogledali Bohinjsko jezero in različne živali, lahko smo se tudi družili s prijatelji. Po vrnitvi smo odšli na
večerjo. Po obroku pa smo se pripravljali na skupinske igre. Prva igra
je potekala tako, da sta dva člana
ekipe morala voziti samokolnico.
Morala sta priti do cilja, kjer je stal
Žan Buzzi, in dati Žanu petko; ko sta
mu jo dala, sta se naslednja dva
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lahko odpravila proti cilju. Pri drugi
igri so trem igralcem zavezali noge,
eno ob drugo, in s svojo taktiko so
morali priti do cilja. Tretja igra je
bila pantomima. Teme so bile:
šport, glasba, etika in zgodovina.
Na koncu so prešteli točke in prišlo
je do izenačenja. Kapetana teh ekip
sta morala zbrati močne prostovoljce za igro vlečenje vrvi. Na koncu je
zmagala ekipa Matica Valeka. Vsak
član njegove ekipe je dobil nagrado, ki pa je vsebovala sladke dobrote. V sobe smo se lahko odpravili
okoli 21.15. Vsi smo se odpravili
spat.
ČETRTEK
Dan smo začeli ob 7.15, ko smo se
dobro ogreli in razdelili v tri skupine. Po telovadbi smo se odpravili
na okusen zajtrk. Nato smo odšli po
skupinah do mentorjev in začeli z

dejavnostmi. Najprej smo šli plezat
po strmi in veliki kamniti steni. Po
plezanju smo se odpravili v kanuje
ter se z njimi peljali, bilo je res krasno. Potem pa smo se odpravili na
kolesa in se odpeljali po čudoviti
dolini. Ko smo prispeli nazaj do hos-

tla, smo se šli kopat v jezero. Bilo je
mrzlo. Potem smo se odpravili na
kosilo, ki je bilo okusno. Nato smo
imeli dve uri počitka in druženja.
Igrali smo odbojko, se pogovarjali,
igrali družabne igre. Potem pa smo
se odpravili do Ribčevega Laza na

sladoled, tam smo gledali račke in
se pogovarjali. Sledila je večerja,
nato pa smo plesali, sledili so plesni
izzivi. Tisti, ki se jih nismo udeležili,
smo se odpravili tuširat in pripravit
na spanje. Ta dan je bil krasen, zabaven, poln dogodivščin in druženja.
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PETEK
Ko smo se zbudili, smo pripravili
svojo prtljago in odšli na zajtrk. Nato smo pospravili sobe in s kovčki
odkorakali iz hostla. Med čakanjem
na avtobus smo imeli nekaj časa za
pogovarjanje in druženje. Avtobus
je pripeljal po nekaj minutah in odšli smo v Ljubljano. V avtobusu smo
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se lahko pogovarjali in poslušali
glasbo. Nekaj časa je minilo in prispeli smo v Ljubljano. Tam smo šli v
Woop!, in sicer v trampolin park ali
pa na vožnjo z gokardi. Po dveh
urah smo odšli jest v Mcdonald’s in
se odpravili proti domu.

Tjaša Hudernik, Aneja Kramljak,
Tinka Ovčar, Maja Pušnik, Eva Arl,
Eva Turjak Rek, Ela Uran, 7. r.
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Revija pevskih zborov
ZBOROVSKI BUM 2022
Javni sklad za kulturne dejavnosti
Radlje ob Dravi je v sredo, 1. 6.
2022, v telovadnici Osnovne šole
Brezno - Podvelka pripravil Zborovski BUM 2022. Zborovski BUMI, ki
so se začeli izvajati v zadnjih majskih dneh, so letos nadomestili območne revije otroških in mladinskih
zborov.
V polurnem programu so se na prireditvi predstavili otroški in mladinski pevski zbori OŠ Ribnica na Pohorju, OŠ Brezno - Podvelka, OŠ
Radlje ob Dravi, OŠ Vuzenica, OŠ
Muta, POŠ Remšnik in POŠ Kapla.
Na dogodku je nastopilo več kot
250 otrok. Predstavili so se s skrbno

izbranimi slovenskimi pesmimi o
domovini, ki jih odlikujeta tako
glasba kot besedilo; začeli pa so z
Zdravljico. Zborom so dirigirali učitelji glasbene umetnosti, Simona
Svanjak, Martina Mrakič, Metka
Stemlak, Alja Krušič in Miha Šrimpf.
Alja Krušič
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Pohodništvo
MLADI POHODNIKI
Tudi v letošnjem šolskem letu je
bilo zanimanje za pohodništvo kar
veliko. Na začetku šolskega leta so
nas še vedno omejevali korona
ukrepi. Ko so se ti nekoliko sprostili,
smo se podali na prvi pohod. Kot
vedno smo se tudi tokrat imeli zelo
lepo. Ko niso več ovira korona ukrepi, pa nam pogosto zagode vreme.
Poletne nevihte v popoldanskem
času so nam nagajale že v maju.
Kljub temu smo dočakali lep, sončen dan in se odpravili na naš drugi
pohod.
Na zadnji pohod pa smo se z avtobusom odpeljali v Vuhred. Iz Vuhreda smo se po lepo označeni planinski poti povzpeli do lovskega doma
na Sv. Antonu. Starešina LD Orlica Vuhred je poskrbel za prijetno presenečenje. Lovec Klemen je pripravil taborni ogenj, kjer smo si pohodniki pekli hrenovke, za sladico pa
še penice. Družina Vertovšek pa je
vse pohodnike pogostila še s sladoledom.
Nepozabno druženje smo zaključili
v prijetni družbi naših staršev.
Lucija Orter
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Naravoslovni dan
ZDRAVILNA ZELIŠČA
V ponedeljek, 6. 6. 2022, so imeli
učenci 2. razreda naravoslovni dan
na temo zdravilna zelišča. V našo
sredo smo povabili dijakinjo zaključnega letnika farmacije Zalo
Orter, ki nam je predstavila zelo
zanimive stvari o zeliščih. Poskusili
smo domače narejena eterična olja,
kreme, mazila, metin sok ... Za piko
na i pa si je še vsak učenec naredil
svojo vrečico zeliščnega čaja.
Mateja Pisnik
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Bralno-ustvarjalne urice
KDO POZNA TE FRAZEME?
Osmošolci Tilen, Bor in Eva so pri Bralnoustvarjalnih uricah raziskovali frazeme
(stalne besedne zveze s prenesenim pomenom). Ugotovili so, da številnih ne poznajo. Zanimalo jih je, ali so zanje slišali
učenci razredne stopnje. Pričakovali so,
da bo le malokdo poznal njihov pravi pomen (zapisan z zeleno barvo). To je povsem razumljivo, saj jih sprva razumemo le
dobesedno. Sčasoma spoznamo tudi njihov pravi, tj. preneseni pomen. Ob razlagi
učencev pa smo se tudi nasmejali.
BELA VRANA: redkost, izjema.
Videla sem učiteljico. Da si poseben. Črna
ovca, nekdo, ki ga vsi zadaj pustijo. Tisti, ki
izstopa. Biti drugačen.
BITI COPATA: mož, ki se v vsem podreja
ženi.
Da lahko z moškim delaš, kar hočeš. Suženj
si. Imamo nove copate. Da moraš vse delati. Da lahko mama z očetovim copatom dela, kar hoče. Da vse ubogaš. Biti ponižen.
Narediš vse, kar ti drugi rečejo. Da nekoga
ubogaš. Vse ubogaš, kar ti nekdo reče.
IMETI KROMPIR: doživeti nepričakovano
ugoden, dober izid, konec česa.
Imeti srečo. Imeti veliko stvari. Imeti veliko
sreče. Imaš srečo. Imeti umazana ušesa.
ISKATI DLAKO V JAJCU: pretiravati v zahtevah po natančnosti.
Iščeš podrobnosti. Vzel sem jajčko. Gledaš,
ali je razpoka v jajcu. Biti radoveden. Da je
nekaj nemogoče. Našel sem jajce. Da nekaj

