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Uvodnik
»Človekova vrednost ni v tem, da zna in razume,
ampak v tem, da ljubi.«
(Alexis Carrel)
Če si priznamo ali ne, je edina stvar, ki si jo želimo, to, da
smo ljubljeni in da imamo kaj ljubiti. Ljubezen ne obstaja le v
filmih, v bistvu dobi pomen samo v resničnem življenju.
Ljubezen je nekaj, zaradi česar trpimo, in hkrati nekaj, brez
česar ne bi poznali najlepših trenutkov našega življenja. Ne
obstaja samo ljubezen do nekoga; vse, v kar verjamemo in za
kar se trudimo, je ljubezen, malce drugačna, ampak še vedno
ljubezen. Ko smo se odločili, da bo naša osrednja tema glasila
ljubezen, smo dobili kup idej, saj poznamo toliko različnih
načinov, kako ljubezen izkazovati, in toliko različnih razlag,
kaj ljubezen sploh je. Reven ali bogat, črn ali bel – ljubezen te
doseže in zajame. Všeč mi je, da lahko ljubezen občutiš ne
glede na to, kakšen si. Moramo biti kot ljubezen, saj samo če
bomo videli tisto, kar je pri ljudeh res pomembno, bomo
imeli ob sebi prave ljudi in s tem tudi srečo. Vsi imamo v sebi
ljubezen, od nas pa je odvisno, koliko je bomo dajali. Prav je,
da vemo: več daješ, bolj si srečen!
Gloria Plevnik,
9. razred
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IZJAVA
Srečko Geč, župan Občine Ribnica na Pohorju
Delo učencev in
učiteljev OŠ Ribnica
na Pohorju
»Naša šola je v preteklosti dosegala
lepe rezultate in tudi zdaj jih
dosega. Mislim, da imamo dobro
šolo, to dokazujejo tudi tisti učenci,
ki šolo tukaj končajo in se gredo
izobraževat na druge, višje
ustanove. Nazaj imamo lep odziv,
pred dvema letoma je eden izmed
študentov, ki so odšli z naše šole,
dobil visoko občinsko priznanje. Jaz
sem s šolo zadovoljen. Občina se
trudi tudi drugače vlagati v šolo,
eden od teh vložkov je bila
energetska sanacija. Menim, da je
ta denar pravilno naložen, v
pogovoru z učenci pa sem ugotovil,
da se v sanirani šoli počutijo lepše
in tudi bolje.«

Mini playback show
»Menim, da je to dobra zadeva,
kot sem napisal že na spletnih
straneh, saj šola niso samo ocene,
ampak je še marsikaj drugega;
takšna prireditev vas prav tako uči
za življenje in mislim, da je dobra.«
Ali bi nam, učencem, radi kaj
sporočili?
»Župan ima vedno kaj sporočiti
učencem. Tista prva stvar, ki bi
vam jo rad sporočil, je, da je šola
vaše drugo domovanje, da se v šoli
učite za življenje, da je tudi
izobraževanje
potrebno
za
življenje, saj ste za napredek
družbe nujno potrebni s polnimi
glavami znanja.«
Rok Smonkar in Andraž Žigart,
9. razred

Fotografija: Matej Žigart
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Beseda šolskih novinarjev
Smo
skupina
nadobudnih,
izvirnih, temperamentnih in
delavnih mladih novinarjev. Naša
radovednost
in
želja
po
odkrivanju novih stvari nas
vedno znova pripeljeta do
odličnih rezultatov. Med seboj
smo različni, povezuje pa nas
ljubezen do raziskovanja sveta.
Medtem
ko
uživamo
v
ustvarjanju,
spoznavamo
temeljne pojme novinarstva. V
skupini lahko vsak najde nekaj,
kar ga veseli, deležni pa smo tudi

Fotografija:
Matej Žigart
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medsebojne pomoči. Zelo smo
hvaležni ravnatelju, ki je vložil
veliko truda v to, da lahko
obiskujemo ta izbirni predmet.
Tudi naša učiteljica si zasluži
pohvalo za ves vložen trud. Brez
vas, bralcev, pa bi bilo naše
glasilo le košček papirja.
Gloria Plevnik in Natalija Petrič,
9. razred

Š T E V I L K A

2 ,

L E T O

STRAN

2 0 1 3 / 2 0 1 4

ŠOLSKI UTRIP
Naravoslovna delavnica
ZNANSTVENIKI ZA EN DAN
13. 2. 2014 smo imeli naravoslovno
delavnico, ki je potekala od 13.30 do
15.30.
Delo je potekalo v treh skupinah. Prva
skupina je izdelovala različne stvari iz
kartona in odpadne embalaže, pri
drugi skupini smo lahko delali različne
poskuse in eksperimente, pri tretji pa
različne fizikalne poskuse ter poskuse
z elektriko.
Prva skupina, ki jo je vodila učiteljica
Jožica, je izdelovala avtomobile iz
tetrapaka. Kljub temu da smo se vsi
zgledovali po istem modelu, so nastali
različni izdelki. Po končanem delu so
nastali traktorji, avtomobili in
dirkalniki.

Učiteljica je izdelala periskop, Lovro
pa napravo, ki je sliko obrnila na
glavo.
Za drugo skupino je skrbela učiteljica
Zora. Izvedli smo zanimive poskuse,
ki so bili na prvi pogled rahlo
skrivnostni in zaviti v magijo, a ko
nam jih je učiteljica razložila, smo
ugotovili, da jih srečujemo vsak dan.
Tretji skupini je trike z elektriko
pokazala učiteljica Zdenka. Kljub
temu da je elektrika že na splošno
zanimiva, je učiteljica naredila
poskuse še veliko bolj zanimive s
svojim pristopom.
Učenci, ki smo se udeležili delavnic,
smo lahko hodili iz ene skupine v
drugo in si skušali pri tem ogledati in
izdelati čim več. Najbolj si bom
zapomnil eksperiment, kjer smo
kokakoli dodali mleko. Če želite
izvedeti, kaj se zgodi, lahko poskus
izvedete doma.
Andraž Žigart,
9. razred
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Zimska šola v naravi (5. in 6. razred)
ZIMSKO VESELJE
17. februarja 2014 smo se
odpravili na Ribniško kočo.
Ko smo prispeli, smo vzeli
potovalke in odšli v sobe. V sobi
sem bil s Klemnom, Janom,
Aljažem, Teom in Martinom. Naš
natakar je bil Domen, ki nam je
postregel s hrano in pijačo. Naši
učitelji smučanja so bili Rok, Anže
in Hojka. Prej nisem znal smučati,
ampak sem se naučil in v četrtek
smo imeli tekmovanje v slalomu.

Tam sem bil četrti in vsi smo dobili
medalje, na katerih je pisalo:
»Postal sem smučar.« Vsak večer
smo imeli predavanje o rastlinah,
vesolju, varnosti pri smučanju in
pravilih smučanja. Najbolj všeč mi
je bilo, ko nas je gospod Janko
peljal z motornimi sanmi.
Te šole v naravi ne bom nikoli
pozabil.
Klemen Nabernik,
6. razred
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Fotografije: Muktananda Jöbstl
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Tehniški dan
DAN MASK IN VESELJA
4. 3. 2014 smo učenci od 1. do 9.
razreda imeli tehniški dan,
namenjen pustu. V razredih so
potekale
različne
aktivnosti,
povezane s tem praznikom.
Nekateri so si izdelali svoje maske,
drugi pa so bili našemljeni že prej.
Ob koncu dneva smo vsi skupaj
rajali v telovadnici. Kako so ta dan
preživeli učenci in kaj jim je najbolj
ostalo v spominu, razkrivajo
njihove misli.
Andraž Žigart,
9. razred

V šolo sem prišla kot Pika
Nogavička. Izdelovali smo čarovnice
in klovne. Na koncu smo plesali in
rajali. Učiteljica je bila tisti dan zelo
vesela. Všeč mi je bilo, ko smo
plesali. Raje se učim pisati, brati,
računati …
Jasna Ovčar,
2. razred
Za pusta sem bil vojak. V šoli smo
delali čarovnice in klovne. Najbolj
super se mi je zdelo, ko smo plesali.
Luka Jesenšek,
2. razred

Vsak je naredil svojo pustno masko.
Različno smo jih okrasili. V maske
smo naredili luknje za oči, nos in
usta ter luknje za vrvico. Nekateri
učenci so nesli maske domov, drugi
pa so z njimi okrasili razred.
Lana Uran in Suzana Buzzi,
4. razred
V 1. razredu smo bili vsi našemljeni.
Spremenili
smo
si
imena.
Poimenovali smo se po likih, ki smo
jih predstavljali. Naučili smo se
pustni ples in deklamacijo o pustnih
šemah. Izdelali smo klovne, ki
krasijo šolski hodnik. Najboljši je bil
disko v telovadnici. Škoda, da ni
pusta večkrat na leto.
Združene misli učencev 1. razreda

ISKRICE

Na pustni torek smo se imeli lepo.
V telovadnici smo imeli disko,
nekatere maske so bile strašne, a
tudi nagajive. Nekatere sošolke je
bilo strah, a ne dolgo. Ko smo se
tako lepo zabavali, smo morali iti
na kosilo. Tistega dne se še vedno
spomnim, nikoli ga ne bom
pozabila.
Leja Mihelič,
3. razred

ŠTEVILKA

2,

LETO

2013/2014

STRAN

Učenci 8. in 9. razreda smo izdelali
zelo lepe beneške maske. Pri
ustvarjanju smo potrebovali veliko
natančnosti in ustvarjalnosti, pa
tudi spretnosti. Najprej smo si
izdelali osnovno obliko, nato pa
smo masko okrasili po svojih željah
in domišljiji. Za okraševanje smo
imeli zelo veliko možnosti; na izbiro
smo imeli veliko bleščic, raznih
kamenčkov in barv. Takšen način,
da je vsak lahko izdelal masko po
svojih željah, je bil všeč vsem. Po
končanem delu smo se naučili še
preprost ples. Nato je sledila
zabava s plesom v telovadnici, kjer
smo videli tudi druge maske in
skupaj smo se zelo zabavali. Ta dan
je bil zelo zanimiv in dobro je, da
smo sodelovali in si pomagali. Želel
bi, da bi bilo še veliko tehniških dni
izvedenih na takšen način, kot je bil
ta.
Sven Pušnik,
8. razred

Klemen Kotnik, 6. razred: BENEŠKA MASKA

Razlaga besede pust v SSKJ
1. Dnevi pred pustnim torkom in ta dan sam: pust se bliža; ob pustu je bilo; še pred
pustom se bosta poročila / praznovati pusta; našemiti se za pusta; oblekel se je kot za
pusta neprimerno, smešno.
2. Moška lutka iz slame, cunj, ki se v teh dneh ob norčijah vozi okoli: narediti pusta /
pokopavati pusta šega, da se dan po pustnem torku taka lutka vozi v sprevodu in nato
vrže v vodo, sežge.
3. Narečno: maškara, pustna šema: po vasi hodijo pusti.