ISKRICE

iščeš. Da je nekdo neumen. Iskati nemogoče.
MLATITI PRAZNO SLAMO: vsebinsko
prazno govoriti.
Slame ni več. Iskati nemogoče. Nesmiselno govoriti. Vse je prazno. Govoriti eno in
isto. Imaš slamo.
ITI S KURAMI SPAT: zelo zgodaj.
Iti zgodaj spat. Tisti, ki gredo hitro spat.
Da spiš z butli. Da greš spati jezen. Da
greš spat ob isti uri kot kure.
PRITI NA BOBEN: doživeti prisilno dražbo; gospodarsko propasti.
Da si glasen. Priti na koncert. Delati hrup.
Da so ti vse vzeli. Se norčuješ iz drugih.
Igrati boben. Da ti gre slabo na tekmovanju. Ne moreš nehati klepetati. Sedeti na
bobnu.
HODITI V ZELJE: dvoriti njegovi ženi ali
dekletu; vtikati se v zadeve, kjer ima že
on svoje načrte, namene.
Hoditi v nesmisel. Da poješ vse zelje. Ne
moreš nehati hoditi. Da hočeš tekmovati.
Biti nagajiv. Da te nekdo jezi. Da nekomu
nagajaš. Imaš novo zelje. Imaš veliko zelja. Da si reven.
BITI NA KONJU: uspeti, doseči cilj.
Bil sem na konju. Da obogatiš. Imeti prednost pred drugimi. Biti prvi na cilju. Nekaj
doseči. Da prideš do cilja. Jahati konja.
Opomba: razlago frazemov smo poiskali
na spletni strani Fran.
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Predaja ključa
ZELENCI OPRAVILI VSE NALOGE

Devetošolci
(modri) in
osmošolci
(zeleni)
z razrednikoma

V torek, 14. 6. 2022, smo na igrišču
spremljali predajo ključa. To leto so
se devetošolci še posebej potrudili,
da bi nasmejali vse, tudi učitelje. To
so naredili s številom dobrih iger, ki
so jih morali opravljati osmošolci. Za
začetek so jih po obrazu pobarvali z
zeleno in jih izprašali. Po ne tako
težkih vprašanjih sta dva učenca
morala narediti reklamo za gobo in
balon, ta reklama je prepričala celo
učitelje. Nato so morali z usti prenesti dve jabolki iz ene na drugo stran.
Trije učenci so nato oponašali živali.
Po živalskih glasovih je na vrsto pri-

šla še koruza, ki so jo morali z žlico
v ustih prenašati iz enega krožnika
v drugega. Pri naslednjem izzivu so
morali zelenci napeti ušesa, saj so
morali razumeti, kaj je rekel Rene s
polnimi usti penic. Po zelo sladkem
izzivu je bila na vrsti modna revija,
kjer so se fantje oblekli v ženske
kopalke in lasulje ter so morali pozirati za učence in učitelje. Sledila je
prisega, ki so jo morali osmošolci
izreči na kolenih. Po s težavo izrečeni prisegi so si letošnji zelenci priborili ključ.
Tjaša Hudernik, Ela Uran, 7. r.,
Rene Klemen, 8. r.
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Anketa
KAKO JE BITI ŠOLSKI NOVINAR?
Šolski novinarji so povedali, kaj
menijo o svoji vlogi. Morda njihovi odgovori koga prepričajo, da se
jim naslednje šolsko leto pridruži.
Eva Turjak Rek, 7. r.: »Biti šolski
novinar je zelo zabavno, ker se
veliko novega naučiš. Všeč mi je
tudi zato, ker se pri uri vedno
smejimo. Večkrat povemo svoje
mnenje o stvareh in tudi pomagale smo pri šolskem glasilu. Vsem
učencem, ki so zabavni, radi pišejo
svoja mnenja, so igrivi in vedno
pomagajo, svetujem, da se pridružijo šolskemu novinarstvu. Ne bo
vam žal!«

Bor Črnko, 8. r.: »Delo šolskega
novinarja je predvsem zanimivo.
Skozi celo leto vlagaš svoj trud in
čas v manjše prispevke, na koncu
pa iz teh prispevkov in prispevkov
drugih nastane časopis, ki skoraj
popolnoma zajame dogodke skozi
celo šolsko leto. Zelo zanimivo je
delati ankete, saj izveš ogromno
mnenj učencev iz cele šole, ob nekaterih pa se celo nasmeješ. Časopis pa ni delo samo novinarjev, saj
pri njem sodelujejo tudi učitelji in
ogromno ostalih učencev in
učenk.«

Šolski novinarji (2021/2022) - od leve proti desni stani:
prva vrsta: Eva Turjak Rek, Tinka Ovčar, Maja Pušnik;
druga vrsta: Aneja Kramljak, Tjaša Hudernik, Ela Uran, Eva Arl,
Rene Klemen, Bor Črnko; zadaj: Žana Grum.
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Eva Arl, 7. r.: »Biti šolski novinar je
zelo zabavno, saj spoznaš veliko
novega, lahko delaš intervjuje in
podobne reči. Včasih je malo zahtevno, saj moraš na hitro napisati
besedila in jih pretipkati, drugače je
pa zelo lepo. Učencem, ki radi pišejo, intervjuvajo in se poigrajo z besedili, bi jim to delo zelo priporočala. Izvajamo tudi okroglo mizo (zelo
je zabavno), lahko se pogovoriš o
temi, ki ti je všeč … Včasih moraš
imeti tudi potrpljenje.«
Tjaša Hudernik, 7. r.: »Biti šolski
novinar je zelo lepo, zanimivo ter
zabavno, saj spoznaš veliko novih
stvari. Vendar moraš biti zelo odgovoren in skrben. Veliko smo se igrali, kot recimo okroglo mizo in postavljali v vloge različnih novinarjev.
Učencem, ki jih zanima ta tema,
priporočam, da se nam pridružijo,
saj je to neverjetna stvar.«
Ela Uran, 7. r.: »Biti šolski novinar
je zabavno in nasploh poučno.
Spoznaš veliko novega in zanimivega. Pri šolskem novinarstvu izvajamo razne poskuse, na primer okroglo mizo, anketo … Vsem učencem
bi to priporočila, saj je nepozabno
in zelo lepo.«
Rene Klemen, 8. r.: »Biti novinar je
lahko in zabavno, saj lahko beremo
vse stvari, ki jih učenci napišejo za
šolski časopis.«

Aneja Kramljak, 7. r.: »Biti novinar
je bilo kar naporno, saj smo morali
imeti veliko skrb, da nismo česa
pozabili. Mislim, da meni ni res namenjeno biti novinar, saj mi ni bilo
preveč zanimivo in zabavno.«
Tinka Ovčar, 7. r.: »Biti šolski novinar je zabavno in hkrati zahtevno,
ker moraš poznati različne pojme,
zabavno pa je, ker se velikokrat pogovarjamo, glasujemo in izvedemo
okroglo mizo. Učencem, ki so skrbni, zanesljivi in družabni, priporočam, da postanejo šolski novinarji.«
Maja Pušnik, 7. r.: »Ta vloga mi je
bila všeč, saj smo pisali razna besedila. Morala sem se naučiti, kako
kaj napisati in oblikovati. Priporočala bi vsem, da to izkusijo. Pisati je
super, pa še zabavali smo se, igrali
smo okroglo mizo ter se tudi pogovarjali. Bilo je krasno. Če radi
ustvarjate glasila, vam osebno to
izkušnjo priporočam.«
Žana Grum, 8. r.: »Meni se zdi biti
šolski novinar odlično, zanimivo in
zabavno, saj me je to že od nekdaj
veselilo in rada spoznavam učence
naše šole.«
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Mednarodni projekt
eTWINNING
V šolskem letu 2021/22 smo se v okviru
programa eTwinning priključili mednarodnemu projektu Wir sind Europa - Wir sind
Freunde (Mi smo Evropa - Mi smo prijatelji). V projektu je sodelovalo 7 šol iz naslednjih držav: Nemčija, Italija, Francija, Hrvaška, Češka, Turčija in Slovenija. Na naši šoli
je bila v projekt vključena skupina devetošolcev, ki je želela skleniti nova poznanstva
in pridobiti nova znanja.
S projektom smo sledili naslednjim ciljem:
povečanje motivacije za sporazumevanje v
nemščini, pisno in ustno sporočanje in sporazumevanje v nemščini, razvijanje digitalne kompetence, spoznavanje učencev iz
drugih držav in razumevanje večkulturnosti
ter razvijanje kompetence sodelovanja.
Projekt je učencem skozi celoletne aktivnosti in raznolike teme približal različne kulture, navade in tuj jezik. Učenci so krepili
ključne kompetence večjezičnosti, kulturne
zavesti, sodelovanja in ustvarjalnosti ter na
koncu sklenili tudi prijateljstva, ki jih bodo
po zaključku projekta lahko ohranjali še
naprej. Z uporabo različnih digitalnih orodij