9

STRAN

10

Ogled smučarskih skokov v Planici
NAŠI ORLI ZNOVA BLESTELI
V četrtek, 20. 3. 2014, smo si
učenci od 5. do 9. razreda Osnovne
šole Ribnica na Pohorju ogledali
kvalifikacije v smučarskih skokih v
Planici. Ogled nam je omogočila
Zavarovalnica Triglav.

Tam smo si ogledali kvalifikacije.
Veliko naših orlov se je uvrstilo na
naslednjo tekmo. Ob 12. uri so se
kvalifikacije končale, nato pa smo si
še ogledali nastop Alye, ki je
navdušila vse navzoče obiskovalce.
Potem smo se odpravili na avtobus
Zbrali smo se ob 5.15 in se odpeljali in se odpeljali proti Ribnici na
proti Planici. Tja smo prispeli ob Pohorju.
8.30 in dobili malico. Nato smo se
počasi odpravili proti Bloudkovi
Larisa Martini in David Pridigar,
velikanki.
9. razred
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Fotografije: David Pridigar
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Šola v naravi (7., 8. in 9. razred)
TEDEN OB KOLPI
V ponedeljek, 24. 3. 2014, smo se
učenci 7., 8. in 9. razreda odpravili
v šolo v naravi. Preživeli smo jo v
Radencih, ki ležijo ob reki Kolpi.
Odpravili smo se zjutraj ob osmi
uri. Vožnja je bila zelo dolga, ampak
je v dobri družbi hitro minila. Ko
smo zagledali dom in prispeli, smo
bili malo razočarani. Igrišče ob
domu je bilo namreč zelo majhno.
Za hip me je že
zaskrbelo, kako bomo
igrali nogomet, ampak
sem se hitro posvetil
drugim stvarem. Najprej
smo odšli v dom, saj smo
bili
zelo
radovedni,
kakšne
sobe
bomo
dobili. Vse je bilo lepo.
Veselili smo se, da
spoznamo učitelje in
nove sostanovalce iz OŠ

Muta. Ko smo se spoznali, se je
teden začel.
V tem času smo se veliko naučili, na
primer streljati z lokom, kaj je črni
močeril, kaj so lišaji, peči
belokranjsko
pogačo,
plesati
belokranjske plese, katere živali vse
prebivajo v reki Kolpi ter nasploh o
Beli krajini. Najzanimivejše stvari pa
so bile: orientacijski tek, plezanje
po plezalni steni, 3-urni pohod do
kraške jame in nogometni turnir.
Ko je prišel petek, smo bili vsi
nekoliko žalostni, saj smo se morali
posloviti. Odpravili smo se na
avtobus in odšli, mimogrede pa
smo se ustavili še v rojstni hiši
Otona Župančič ter v črnomeljskem
rudniku.
V šoli v naravi sem zelo užival in se
hkrati naučil veliko novih stvari. To
je bila moja zadnja šola v naravi, ki
mi bo še dolgo ostala v spominu.
Rok Smonkar,
9. razred

Belokranjska
noša.

Premagali smo strah.
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Pred rudnikom Kanižarica v Črnomlju.

Plesali smo belokranjski ples.
ISKRICE
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ANKETA: Mini playback show
Rok, 9. r.: »Ko
sem prišel na
oder, mi je bilo
lepo. Mogoče
me je pred
nastopom malo
zagrabila trema,
ampak potem se
vživiš in pozabiš
nanjo.«

Klemen, 6. r.:
»Na Mini
playback showu
je bilo zanimivo.
Bil sem pozoren
na to, da ne
bom kaj zamočil
z gibi. Po
nastopu sem
imel dober
občutek.«

Gloria, 9. r.:
»Prav je, da se v
šoli učimo tudi
drugje kot za
šolskimi klopmi.
To, da
nastopamo na
odru, je
pomembno za
našo
samozavest.
Meni je bilo zelo
všeč.«

ISKRICE

KAKO SMO SE POČUTILI NA ODRU
Na naši šoli smo izvedli prireditev
z naslovom Mini playback show.
Zanimalo nas je, kako so se
počutili učenci oz. nastopajoči te
prireditve. Povprašali smo jih,
kako so se počutili v vlogi plesalca
oz. pevca.

Lana, 4. r.:
»Počutila sem se
tako super. Seveda
pa sem imela malo
treme. Ko pa sem
bila že na odru, sem
še uživala v glasbi.«

Teja, 2. r.:
»Počutila sem se
zelo super, ker je
bilo veliko ljudi.«

Patrik, 4. r.:
»Na odru mi je bilo
lepo. Bil sem zelo
vesel.«

Jasna, 2. r.:
»Na odru sem se
počutila super, ker
je bilo veliko
ljudi.«

Ajda, 4. r.:
»V redu, ker me je
gledalo veliko
ljudi.«

Maja, 2. r.:
»Bilo me je sram,
ker me je gledalo
veliko ljudi.«

Julija, 3. r.:
»Na odru sem se
počutila super, ker
me je gledalo
veliko ljudi.«

Tomi, 4. r.:
»Počutil sem se,
kot da sem sam
na odru.«

Tanisa, 4. r.:
»Počutila sem se
enkratno, ker smo
imeli pesem, ki je
bila zanimiva. Meni
so bili všeč vsi
nastopi.«
Nika, 5. r.:
»Počutila sem se
nestrpno in bilo mi
je zelo lepo.«

Adriana, 5. r.:
»Počutila sem se
veselo in zabavno.«

ŠTEVILKA
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Eva, 5. r.: »Kot
slavna zvezda.
Želim, da bi bilo še
več takih zabavnih
dni.«
Neja, 8. r.: »Bilo je v
redu, imela sem
malo treme, ker je
bilo veliko
gledalcev.«
Matej, 8. r.: »Na
odru sem se počutil
lepo, imel sem malo
treme, ker je bilo
veliko gledalcev.«

Aljaž, 8. r.: »Počutil
sem se super, bilo
mi je všeč in
zanimivo. Vsi
nastopi so bili
zanimivi, vseeno pa
je bil naš nastop
boljši.«
Ivan, 7. r.: »Ob
prihodu na oder
sem se razgledal.
Prisotne je bilo malo
treme, a ne veliko.
Ko smo v en glas
zapeli, je bilo že
bolje. Po nastopu sem si oddahnil in
z lepimi mislimi odšel z odra.«
Jasmina, 7. r.:
»Počutila sem se
super, kot da bi
samo jaz bila na
odru. Na začetku
me je bilo malo
sram, a kasneje nisem bila več
nervozna in poskusila sem čim bolje
nastopati. Na koncu pa nam je
super uspelo.«

STRAN

Nejc, 7. r.: »Počutil
sem se zelo dobro.
Ampak bilo me je
zelo strah, kako bom
nastopal. Ko sem
stopil na oder, sem
imel tremo. Ko smo
začeli nastopati, sem na tremo
pozabil.«
Patrik, 7. r.:
»Občutek je bil
mešan, saj je redko
kdaj taka priložnost,
da lahko nastopiš na
odru in pred starši.
Paziti smo morali, da
smo plesali, tako kot smo se zmenili.
Posebej smo morali paziti, da smo
odpirali usta. Na odru imam vedno
tremo, še dobro, da ne nastopam
velikokrat.«
Tia, 1. r.: »Počutila
sem se slavno, ker je
bilo toliko ljudi.
Nekajkrat sem se
zmotila in pozabila
peti.«
Zala, 1. r.: »Plesala sem in gledala,
če bi kje videla svoje
starše. Zato sem se
nekajkrat zmotila.
Zelo mi je bila všeč
pesem Morje nas
vabi, ker so otroci na
koncu vrgli žogo in
obroč v zrak.«
Helena, 1. r.: »Meni
je bilo na odru všeč.
Predstavljala sem si,
da sem kraljica. Všeč
mi je bil ples Z nogo
ob tla.«
Larisa Martini in
Pia Kuhar,
9. razred

Andraž, 9. r.:
»Na odru
sem imel
prav
posebno
dober
občutek, saj
nam je vse
skupaj veliko
bolj uspelo
kot na vajah,
poleg tega
pa je še
publika
pregnala
mojo tremo,
ki je bila na
začetku
rahlo
prisotna.«

Larisa, 9. r.:
»Vedno
imam tremo,
ko sem pred
občinstvom
in na odru.
Ampak
počutila sem
se super, ker
so ob meni
bili tudi
sošolci.«

Natalija, 9. r.:
»Na odru mi
je bilo lepo
kljub tremi, ki
je bila
prisotna na
začetku.
Uživala sem.«
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INTERVJU: Andrej Rozman Roza
»SVET SE TRUDIM GLEDATI TAKO,
DA MI JE ZABAVA«
Ob zaključku bralne značke nas je s svojim obiskom razveselil slovenski
pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec Andrej Rozman Roza.
Sodi med najizvirnejše in najbolj vsestranske sodobne ustvarjalce pri
nas. Piše za otroke in odrasle, prevaja, režira, nastopa, igra in ima celo
svoje gledališče, v katerem se ironično, duhovito in občutljivo odziva na
vse tisto, kar se dogaja v naši družbi in s posameznikom v njej. Za svoje
delo je prejel več uglednih nagrad.*
Gospod Rozman, kje iščete navdih
za pisanje?

Ali se morda spomnite, kdo je prvi,
ki je pohvalil vaše delo?

Ja, kaj pa vem ... V svoji glavi ali pa,
ko kaj preberem, vidim. Tako pa se
kaj spomnim, potem iz tega včasih
kaj naredim, včasih pa nič.

Joj, se pa ne spomnim. Kaj pa vem,
mogoče sem kakšnemu sošolcu
kakšne pesmice pokazal, sem take
bolj zafrkantske pisal, v kakšnem 4.,
5. razredu, pa se je mogoče malo
smejal, pa se mu je fajn zdelo. Ne
spomnim se čisto. Verjetno tudi
mama, ampak se tega tudi ne
spomnim.

Kdaj določite naslov napisanega –
pred pisanjem ali ko je delo že
napisano?
A naslov?! Nee, naslov dodam na
koncu, vedno na koncu. Včasih
sploh ne vem. Za knjige sem se bolj
potrudil, včasih za pesmi pa sploh
ne vem. Včasih mi je jasno, kaj bi
bil naslov, včasih pa sploh ne vem,
zakaj mora biti kakšen naslov,
ampak mora biti.