in aplikacij so učenci krepili tudi svoje digitalne spretnosti.
Učenci so med seboj komunicirali pisno
preko spletne učilnice TwinSpace in ustno
preko videokonferenčnih srečanj, kjer so se
lahko tudi bolj osebno spoznali. Videokonferenčna srečanja so bila odlična možnost,
da so urili svoje sporazumevanje in spontan
govor v nemščini.
Projektne cilje smo v celoti dosegli, saj so
učenci zelo motivirano sodelovali pri aktivnostih in aktivno uporabljali nemški jezik
kot sporazumevalno sredstvo v pisni in
predvsem v govorni obliki.
Andreja Peruš
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Gospodinjstvo
PEKA PALAČINK
V sredo, 15. 6. 2022, smo petošolci
pri uri gospodinjstva pekli palačinke.
Kuharica Mojca nam je pripravila
maso za palačinke, mi pa smo si v
razredu že pripravili steklokeramično ploščo, ponev in različne namaze. Najprej smo v ponev vlili kapljico olja, malce počakali in spekli prvo palačinko. Vsak je poskusil speči
palačinko in jo tudi pojedel. Palačinko smo si lahko namazali z nutelo ali marmelado ter okrasili s
stepeno smetano. Bile so zelo slastne. Ker se je vonj po palačinkah širil
po šoli, smo hitro dobili obisk. K
nam so prišli učenci višjih razredov
in s slastjo pojedli palačinke.
Vsi smo zelo uživali in se zabavali.
Gaja Grum, 5. r.
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Zaključna ekskurzija 1.–4. razreda
IZLET V ROGATEC

V petek, 10. 6. 2022, smo se z
učenci od 1. do 4. razreda podali na
že dolgo pričakovano zaključno ekskurzijo. Pot nas je tokrat ponesla v
Rogatec. Tam smo v osrčju Dvorca
Strmol izvedli tri delavnice. Vsak
učenec si je izdelal svoj ljudski instrument nunalco, magnetek iz gli-

ne in poslikavo na steklo, ki ga bodo lahko uporabili kot obesek za
ključ ali obesek za verižico. Po končanih delavnicah smo pot nadaljevali naprej do muzeja na prostem.
Tam smo si lahko ogledali čisto pravo staro hišo, v kakršni so ljudje
pred davnimi časi živeli. Pogledali
smo si še trgovinico, kovačijo, kozolec, čapljo … Po končanem vodenem ogledu nas je čakala vožnja
proti domu, ki ni mogla biti brez
postanka v Mariboru, kjer smo si
privoščili še sladoled. Polni novih
vtisov in izkušenj smo se v popoldanskih urah vrnili pred šolo, kjer
so nas že čakali starši.
Mateja Pisnik
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Zaključna ekskurzija 5. in 6. razreda
IZLET V MARIBOR
V četrtek, 16. 5. 2022, smo se odpravili iz šole ob 8. uri. Šli smo na
avtobus, ki nas je peljal v Maribor.
Tam smo imeli malico in nekaj prostega časa. Nato nas je vodič popeljal skozi Maribor ter nam pokazal
znamenitosti tega mesta. Po ogledu
smo odšli na sladoled za osvežitev.
Okoli 12. ure smo se z avtobusom
odpravili v Mcdonald's. Tam smo se
zelo najedli hitre hrane, ki nam jo je
postregel robot mačka. Nato smo
peš odšli do adrenalinskega parka

Betnava. Tam so nam inštruktorji
predstavili pravila, ki smo jih morali
upoštevati za varno uporabo. Plezali smo in se zabavali. Po 15 minutah
nas je presenetil dež. Takoj smo
poklicali voznika avtobusa, da nas
je prišel iskat. Medtem ko smo hodili do dogovorjenega mesta, smo
bili zelo mokri. Končno smo dočakali avtobus, ki nas je okoli 16. ure
pripeljal domov.
Jan Buzzi, Urška Urbanc,
Ema Žigart, Živa Črnko, 6. r.
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Zaključna ekskurzija 9. razreda
IZLET V LJUBLJANO
Devetošolci smo se v ponedeljek, 13. 6.
2022, odpravili na zaključno ekskurzijo. Ob
7.00 smo se napotili proti Ljubljani, kjer
smo se najprej povzpeli na Ljubljanski grad.
Uživali smo ob razgledu na prečudovito
Ljubljano. Pot smo nadaljevali do živalskega vrta in kasneje do centra stare Ljubljane, kjer smo pojedli zasluženo kosilo. Da
smo lahko razmigali možgančke, smo se
preizkusili še v tako imenovani sobi pobega. Ponosni smo bili nase, ker smo se vsi
odlično odrezali. Ob koncu dneva smo se
razveselili paintballa na Ljubljanskem barju
in sladoleda v McDonald'su. Dan smo dobro izkoristili in bili smo veseli, da smo si
vse destinacije lahko izbrali sami. Skupno
preživeti čas bi z veseljem ponovili in ga ne
bi zamenjali z ničimer.
Tia Fric, 9. r.
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Anketa
ALI JE ZAHTEVNO BITI UČENEC?
Lana Klemenc, 6. r.:
»Ne, ker učitelji lepo
razložijo snov; če nam
dajo naloge, se potrudijo, da ni zahtevno, nas
poskušajo pripraviti na test ali spraševanje.«
Tea Pokeržnik, 6. r.:
»Ne, ker je moja dolžnost, da se učim.«

Ema Žigart, 6. r.: »Ne,
biti učenec se mi ne zdi
zahtevno, saj učitelji
zelo dobro razložijo
snov, ki se jo z lahkoto
naučimo. Če potrebujemo pomoč,
jo nato nudijo.«
Jan Buzzi, 6. r.: »Ne, saj
z učenjem pridobivamo
znanje. Učimo se zase.«

Anej Miklavc, 7. r.:
»Včasih ja, včasih ne,
odvisno je od snovi, ki jo
bomo ali smo jo že jemali, odvisno je od dne,
kako se počutim. Ker mi gre en dan
bolje, en dan pa slabše. Zdi se mi
tudi, da je biti učenec težko, ker
pridobivamo veliko ocen, torej to
pomeni, da se moramo učiti in se
truditi.«