Fotografije:
Matej Žigart

ISKRICE

Ali se pri
zgledujete ?

pisanju

po

kom

Ne, pri pisanju ne. Kakšne stvari so
mi kdaj všeč in potem malo
oponašam. Ampak več ali manj
črpam kar iz svoje glave. Nimam
nobenih vzornikov.
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Ste zadovoljni z vsakim svojim
delom ali ste kritični do sebe?
Ja, kdaj nisem zadovoljen, ampak
se trudim, da bi bil zadovoljen. Če
imam dovolj časa, še kaj
popravljam, toliko časa delam,
dokler mi ni všeč. Ampak včasih se
zgodi, da se mudi in da moram
oddati kaj takšnega, s čimer nisem
najbolj zadovoljen. Ampak je tega v
bistvu malo, ker se zelo trudim, da
se ne bi zmenil za stvari, če nimam
dovolj časa. Ja, se trudim, da bi bil
zadovoljen s tem, kar naredim.

STRAN

Andrej Rozman
Roza:
»Morate se zanesti
nase, morate biti
previdni pri tem,
kaj ubogati in kaj
ne ubogati v
svetu.«
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Ali svoja napisana dela preberete
večkrat?
Preberem toliko, da vidim, da ni
kakšnih napak. Potem pa ne berem
več. Nekatere pesmi se naučim na
pamet, da jih recitiram tako kot
danes, nekaterih pa ne. Kakšno
stvar, recimo, čisto pozabim. Za
gledališče na primer napišem igro
in potem traja dve leti, da pride na
oder … Potem pa me sprašujejo,
recimo, ko je predstavitev igralcem
tiste predstave, pa jaz prav ne vem
(kaj sem že napisal, op. a.). Skratka,
včasih si iz glave izbrišem tisto, kar
sem že naredil.

V številnih vaših delih zaznamo
humor. Ali ste tudi v zasebnem
življenju tako duhoviti?
Ja …, ravno toliko. Ja, trudim se
zabavati se. Ne vem, če je to
humor ... To je bolj meni
namenjeno …, da je meni fino. Svet
se trudim gledati tako, da mi je
zabava. Ni zmeraj zabava, ampak
skušam poiskati v nesrečnih rečeh
kakšen tak obrat, da je malo
smešno. Po mojem je to nekakšna
psihična
motnja,
nekakšen
obrambni refleks, da svet vidiš bolj
fajn, kot je.
Ste radi hodili v šolo?
Maaa …, imel sem kar nekaj zelo
dobrih prijateljev, zaradi katerih
sem rad hodil v šolo, pa tudi nekaj
učiteljic. Ampak na splošno, če bi
imel izbiro, bi pa ostajal doma.
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Kaj mislite o načinu življenja
današnje mladine?
Ne vem, drugačen svet je in vi ste
temu svetu prilagojeni. So drugi
mediji, veliko je teh informacij in te
stvari jemljejo veliko časa. Danes se
drugače živi kot takrat, ko sem bil
jaz še otrok. Že televizija je bila
čisto razkošje in zelo malo
programa je bilo videti, tako da
smo bili toliko več zunaj ali pa smo
toliko več brali. Danes pa je toliko
drugih medijev. Drugače je. Ne bi
rekel, da je to dobro ali slabo. Je pa
sigurno drugače, kot je bilo včasih.
Bi nam, najstnikom, kaj sporočili?
Morate se zanesti nase, morate biti
previdni pri tem, kaj ubogati in kaj
ne ubogati v svetu. Marsikateri
nasvet je koristen, marsikateri pa
te tudi zabremza pri tvojih željah in
ambicijah. Včasih se splača svojim
ambicijam slediti, včasih se je treba
tudi upirati, ampak ne zmeraj.
Zahvaljujemo
intervju.

se

vam

za

ta

Hvala vam.

Natalija Petrič in Gloria Plevnik,
9. razred

Andrej Rozman Roza:
»Svet se trudim gledati
tako, da mi je
zabava. /.../ Po mojem
je to nekakšna psihična
motnja, nekakšen

* Povzeto po: KEREŽI, Robert.
Predstavljamo slovenske pisatelje - Andrej
Rozman Roza. (Datum citiranja: 19. 4.
2014.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://www.mb.sik.si/sporocila_opis.asp?
lang=sl&str=2&id=321.

obrambni refleks, da
svet vidiš bolj fajn,
kot je.«
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ANKETA
NASTOP ANDREJA ROZMANA ROZE
V torek, 22. 4. 2014, je našo šolo
obiskal Andrej Rozman Roza.
Prišel je podelit knjige naj bralcem
in naj bralkam. Ob nastopu je
povedal veliko svojih pesmi na
zelo humoren način. Učence smo
vprašali, kaj menijo o nastopu
tega slovenskega avtorja na naši
šoli in o njegovem delu.
Laura, 7. r.:
»Nastop je bil
zanimiv in
smešen.«

Timi, 8. r.:
»Nastop se
mi je zdel
zabaven
in nič
dolgočasen.«

Patrik, 7. r.:
»Dobro je
nastopil, ker je
znal vse na
pamet.«

Patrik, 4. r.:
»Bilo je lepo in
upam, da bo še
prišel.«

Adriana, 5. r.:
»Bilo je zanimivo,
ker je napisal
veliko pesmi in jih
je nekaj
povedal.«
Nika, 5. r.:
»Andrej Rozman
Roza je bil super,
ker je bil smešen
in zabaven.«

ISKRICE

Eva, 5. r.:
»Zabavno, bil je
otročji.«

Ajda, 4. r.:
»Menim, da je bil
nastop zelo dober.
Povedal je veliko
svojih pesmi. Zelo
je znan.«
Tanisa, 4. r.: »A.
Rozman Roza je bil
smešen in zelo
super tudi, ker mi
je podaril knjigo.
Meni je bil všeč.
Pripovedoval je
zelo enkratne pesmi.«
Tomi, 4. r.: »A.
Rozman Roza nam
je povedal veliko
pesmic, nekatere
so bile smešne in
zabavne. Zelo
zanimivo jih je bilo
poslušati.«
Tilen, 3. r.: »Zelo
mi je bil všeč, bil je
smešen.«

Margarita, 3. r.:
»Andrej Rozman
Roza je bil zelo
smešen.«
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Maruša, 5. r.: »Bilo je
smešno, zanimivo,
lahkomiselno. Bilo mi je
zelo všeč.«

Zala, 1. r.: »Všeč mi je
bilo, ker so bile pesmi
grozne in smešne. Ni
pa mi bila všeč tista
prva, dolga pesem.«

Matej, 8. r.: »Predstava
se mi je zdela smešna,
ker je predstavil pesmi
na humoren način.«

Urban, 2. r.: »Všeč mi
je bilo, ker je
pripovedoval pravljice,
bilo je smešno.«

Neža, 6. r.: »Nastop A.
Rozmana Roze mi je bil
všeč, ker je povedal
veliko zanimivosti, da je
napisal pesem Urška, ker
jaz tega nisem vedela.
To knjigo si zelo želim

Alja, 2. r.:»Bilo mi je
všeč, ker je govoril
razločno in ker so bile
pesmi smešne. Povedal
je veliko zanimivega,
veliko smo se naučili.
Tista dolga mi je bila
najbolj všeč.«

prebrati.«
Mojca, 2. r.: » Bilo mi
je všeč, ker je bilo zelo
smešno, ker je znal
veliko pesmic in ker je
zraven kazal z rokami
in nogami.«

Anastazija, 6. r.:
»Nastop A. Rozmana
Roze je bil zelo zanimiv,
ker ima polno idej, kako
bi nasmejal poslušalce.
Ima lepe in smešne pa
tudi nesmiselne pesmi.«

Neja, 2. r.: » Bilo mi je
všeč, še posebej
Ustrahavanka. Nekaj
posebnega se mi je
zdelo, ko je pokazal,
kako peti pesem, ne da
bi govoril.«

Tia, 1. r.: » Bil je zanimiv,
ker piše smešne,
zabavne, poučne pesmi.«

Nuša, 2. r.: »Bilo mi je
všeč, ker je govoril
pesem o mleku. Pesem
o tem, ko se je odločil,
da bo pesnik, mi je zelo

Helena, 1. r.: » Vse
njegove pesmice so mi
bile všeč. Nasmejala sem
se.«
všeč.«

Rok Smonkar, 9. r.,
Aljaž Podgoršek, 8. r.,
David Pridigar, 9. r.
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Osrednja tema

LJUBEZEN
PRAZNIKI
VALENTINOVO

GREGORJEVO

Valentinovo ali praznik svetega
Valentina
se
praznuje
14.
februarja. Ta praznik izhaja iz
Amerike in se je razširil po celem
svetu. Valentinovo je tradicionalni
dan, pri katerem si zaljubljenci
izkažejo ljubezen. Praznik svetega
Valentina se je sprva praznoval kot
rimskokatoliški dan v čast svetemu
Valentinu. Današnji pomen je dobil
šele po visokem srednjem veku, ko
se je razvila zamisel o romantični
ljubezni. Danes je praznik najbolj
povezan z medsebojno izmenjavo
ljubezenskih pisemc v obliki srca ali
krilatega Kupida.

Gregórjevo je praznik, povezan z
zaljubljenci. Tega dne, 12. marca,
se po ljudskem izročilu ptički
ženijo. Ženijo pa se tudi na
vincencijevo, 22. januarja, in na
valentinovo, 14. februarja.
Na Slovenskem je najbolj veljalo,
da se ptički ženijo na gregorjevo,
saj je bil to včasih prvi
spomladanski dan. Gregor je znan
kot prinašalec luči. Godoval je prav
na prvi spomladanski dan, ko je
navadno že toplo. Ta svetnik je bil v
resnici Gregor Veliki, rojen okoli
540 v Rimu, in je veljal za idealnega
papeža in cerkvenega učitelja.
Sveti Gregorij je zavetnik rudnikov,
zidarjev, izdelovalcev gumbov,
našitkov, učenjakov, učiteljev,
študentov,
predvsem
pa
glasbenikov,
pevcev,
pevskih
zborov
ter
zborovskega
in
koralnega petja. Proslavil se je
namreč s tem, da je uredil
cerkveno
petje
(gregorijanski
koral).