Ela Uran, 7. r.: »Da in
ne. Zahtevno je zato, ker
imamo veliko odgovornosti, moramo se učiti.
Zahtevno pa ni zato, ker
hodimo na izlete, se družimo in zabavamo.«
Matej Roškar, 7. r.: »Da,
ker moraš tu sedeti in
poslušati, delati 6 ur na
dan in ne dobiš plače.
Veliko se od tebe pričakuje, če dobiš slabo oceno so starši
jezni, učitelji pa pravijo, da jim ocene nič ne pomenijo.«
Aneja Kramljak, 7. r.:
»Da, saj se moraš marsikaj naučiti in ko imaš
kakšen govorni nastop
ali pa preprosto javno
nastopaš, moraš delati tudi na samozavesti. Ocen je tudi kar nekaj,
zato se veliko pričakuje od tebe, še
posebej, če si v zadnji triadi.«
Žana Grum, 8. r.:
»Včasih, saj je veliko
učenja, veliko zahtevnih
in strokovnih predmetov. Malo je popoldanskega časa za druženje s prijatelji,
družino.«
Kevin Forneci Solero,
8. r.: »Da. Naš urnik za
ocenjevanje je prenatrpan, včasih dajo učitelji
preveč učne snovi v
eno šolsko uro.«
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Xaver Grubelnik
Pečovnik, 8. r.: »Biti
učenec zna včasih biti
zahtevno, predvsem
pred zaključkom polletij, ker je veliko ocen. Je pa tudi zelo zabavno, predvsem ko imamo
prosto uro ali pa takrat, ko učitelj
zamuja.«
Rene Klemen, 8. r.:
»Da. Biti učenec zna biti
zahtevno, saj imamo
veliko snovi, naenkrat
pri več različnih predmetih. Potem imamo še spraševanja, teste in predstavitve, poleg tega imamo še bralne značke, vse to
zavzame veliko časa in včasih nam
zmanjka časa za svoje lastne dejavnosti.«
Jan Garmut, 9. r.:
»Učenec mi ni biti težko, saj moramo to vsi
dati skozi, če si želimo
ustvariti kariero in dosegati visoke cilje.«
Gašper Mrak, 9. r.: »Biti
učenec se mi ne zdi zahtevno, saj izveš veliko
novega in nam učitelji
to razložijo na zelo zanimiv način. Doma pa lahko še sami
to snov raziščemo.«

Helena Urbanc, 9. r.:
»Biti učenec je po mojem mnenju zelo odgovorno delo, saj moraš
opravljati razne šolske
dolžnosti in si zaradi njih prilagoditi
količino prostega časa. Če je biti
učenec zahtevno, pa določa vsak
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zase. V primeru, da ne opravljaš
nalog in nisi pozoren pri pouku, je
biti učenec zagotovo težje in zahtevnejše, kot če jih opravljaš in pri
pouku poslušaš.«
Tia Fric, 9. r.: »Mislim,
da biti učenec ni težko,
čeprav se nam velikokrat zdi obratno. Menim, da imamo srečo,
da se lahko učimo in na dnevni ravni pridobimo nova znanja in veščine, čeprav se nam včasih ob vseh
ocenjevanjih zdi, da je biti učenec
zahtevno. Seveda pa nam ob takim
trenutkih ob strani stojijo učitelji
ter nas vzpodbujajo in nudijo podporo, kar naredi stresne dneve lepše in spet dobimo občutek, zakaj se
je vredno truditi in slediti oziroma
dosegati cilje.«
Zala Ladinek, 9. r.: »Vsi,
ki se šolamo, moramo
biti veseli, da smo sploh
lahko učenci. Niti predstavljati si ne moremo,
kako bi bilo, če ne bi bili. Marsikdaj
potarnamo, da nam je težko in naporno, a se z znanjem, ki ga pridobimo v šoli, vse težke ure povrnejo.«
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Anketa
ALI JE ZAHTEVNO BITI STARŠ?
Šolske novinarke so svojim mamam postavile vprašanje, ali je
zahtevno biti starš.

Maja Uran, mama Ele Uran: »Da, je
zelo zahtevno, odgovorno, vendar
lepo poslanstvo.«

Bojana Turjak, mama Eve Turjak
Rek: »Da. Ker je biti starš zelo odgovorna in zelo zahtevna vloga.
Treba je vzgojiti otroke in jih pripraviti za nadaljnje življenje. Pri vzgoji
je treba biti dosleden pri svojih zahtevah. Vsak otrok je drugačen po
naravi in temu se moramo starši
prilagoditi. Velik vzgojni pomen pa
imata tudi starša s svojim vzgledom.«

Lidija Novak, mama Tinke Ovčar:
»Ko postaneš starš, prevzameš veliko odgovornost. Biti starš ni tako
zahtevno, kot si nekateri predstavljajo.«

Monika Vitrih, mama Tjaše Hudernik: »Da, saj je potrebno otroke
pravilno vzgajati. Vendar je to nekaj
neizmerno lepega.«

Suzana Ladinek, mama Eve Arl:
»Da, saj nikoli ne veš, ali sprejmeš
pravo odločitev.«

Aleksandra Hladnik Pušnik, mama
Maje Pušnik: »Ne. Je pa velika odgovornost, saj moraš poskrbeti za
otroka, ga opozarjati na napake. Je
pa tudi lepo biti starš.«

Eva Arl, 7. r.: Družina
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MNENJE UČITELJEV O SVOJEM POKLICU
Šolske novinarke so želele izvedeti, kaj o
svojem poklicu menijo učitelji naše šole.
Jožefa Turjak: »Učiteljica. Poklic, o katerem sta sanjali in si ga želeli že moja babica
in mama, pa je obakrat kruta usoda posegla vmes, da se jima življenjski cilj ni uresničil. Tako sem v otroštvu bila deležna pripovedovanja o njunih sanjah, o lepoti učiteljskega poklica, o poslanstvu, ki ga ima
učitelj. Ker imam mlajše brate in sestro,
sem jih velikokrat vzela za svoje učence in
smo se šli šolo. No, po letih študija pa sem
postala prava učiteljica.
Za mano je že veliko let poučevanja. Kot
mlada učiteljica sem si seveda ustvarjala
tudi družino. Pa je bilo treba pisati priprave in se pripravljati na pouk, predvsem v
popoldanskem času. Za otroka je tako
ostajalo bolj malo časa. Spomnim se, kako
je sin prišel k meni, ko sem delala za šolo
in rekel: Mama, prosim, z mano se igraj.
Zdaj večkrat razmišljam, koliko popoldnevov je minilo ob delu za šolo in ali je bilo
vredno. Bilo je vredno, ko sem videla zadovoljne oči učencev, ko sem kateremu ponovno razložila snov, pa je razumel, ko
sem spremljala učence ob prehodu v srednjo šolo, pa so bili uspešni. To so zadovoljstva, ki so neizmerno velika in učitelja
vzpodbujajo na njegovi poti.
Učitelj vsekakor ni samo tisti, ki snov razlaga, piše ocene in je glavni v razredu. Učence je treba najprej dobro spoznati, jih začutiti, da mu sledijo, jih navdušiti, jim pokazati lepote znanja in potrebo po znanju.
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Učence je treba poslušati, jim svetovati, se
z njimi pogovarjati in dogovarjati. Učencem
je treba dopovedati, da naj poslušajo starše in upoštevajo njihove nasvete in marsikdaj zahteve.
Vsi se dobro zavedamo, da smo učitelji,
učenci in starši samo tesno povezani uspešni.«
Milena Ledinek: »Kaj menim o tem posebnem, lepem, odgovornem in tudi zahtevnem poklicu?
V svojem dolgem, skoraj zaključenem obdobju poučevanja je bilo veliko lepega.
Najlepše in najbolj motivirajoče za učitelja
je, če mu pri pouku uspe pritegniti pozornost učencev, da mu sledijo, se trudijo pri
usvajanju učne snovi po svojih najboljših
močeh in ob koncu učne ure rečejo: »A konec je že?«
In tako se gradi znanje. Korak za korakom.
Vztrajno. Tudi naporno. Velikokrat sem jim
rekla: »Nabašite si ga čim več! Potrebovali
ga boste!« Na to imam lepe spomine.
V zadnjih dveh letih so nas svetovne zdravstvene razmere prisilile, da popolnoma
spremenimo način poučevanja. Tu pa ni
bilo dovolj, da si bil le učitelj svojega predmeta, temveč si si moral na hitro pridobiti
še digitalne veščine, če si hotel izpeljati pouk vsaj podobno kot v živo, v šoli. Me je pa
to obdobje nekaj naučilo. Postavilo me je v
vlogo učenca teh digitalnih veščin. In moram reči, da biti učenec sploh ni preprosto.
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Da pa poučujem na šoli, ki stoji sredi tako lepe zelene narave, pa štejem za privilegij.«
Marija Lopert: »Moj poklic je, ne
mislim, ampak vem, pomemben v
tem smislu, da navajam učence na
delo. Moje načelo je, da brez dela
ni jela. Naslednja moja naloga je
vzbuditi v učencih pozitivna čustva,
poleg radovednosti predvsem razumevanje in sprejemanje drugih. In
tretja moja naloga je naučiti učence
odgovornosti in doslednosti – tega
nam manjka. In kdo bo učence naučil snovi iz učnega načrta? Tukaj
bodo pa učenci morali zavihati rokave in se ob vseh prej naštetih aktivnostih naučiti sami.«
Jernej Selič: »Opis učitelja nekoč in
danes se je zelo spremenil tako v
družbi kot v samem poklicu. Nekoč
je učitelj bil avtoriteta in je njegova
beseda štela bistveno več kot danes. Ne želimo si biti strah in trepet
kot nekoč, ampak si želimo, da bi
teža naših besed spodbudila starše
in učence k razmišljanju in spremembi na bolje.
Danes opravljamo poslanstvo, ki je
namenjeno vzgoji otrok za življenje.
Kot vsi ljudje imamo dobre in slabe
dni. Na to marsikdo pozablja. Smo
samo iz mesa in krvi – delamo napake in se izboljšujemo. Včasih se
počutimo nemočno ... Ob takšnih
dnevih potrebujemo kolektiv, ki
nam pomaga reševati težave ali le
doda spodbudno besedo.