VIRI:
Valentinovo. (Datum citiranja: 14. 3. 2014.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://
sl.wikipedia.org/wiki/Valentinovo.
Gregorjevo. (Datum citiranja: 14. 3. 2013.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://
sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo.
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Larisa Martini,
9. razred
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MITOLOGIJA
Znane so številne mitološke1
ljubezenske zgodbe. Izbrali smo
dve, ki sta nam bili najbolj všeč.
Bosta tudi vam? Preberite in se
prepričajte sami.
ZGODBA O NARCISU IN EHO
Obstaja več različic zgodbe o
Narcisu
in
Eho.
Ovidova2
pripoveduje, da se je nimfa3 Eho
zaljubila v čednega Narcisa, ki pa je
bil preveč ohol, da bi ljubil
kogarkoli. Užaloščena Eho je
venela, dokler ni od nje ostal samo
odmev, ki ga slišimo v gorah. Narcis
pa je v vodni gladini zagledal svojo
podobo in si jo strastno poželel,
vendar je ni mogel zgrabiti z
rokami. Mroč od neuslišane
ljubezni se je spremenil v cvetlico,
ki nosi njegovo ime (narcisa).

ZGODBA O ORFEJU IN EVRIDIKI
Orfej – največji grški mitični pevec,
sin boga Apolona – je bil poročen
z lepo najado4 Evridiko, ki jo je
imel zelo rad. Nekoč jo je pičila
kača in Evridika je umrla. Orfej pa
njene smrti ni prenesel in je
sklenil, da gre ponjo k Hadu. V
deželi mrtvih je vladarja podzemlja
Perzefono in Hada ganil s svojo
glasbo. Evridiko sta mu vrnila pod
pogojem, da se na poti iz
podzemlja ne bo ozrl. A ko sta bila
z Evridiko že blizu izhoda, je Orfeja
zaskrbelo, da bi Evridika opešala,
in se je ozrl. Tedaj pa je nimfi
spodrsnilo in Orfej jo je izgubil za
vedno.
David Pridigar,
9. razred

Viktorija Miklavc,
6. razred

1

mit (tudi bajka) - pripoved o nastanku sveta,
(nenavadnih) naravnih pojavih, bogovih in
drugih bajeslovnih bitjih
2
Publij Ovidij Naso, rimski pesnik, * 20. marec
43 pr. n. št., Sulmona, † 17, Tomi.
3
nímfa – v grški mitologiji lepi, mladi ženski
podobno bitje, ki živi v gozdu ali v vodi
4
najáda – v grški mitologiji nimfa, ki živi v vodi
VIRI:
CAVENDISH, Richard in LING, Trevor
O. 1988. Mitologija: ilustrirana
enciklopedija. Ljubljana: Mladinska
knjiga.
Orfej in Evridika. (Dtum citiranja: 21. 3. 2014.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://
sl.wikipedia.org/wiki/Orfej_in_Evridika.

Martin Zabovnik, 6. razred: NARCISE
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FRAZEMI
Tokrat so se nekateri naključno
izbrani učenci naše šole preizkusili
v poznavanju 3 frazemov, ki so
povezani z ljubeznijo. Na videz so
povsem preprosti – pa je res tako?
Preberite njihove razlage in
presodite sami.
Ljubezen gre skozi želodec.
(Razlaga SSKJ: če ženska moškemu
dobro kuha, je tudi njegova
ljubezen trdna; za ohranitev
ljubezni je potrebna materialna
podlaga.)
6. r.
- Da si v enega, a on te noče.
- Da ljubezen poješ.
- Da gre ljubezen skozi.
- Da imaš metuljčke v trebuhu in da
si zaljubljen.
- Da imaš metuljčke v trebuhu.
- Da je ne upaš izreči.
- Ljubezen je lepa, spoštuj jo.
- Da imaš metuljčke v trebuhu, da
se počutiš zaljubljeno.
8. r.
- Da imaš rad hrano.
- Da imaš metuljčke v trebuhu, ker
si zaljubljen.
- Da zdravo jemo.
- Da moramo zdravo jesti in da
imamo radi hrano.

ISKRICE

Vsake oči imajo svojega malarja.
(Razlaga SSKJ: vsak ima drugačna
lepotna merila, okus.)
6. r.
- Da si v enega.
- Da imajo svojega fanta.
- To pomeni, da ima vsak svoj okus
za »style«, ljubezen.
- Da imajo vsi drugačen okus.
- Vsak ima svoj okus in lepoto.
- Da si vsak predstavlja nekaj
drugače.
8. r.
- Vsak drugače gleda na različne
stvari.
- Da imaš veliko domišljije za
risanje.
- Vsake oči dobro vidijo.
- Vsak vidi drugače.
- Vsak človek ima eno simpatijo in
vsak nekoga ljubi.
- Vsak vidi drugače.
- Da vidi barvo predmeta.
- Da ima vsak svoj okus za določene
stvari.
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Ljubezen je bolezen.
(Razlaga
SSKJ:
ljubezen,
zaljubljenost povzroča enako
stanje kot bolezen.)
6. r.
- Da si zaljubljen in si bolan.
- Da se zaljubiš v nekoga.
- Ko se zaljubiš, se na eno osebo
navežeš in se je težko rešiš.
- Da si zaljubljen v napačno osebo
in zato žaluješ.
- Če te pusti, si žalosten.
- Zaradi ljubezni se počutimo slabo
ali pa tudi dobro.
- Če ti da kdo konec, ti pa si v njega
zaljubljen, je kot bolezen.