Včasih smo preveč ambiciozni, ko
vidimo nebrušene diamante, a se ti
ne brusijo po naših željah in namerah. Najlepše pa je slišati pristen
otroški smeh in zadovoljstvo ob
zavedanju, da so dosegli želen cilj.
To nam da veliko energije.
Se pa tudi radi veselimo, sprostimo
in damo vse štiri od sebe ... Nič drugačni nismo – smo očetje, matere,
bratje, sestre, strici, tete, dedki in
babice. Imamo svoje družine, svoja
življenja, a poskušamo dati vse od
sebe, da učencem damo to, kar potrebujejo. Včasih nam uspe, včasih
pač ne. Nismo roboti ... Imamo čustva.
Nekoč, nekje, nekdaj pa si želimo
tudi ustrezno ovrednoteno delo, da
bi bili finančno preskrbljeni in nas
ne bi skrbela naslednja položnica.
Ko poslušamo o raznoraznih potovanjih naših učencev, nas veseli, da
le niso tako prikrajšani, kot bi si
marsikdo mislil.
Upam le, da bo prevladalo vsesplošno razumevanje, da učiteljski poklic ni samo delovnik, ampak je način življenja, za katerega smo se
odločili in v katerem uživamo.«
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Aneja Kramljak, 7. r.: Učitelj
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MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI

SPIS TIE FRIC NAGRAJEN
Z ZLATIM CANKARJEVIM PRIZNANJEM
Brati, vrednotiti, utemeljevati, analizirati, primerjati, raziskovati, poglabljati se v literarno teorijo ter
življenje in delo avtorjev, umetelno
se izražati – vse to in še več je potrebno, da nastane izvrsten razlagalni spis.
To je uspelo naši devetošolki Tii
Fric, ki se je na državnem tekmovanju pogumno soočila z izzivom in
osvojila zlato Cankarjevo priznanje. Za ta izjemen dosežek bo vpisana tudi v Zlato knjigo OŠ Ribnica
na Pohorju.

Vabimo vas k branju Tiinega zlatega
spisa na naslednji strani, v katerem
se je morala opredeliti do pisma
nekega zaskrbljenega očeta. Po njegovem mnenju sta namreč knjigi, ki
so ju prebirali tekmovalci letos,
povsem neprimerni. Tia, ki se z njegovim zapisom ni strinjala, je svoje
mnenje znala spretno utemeljiti.
Za izjemen uspeh ji učenci in delavci šole iskreno čestitamo.
Mentorica: Jasna Ledinek

Tia Fric s knjigama, o katerih so
letos razmišljali tekmovalci.
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Bledo rumen svet
Zakaj sem dala spisu naslov Bledo rumen svet, se boste morda vprašali. Saj nima nobene
zveze s knjigama, boste rekli. Pa ima. Naj obrazložim. Otroci in najstniki so (vsaj naj bi bili)
vesela in nasmejana bitja. Izžarevajo neko toplino. Zato bi lahko rekli, da žarijo v rumeni barvi, ki pa je topla in vedra. Vendar ta rumena bledi. Najstniki imajo vedno več težav, čutijo
pritisk s strani odraslih, ki pa imajo kot avtor te kritike ozko usmerjen pogled. Silijo nas v
stvari, ki jih sploh ne želimo, čeprav se tega niti ne zavedajo. Takoj, ko malo odrastemo, nam
nadenejo navidezna očala, skozi katera je svet mrk in dolgočasen. Romana Elvis Škorc, genialni štor ter Gremo mi v tri krasne sta dokaz, da smo najstniki še vedno ta topla bitja in bomo naredili vse, da bi na svetu ohranili to toplino in odraslim odprli oči.
Avtor kritike meni, da sta knjigi skrajno sporni in neprimerni zaradi jezika ter da sta nevzgojni. Morda ju odrasli res tako vidijo. Nam, mladim, pa sta morda bili rešilna bilka, saj smo videli, da nismo edini, ki se spopadamo s težavami. Knjigi sta nas tudi marsikaj naučili. Glavni
književni osebi iz romanov, Elvis in Uroš, sta zelo pozitivna in do situacij in problemov venomer pristopata z nasmehom. S tem sta nam bila vzor. Ne glede na to, na kakšno težavo sta
naletela, je nikoli nista predstavila kot obremenjujočo. To se mi zdi ena pomembnejših stvari, ki sem se jih naučila iz knjig. Avtor kritike se zgraža nad Elvisovim »razočaranjem«, da bo
dobil sestrico. Mar ni to žalostno? Najstnik je moral vse svoje težave zaupati še nerojenemu
dojenčku, ker ob sebi ni imel nikogar, ki bi mu lahko pomagal. To je tudi tema romana: Elvisovo reševanje težav ali pa Elvisovo zapleteno najstništvo. Če bi bil kritik bolj pozoren, bi
ugotovil, da Elvis uporablja kletvice le tam, kjer je v stiski. Vendar na žalost nobeden ne opazi njegove stiske. Kot je v intervjuju (Rastem s knjigo) avtorica Janja Vidmar povedala, da
Elvis kliče na pomoč, vendar ga nobeden ne sliši. Mama je noseča, oče čas raje preživlja v
fitnesu, malo neobičajna babica pa mu tudi ni v pomoč. To je zaskrbljujoče. Ne pa sodobne
besede, kot je napisal kritik. Slenga je največ v esemesih in na Facebooku, nekaj je tudi neologizmov pa tudi ljubljanskega govora. Z neologizmi Elvis največkrat poimenuje mlajšo sestro Elo – brezveznjakinja, smrkoleta, človekinja. In ravno ti neologizmi in sleng naredijo roman aktualen za mlade bralce. Tako je v intervjuju povedala tudi gospa Vidmar, ki je želela
roman napisati v jeziku mladih in ga s tem približati najstnikom. To ji je odlično uspelo, saj se
je vsak lahko na določenem mestu poistovetil z Elvisom. Kritik meni, da so starši vzgled otrokom, vendar mislim, da pri Elvisu ni tako. V tem kaotičnem in neurejenem življenju je Elvis
popolnoma neopazen in nima osebe, po kateri bi se lahko zgledoval. Ravno zaradi tega se
mu porajajo številna vprašanja, med njimi tudi kajenje. Vendar pa kritik sploh ni opazil, da
Elvisu nikoli ni noben razložil, zakaj to ni prav. Prav tako avtor kritike pravi, da bi se morali
najstniki z odraslimi pogovarjati o problemih. Verjetno ne ve, da nas odrasli pogosto utišajo
in pravijo, da pretiravamo. Ker spadamo najstniki med občutljive in se težko odpremo, se po
utišanju odraslih odpremo še težje. Tega se dobro zaveda tudi pisateljica Vidmar, ki ve, da je
treba z najstniki delati v rokavicah. Prav tako je za svoja dela prejela nagrade desetnica,
večernica in besede brez meja. Piše tudi razne scenarije in lektorira, to sem zasledila v Šolskem albumu slovenskih književnikov. Prav tako se ne strinjam, da je sporna druga knjiga.
Mislim, da je iz romana Gremo mi v tri krasne krasno razvidno, da je uporaba telefonov
škodljiva. No, vsaj mene je še bolj odvrnila od njih. Če dobro opazujemo Uroša in njegovo
vedenje na začetku in proti koncu tabora, bomo opazili veliko razliko. Sprva je bil siten, go-
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drnjav, vsi so mu šli na živce. To pripisujem temu, da je bil brez telefona in
se mu je zdelo skrajno pretirano udeležiti se tabora. Najprej je bil siten – pogrešal je telefon. Kmalu je začel spoznavati ljudi in prijatelje in proti koncu je
bil Uroš živahen in nasmejan najstnik (takšen, ki izžareva toplino in vedrino).
Tukaj se je lepo videl vpliv prisotnosti oziroma neprisotnosti telefona na
Uroševo vedenje in počutje, zato menim, da nam roman lepo prikaže škodljivost telefonov. To je tudi tema, ki najbolj skrbi avtorico Natašo Konc Lorenzutti. Ko je poučevala na umetniški gimnaziji v Novi Gorici, je veliko delala z najstniki, ki so ji predstavili svoje stališče do telefonov in medijev. Tudi
to ji je dalo zagon, da je napisala ta roman. Tako je povedala v intervjuju z
dr. Gajo Kos, urednico Miš založbe, kjer je tudi izšel roman Gremo mi v tri
krasne. Tema tega romana je odvisnost od telefonov, motnje hranjenja,
težave najstnikov in spopadanje z njimi. Prav tako se v romanu lepo vidi posledica zasvojenosti od ekranov. V knjigi nastopa tudi Žan, ki pa je s telefonom zasvojen. Tukaj se zelo dobro vidi škodljivost telefonov. Sporočili sta v
obeh knjigah podobni, pa vendar različni. V romanu Elvis Škorc, genialni štor
bi sporočilo lahko bilo: še najmanjši problem je ogromen, če ga moraš reševati sam, ali pa: z nasmehom in vedrino je vse lažje. V romanu Gremo mi v
tri krasne pa bi sporočilo lahko bilo: prijatelje spoznaš v stiski, sprejmi pomoč, saj je vse težje, če si sam. S stališči, izraženimi v kritiki, se ne strinjam,
po drugi strani pa razumem Zaskrbljenega očeta. Mislim, da ima napačen
pogled na obe knjigi. Ti dve knjigi sta nam, najstnikom, dali občutek, da
nismo sami in da včasih ni vse tako grozno, kot se zdi. Predajata nam sporočilo, da naj do stresnih situacij pristopamo z vedrino in pozitivnimi mislimi.
Verjamem pa, da odrasle, sploh starše, skrbi, kaj beremo in po kom si jemljemo vzgled. Vem, da jih skrbi, a po drugi strani nas morda sploh ne poznajo
– ne vedo, kako razmišljamo, ne vedo, kdaj rabimo pomoč, in ne vedo, da je
lahko vsak, še tako majhen problem v njihovih očeh nepomemben, medtem
ko nam predstavlja veliko oviro. Menim, da potrebujemo več knjig, kot sta
ta dva romana v sodobni književnosti. Prav tako mislim, da postaja sodobna
književnost in z njo ti dve knjigi eden od največjih razlogov, zakaj bodo mladi
sploh še brali. V takih knjigah najdemo tolažbo in se poistovetimo s književnimi osebami ter posledično ugotovimo, da nismo sami in edini s težavami.
Morda bi si lahko odrasli in najstniki poskusili priti korak bližje. Tako eni kot
drugi delamo napake. Odrasli bi lahko za začetek umaknili komentarje, kot
so: »Ti nemogoči najstniki.« Mi, mladi, pa bi lahko bili malo bolj potrpežljivi
in se vsaj potrudili prisluhniti odraslim. Vsaj potrudimo se razumeti drug
drugega in najti vmesno pot. Morda bomo na tej poti ugotovili, da se v bistvu zelo dobro razumemo. Le prej smo bili preveč trmasti, da bi prisluhnili
en drugemu. Prinesimo na svet vedrino in ga naredimo obsijanega z rumeno, sončno svetlobo.
Tia Fric, 9. razred
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Natečaj
BESEDNE ZANKE IN UGANKE
V prejšnji številki smo učence povabili k sodelovanju pri natečaju, kjer
je bilo potrebno razmigati sive celite in paziti tudi na obliko zapisa.
Iz časopisa Kmetijske in rokodelske
novice (dalje: KRN, leto 1843, št. 2)
smo izbrali tri besedila, napisana v
bohoričici. Naloga učencev je bila,
da besedila preoblikujejo v današnjo pisavo (gajico) in sodobno slovenščino. Rešiti je bilo treba tudi
uganko. Vse je bilo treba napisati
čim bolj estetsko.

Pri natečaju so sodelovale štiri
učenke, ki so bile za svoje delo tudi
nagrajene:
Tia Fric, 9. r.
Žana Grum, 8. r.
Tjaša Hudernik, 7. r.
Zala Ladinek, 9. r.
Zala in Tia sta bili pri svojem zapisu
najbolj natančni, zato spodaj navajamo njuna besedila. Zalini besedili
sta svetlo modri, Tiini pa temno
modri.

PREOBLIKOVANA BESEDILA
Besedilo 1:
Rešitev
uganke
(iz časopisa KRN):

ledena cvetlica
pozimi na oknu
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Besedilo 2:

Besedilo 3:
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Vrtec
OBISK KMETIJE ZAPEČNIK
V petek, 20. 5. 2022, smo se v lepem sončnem dopoldnevu odpravili na kmetijo Zapečnik. Prijazni
gospodarji so nas z veseljem sprejeli ter nas popeljali po domačiji.
Spoznali smo in si ogledali krave,
zajčke, kokoši in petelina, psa Čavija ter veliko strojev, ki jih uporabljajo na kmetiji. Otroci so si z veseljem vse ogledali, bili poslušni in
zvedavi. Še najbolj pa jih je pritegnil
velik traktor, na katerega so se lahko tudi posedli. Za konec je sledila
manjša pogostitev. Hvala vsem za
topel in prijazen sprejem in ogled
kmetije. Preživeli smo še eno, nekoliko drugače obarvano dopoldne
v vrtcu.
Alenka Urnaut in Špela Hrastnik
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Vrtec
POHOD V JOSIPDOL
Lep sončen pomladni dan smo izkoristili
za 3. športni dan. Po osmi uri smo se odpravili proti Josipdolu preko gozdne učne
poti. Skupaj z nami se je na pohod odpravil gospod Stanislav Zlatinek. Med potjo
smo ponovili, kaj vse smo spoznali o gozdu in o gozdnih živalih, v mlaki smo opazovali paglavce in žabe, na mimoidoči
kmetiji pa smo si ogledali piščance. Ko
smo prispeli v Josipdol, smo najprej malicali, nato pa smo se odpravili proti muzeju na prostem, kjer nam je gospod Danijel
Cvetko predstavil življenje nekoč. Dopoldne v Josipdolu je bilo zelo pestro in zanimivo. V vrtec smo se vrnili v času kosila.
Katja Bricman in Hermina Ostruh
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V spomin na osnovno šolo

PISMA DEVETOŠOLCEV

Devetošolci (2021/2022)
Fotografija je
nastala na zaključni ekskurziji v Ljubljani.

Od leve proti desni strani:
Helena Urbanc, Mojca Širec Eman, Gašper Mrak (zadaj), Tia Fric,
Anej Plevnik (zadaj), Zala Ladinek, Jan Garmut,
Matic Valek, Timotej Hudernik.
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Gašper!
To, da sva prijatelja, mi veliko pomeni, saj ti lahko zaupam veliko skrivnosti in se s tabo nasmejim. Ti si prijazen, zanesljiv, potrpežljiv in enkraten prijatelj.
Spomnim se dne, ko sva igrala nogomet na travnatem igrišču in sva zmagala proti starejšim.
Spomnim se, da sva bila zelo vesela.
Zahvalil bi se ti za ta odlična in lepa osnovnošolska leta in vse prevoze domov in v šolo. Hvala. Želim ti veliko uspeha v tvoji službi in karieri, da boš še vedno tako dober človek in zabaven prijatelj.
Adijo
Timotej

Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Zdravo, Matic!
Da sva prijatelja/sošolca, mi pomeni veliko, saj sva se skozi 9 let dobro razumela.
Pohvalil bi, da si pameten, prijazen in hitro pomagaš, če kdo potrebuje pomoč.
Najbolj pa se spomnim tistega dogodka, ko sva bila v prvem razredu in si bil pri meni in sva
lovila naše ovce po travniku.
Zahvalil bi se ti rad za to, da si bil vseh 9 let moj prijatelj in si mi velikokrat pomagal, ko sem
bil v zadregi.

Pogrešal te zaenkrat ne bom, saj greva v isto srednjo šolo. Želim ti srečno prihodnost in da boš
zdrav in srečen.
Adijo
Gašper
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Hej, Anej (Vane)!
Počasi bomo zaključili deveti razred in tega, da sva bila sošolca in prijatelja, ne bom
pozabila. No, prijatelja bova še ostala, a ne? V glavnem. Hvala ti za vse naše smešne
dneve, ko smo se smejali pri pouku. Najtežje je zadrževati smeh takrat, ko se ne smeš
smejati.
Pri tebi mi je najbolj všeč, da si vedno vesel in nasmejan, ne glede na to, kaj pravijo drugi. S svojo dobro voljo tudi vedno razveseliš vse ostale, za kar se ti zahvaljujem, saj si
mi, in verjetno tudi drugim, s tem polepšal veliko slabih dni. Se spomniš, kdaj smo te
začeli klicati Vane in zakaj? Ko smo bili v tretjem razredu, smo pri pouku glasbe poslušali neko italijansko pesem, v kateri smo vsi mislili, da eno besedo v pesmi pevec zapoje
Vane. Tebi je bila pesem zelo všeč, zato smo se kar naenkrat odločili, da te bomo začeli
klicati Vane. Vzdevek se je obdržal vse do danes. Vav!
V vseh devetih letih se nam je pripetilo toliko stvari, da ne vem, katerega bi opisala.
No, je en dogodek iz vrtca. Ko si prišel v vrtec (samo za en dan), pri malici nisi želel
jesti. Pa sem ti rekla: »Anej, če ne boš jedo, ne boš zrasto.« Še zdaj se nasmejiva ob spominu na to.
Upam, da se še v prihodnje kdaj srečava. V prihodnosti pa ti želim vse dobro in da se ti
vse želje izpolnijo. Verjamem, da boš postal odličen natakar in kuhar.
Lepo se imej.
Mojca

Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Zdrava, Helena!

To, da sva sošolca, mi pomeni veliko. Pri tebi še posebej cenim, da si umirjena in znaš
razumeti človeka, ki je v stiski. Ko sem bil vprašan angleščino, sta mi z Mojco pomagali
pri smešnem učenju, za to se bi vama rad iskreno zahvalil. Ko bomo končali osnovno
šolo, bom pogrešal tvojo urejenost dogodkov in informacij. Želim ti, da uspeš pri tem, v
kar si vlagala ure in ure dela. Hvala, ker si mi stala ob strani vseh 9 let.
Lep pozdrav
Jan
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Hej, Tia!
Zelo sem hvaležen, da sem sošolec takšni čudoviti in zabavni osebi, kot si ti, in mi je v
čast, da sem imel priložnost preživljati popoldanske ure s tako čudovito osebo.
V prvem razredu sem bil prepričan, da se ne bova ujela, saj sta najina karakterja tako
različna kot tudi podobna, in sem hvaležen, da nisem poslušal tega prepričanja, saj bi
bilo moje življenje brez tebe v njem nesmiselno.
Všeč mi je, da poznaš vse moje napake in dobre lastnosti in poznaš vse »tragedije«, ki so
se mi zgodile v življenju in zato mi lažje svetuješ in pomagaš.
Veš, kdaj sem slabe volje in da nekaj ni v redu, in mi znaš pomagati v istem trenutku.
Vedno bolj razmišljam, kako bom funkcioniral v srednji šoli brez tebe, kdo me bo spravljal v smeh že pred poukom in komu bom kaj povedal o osebah, ki mi gredo na živce in
jih ne prenesem.
V prihodnosti ti želim čim več hišnih ljubljenčkov, smeha in še več nepozabnih trenutkov
z mano in Zalo.

Lepo se imej!
Anej/Vane

Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Zdravo, Timotej!
To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo veliko. Všeč mi je, da rad pomagaš drugim in si prijazen. Najbolj mi bodo ostali v spominu dogodki, ko smo bili na igrišču in igrali nogomet. Zahvaljujem se ti, da si mi vedno stal ob strani, ko nisem vedel, kaj naj storim. Ob
koncu osnovne šole te ne bom pogrešal, saj se bomo vsak dan videli na igrišču in tudi na
isto šolo greva. Želim ti, da uspeš kot računalničar. Želim ti tudi, da se ti sanje o igranju za Real Madrid uresničijo.
Lep dan
Matic
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Zdravo, Jan!
Naša zgodba se približuje koncu. Hitro je minilo, ne? Ker ti v devetih letih
nisem imela priložnosti povedati, kako hvaležna sem, da sva sošolca, bi se ti rada v
tem pismu zahvalila za vseh devet prečudovitih let, ki sva jih kot sošolca preživela
skupaj.
Nikoli ne bom pozabila vseh tvojih šal, ki si jih stresal v razredu prav vsak dan, in
pa dogodka, ki se je zgodil kar dve leti zapored – padec s kečapom po stopnicah.
Vedno si nasmejan in zabaven, na norčevanje iz sošolcev pa nikoli ne pozabiš. Zahvalila bi se ti za vse minute smeha, ki so bile posledica tvojih smešnih dejanj in pa
šal. Dogodek, pri katerem sem se verjetno najbolj nasmejala, je bila prigoda, ko te je
učiteljica Mojca pri uri kemije vprašala, kje v zvezku imaš delovne liste z nalogami
o aldehidih, in si ji odvrnil, da si jih doma ''vargo'' v koš ter da jih lahko tudi pobereš iz njega, ker so še vedno v njem. Stvar, ki jo bom najbolj pogrešala, bo brez dvoma tvoj pohorski naglas, ki je vsak, že tako smešen dogodek naredil še bolj smešnega.
V prihodnosti ti želim, da bi bil čim bolj uspešen električar ter da nikoli ne bi pozabil na smeh in veselje. Prav tako pa bodi vedno pozoren, ko boš v roki imel kečap,
saj sam veš, da je takrat možnost padca veliko večja. Za konec pa se ti zahvaljujem
za vestno in redno zadrževanje pri kesonu ter rezanju in zbiranju papirja, saj si
lahko zaradi zbranega papirja privoščimo zabaven izlet, ki se ga vsi zelo veselimo.
Lepo se imej!
Helena
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Draga Zala,
ob koncu našega in navsezadnje tudi najinega skupnega šolanja bi ti rada namenila nekaj
besed. Najprej bi ti rada povedala, da sem presrečna in zelo hvaležna, da sem te spoznala in
da sem lahko bila v tvoji družbi in bližini vseh devet let. Da sva prijateljici, mi pomeni
ogromno, in želim, da ostaneva v tako dobrih odnosih še najprej, v kar pa ne dvomim, saj sva
si to že obljubili. Hvala ti za vse trenutke, ki sva jih preživeli skupaj, za vse polepšane dneve, ki jih pa ni bilo malo. Ne morem prešteti, kolikokrat si me spravila v dobro voljo, še na
tako turoben dan, ter prenašala moje muhe in me tolažila. Hvala ti za vse. Imam neizmerno
srečo, da sem te lahko spoznala že tako zgodaj in da sva postali prijateljici – takšne ljudi,
kot si ti, je namreč zelo težko najti in moraš imeti srečo, da jih spoznaš. Vem, da ti lahko zaupam karkoli, in me ni strah, da me boš obsojala, kar še posebej cenim. Sprejemaš me takšno,
kot sem, z vsemi mojimi muhami in svojeglavostjo ter trmo. Hvala ti za vso potrpežljivost in
da nikoli nisi obupala in me pustila na cedilu. Vedno si bila razumevajoča, sočutna, dobrosrčna in iskrena z mano, kar najbolj cenim. Hvala, ker si mi vedno nudila pogovor in mi stala
ob strani, tako ob lepih dnevih kot tudi ob manj lepih. Vseh najinih skupnih trenutkov in
prigod se spominjam s toplino v srcu. Se spomniš, ko sva šli drsat ali pa ko sva šli pozimi v
mesto na kakav, kjer sva imeli globoke pogovore in sva bili zelo brezskrbni in srečni? Ali pa
ko sva se lansko leto med poukom biologije na travniku skrivali v visoki travi? Pa takrat, ko
so na najbolj mrzel dan med zimo najini sošolci zunaj gradili snežaka, midve pa sva notri, na
toplem, izdelovali njegov nos? Pa še bi lahko naštevala, to je le drobec vseh lepih trenutkov
in dogodkov, ki sva jih preživeli skupaj in si jih bom zapomnila za vedno. Kot sva si obljubili, bova po prihodu v srednjo šolo obdržali tesne stike in se večkrat videli. Ne dvomim, da na
teh srečanjih ne bo manjkalo smeha in obujanja spominov. Čeprav vem, da bova ostali dobri
prijateljici, ne morem mimo dejstva, da te bom res zelo pogrešala. Pogrešala bom tvoj smeh,
dobrovoljnost in tvoj dar, da razveseliš in polepšaš dan vsem, ki so v tvoji bližini. Pa tudi
tvojo brezpogojno prijaznost in pripravljenost pomagati komurkoli pa seveda tudi tvojo sočutnost in dobrosrčnost. To zelo občudujem in lahko brez pomisleka rečem, da sem se od tebe
naučila ogromno.
Iz srca ti želim, da se ti izpolnijo vse želje, tudi tiste skrite in da boš v življenju srečna, predvsem to.
Rada te imam in lepo se imej.
Tvoja najboljša prijateljica Tia
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Ribnica na Pohorju, 3. 6. 2022
Hej, Mojca!
Ni besed, ki bi opisale, koliko mi pomeniš. Počaščena sem, da sem lahko
tvoja prijateljica, bila v tvoji bližini celih 9 let, se s tabo pogovarjala, zabavala in smejala. Rada bi ti namenila nekaj besed in upam, da ti bodo še
dolgo ostale v spominu.
Druživa se že, odkar te poznam, in vedno sva bili dobri prijateljici. Ne bi
si mogla želeti kogarkoli drugega na tvojem mestu, saj od tebe sije toliko
dobrih lastnosti. Naš razred dopolnjuješ v celoto in mene v osebo. Vedi, da
je s tabo veliko bolj zanimivo, razigrano in živahno. Tvojega smisla za
humor in duhovitosti ne more prekositi nobeden. Vsakič, ko zaslišim tvoj
smeh in v njem to, da si srečna, postane moj dan lepši. Kogarkoli lahko v
trenutku spraviš v smeh do solz. Pogovori s tabo so tako čudoviti in včasih si želim, da se ne bi končali nikoli. Obenem zelo cenim tvojo skrbnost,
iskrenost in to, da ti za ljudi okoli sebe nikoli ni vseeno. Vem, da se lahko
vedno zanesem nate in da mi boš vsakič ponudila pomoč. Tolikokrat sem
se lahko naslonila na tvojo ramo in ti izpovedala svoja čustva. Zame si
vedno našla čas in mi prisluhnila. Zanesla sem se nate in nikoli nisem dvomila v to, da me boš pustila na cedilu. Všeč mi je tvoja edinstvenost, sočutnost, dobrosrčnost, radodarnost in pripravljenost pomagati komurkoli,
tudi neznancu. Občudujem te, da si lahko med poukom tako zbrana in si
snov zapomniš na mah. Si zelo inteligentna in razgledana ter vem, da boš
v prihodnosti zelo uspešna. Dati znaš dobre nasvete, česar ne zmore vsak.
Tvojih lastnosti bi lahko naštevala še in še, a bom raje nadaljevala z najinimi trenutki, ki so se mi vtisnili v spomin.
Se spomniš vseh šolskih popoldnevov, ko sva igrali odbojko z drugimi razredi in se med in po tem toliko smejali? Ali pa ko sva igrali namizni tenis
čisto vsak dan? Ko si z mano vedno počakala do mojega prevoza domov,
tudi ko je bilo zunaj ledeno mrzlo in sva morali čakati po uro? Ko sva večkrat prespali druga pri drugi in pri tebi gledali tisto dramatično serijo ter
pri tem tolažili druga drugo? Hvala ti za vse trenutke, ki sva jih preživeli
skupaj. Za vsak nasmeh, ki si ga pričarala na moj obraz. Za vse zabavne
šolske ure, pri katerih sva klepetali tudi takrat, ko ne bi smeli. Hvala ti za
to, ker si točno taka, kot si, in taka si najboljša.
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Že zdaj vem, da te bom hudo pogrešala. Srečna sem, da sem spoznala tako
dobro osebo – tebe. Obljubiva si, da bova ohranjali stike, kljub temu da se
najin odnos sošolka – sošolki zaključuje. Pa najine skupne poti? Te se zagotovo še dolgo ne bodo končale. Vem, da bova za vedno prijateljici in tega ne
bo moglo ustaviti popolnoma nič.
Kot sem že omenila, je ena stvar zagotovljena – glede na svoje sposobnosti
in daru za jezike boš uspešna na svoji poti. Izbrala si si sanje, ki ti pristajajo že zdaj. Če boš tako verjela vase, kot verjamem vate jaz, se veselim najinega pogovora čez leta, ko me boš znala pozdraviti v najmanj 5 jezikih. V
prihodnosti ti privoščim obilo veselja, zdravja, ljubezni in predvsem tega,
da boš srečna. Že zdaj znaš ceniti malenkosti in tiste majhne trenutke, ki
včasih pomenijo veliko več kot karkoli drugega. To je tisto, kar šteje. Upam,
da me ne boš pozabila nikoli. Rada te imam.
Imej se lepo!
Prijateljica Zala
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Aneja Kramljak, 7. r.
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju
Osnovna šola

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem letu 2021/2022 ustvarjajo, oblikujejo in
urejajo šolski novinarji pod mentorstvom

Ribnica na Pohorju

Jasne Ledinek.

Ribnica na Pohorju 29

Avtorji posameznih prispevkov, likovnih iz-

2364 Ribnica na Pohorju

delkov in fotografij so tudi drugi učenci, učiinfo@osribnicanapohorju.si

telji, vzgojitelji in delavci OŠ Ribnica na Pohorju.

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

Če želite svoj prispevek objaviti v kateri od naslednjih
številk glasila, vas vabimo,
da ga oddate mentorici.
Prav tako lahko podate
svoje ideje in predloge, o
čem bi lahko pisali v naslednjih številkah.
Šolski novinarji

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji
fotografij učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi
delavci šole.

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

Jerneja Osvald: str. 6, 15, 32
Marija Lopert: str. 13, 18 (mnenje učencev)
Jožefa Turjak: str. 17
Lucija Orter, Mateja Pisnik, Marija Lopert,
Jerneja Osvald, Jasna Ledinek: str. 27
Kaja Lukač: str. 41
Jasna Ledinek: ostala besedila
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