8. r.
- Ob ljubezni se počutiš drugače,
skoraj tako kot ob bolezni, vedno
boljše.
- Ljubezen je huda bolezen, ker te
srce boli, ker si tako zaljubljen.
- Če smo zaljubljeni, nam gre vse
narobe.
- Ob ljubezni smo bolni.
- Da ljubezen boli.
- Da smo lahko zaljubljeni, a včasih
nas prizadene ljubljena oseba.

Sara Buzzi, 8. razred: ABOUT LOVE STORY

Pia Kuhar,
9. razred
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JOSIPINA TURNOGRAJSKA
(prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica)
Josipina Urbančič Turnograjska –
prva slovenska pesnica, pisateljica
in skladateljica – se je rodila leta
1833 na gradu Turn pri Preddvoru.
Že pri rosnih osmih letih je izgubila
očeta. Zanjo so skrbeli predvsem
domači učitelji, med njimi tudi
Lovro Pintar. Ta je zelo vplival na
njeno ljubezen do slovenskega
jezika ter na njeno ustvarjalnost, s
katero je pisala pesmi. Bila je zelo
izobražena ženska, učila se je tudi
igrati klavir. Bila je nadpovprečna.
Leta 1850 se je zaročila z Lovrom
Tomanom, ki je bil v tistem času že
priznan pesnik, govornik in politik.
Ker je študiral pravo na Dunaju, sta
v stikih ostajala preko pisem, ki so
bila zelo dolga in polna čustev.
Pisma ne kažejo samo ljubezni,
ampak tudi način življenja v tistem
času. V treh letih (1850–1853) sta
si izmenjala skupno 1069 pisem, ki
po mnenju Mire Delavec veljajo za
največjo in najlepše ohranjeno
korespondenco* v slovenskem
jeziku. Danes jih hranijo v
Rokopisnem oddelku NUK-a.
Po dolgem času drug brez drugega
sta se Josipina in Lovro poročila,
vendar jima ni bilo usojeno,
Josipina je umrla leto zatem, stara
20 let.

ISKRICE

VIRI:
DELAVEC, Mira. 2009. Moč vesti. Brežice:
Primus.
Josipina Urbančič Turnograjska. (Datum
citiranja: 21. 3. 2014.) Dostopno na spletnem
naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/
Josipina_Urban%C4%8Di%C4%
8D_Turnograjska.
Preddvor. (Datum citiranja: 21. 3. 2014.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://
sl.wikipedia.org/wiki/Preddvor.
* korespondenca – vzdrževanje medsebojnih
pismenih stikov, dopisovanje; pisma, dopisi

Gloria Plevnik in Larisa Martini,
9. razred
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MLADI LITERATI
France Prešeren:
SILA SPOMINA
Drug ti je v skrbno nastavljene mreže
nestanovitno zasačil srcé;
vendar na mene še nekaj te veže,
kaj da je, komej med nama se ve.
Marsikdaj se govorica ti zmeša,
ko me zagledaš med drug'mi ljudmi,
marsikdaj tvoje oko me pogreša,
iščeš okoli me s plašnim' očmi.
Večkrat, ko vtrujena praznega hrupa,
v misli zamaknjena sama sediš,
vsili v spomin se ti pevec brez upa,
stari čas skoraj nazaj si želiš.
Marsikdaj, ko ti tvoj ljubi zapoje,
sreče v ljubezni se baha vesel,
v srcu te zbadajo pesmice moje,
ki jih od njene nesreče sem pel.
Sama sodíla si pred me nemilo,
sama me zmerom še sodiš ostró;
pravijo vendar, de slabo plačilo,
kdor me pri tebi zatoži, dobó.
Trdna med nama vzdiguje se stena
'z brezna globoc'ga do strmih nebes;
vendar ne vdrža želj skrivnih plamena,
da bi ne mogel on švigniti čez.
Ne pozabiti jih, so te prosili
drugi, ne moje prevzetno srcé;
v mislih ti niso, al' mene posili
pomnila boš ti do zadnjega dne.

Razmišljanje ob pesmi Franceta
Prešerna SILA SPOMINA

Vsega, kar hočemo, se lahko
znebimo, če to želimo. Tukaj pa so
spomini: ni važno, kakšni so in kako
močno si želimo pozabiti, za vedno
bodo ostali del nas. Preprosto
nimamo moči pozabiti nekoga, ki
smo ga ljubili bolj kot sebe. Morda
je bolje tako, saj ko si sam, so
spomini vse, kar imaš.
Spomin na ljubezen pa je nekaj, kar
te ubija in ti daje moč hkrati.
Zmeden si, ne veš, ali moraš biti
srečen, da si nekoga imel, ali
žalosten, ker si ga izgubil. Spomin je
tisti, ki je kriv, da ko srečaš nekoga,
ki si ga ljubil, še vedno začutiš nekaj
ne glede na to, kakšen je vajin
odnos sedaj. Kako bi lahko pozabil
to, da si z njim skoraj jokal od
sreče, da si se tresel, ko se te je
dotaknil, in da si se vanj zaljubil
vedno znova? Čeprav vemo, da je
nemogoče pozabiti, se še vedno
trudimo, poizkušamo z drugimi, pa
ne gre, v njih še vedno iščemo staro
ljubezen. V Prešernovi pesmi bi
marsikdo našel sebe, svojo zgodbo.
Ob branju se nam v mislih lahko
pojavlja slika osebe in vsakdo
izmed nas se bi zamislil in se spet
srečal s spomini. Ranljivost je kriva,
da se napotimo v razmerja z
osebami, čeprav do njih ne čutimo
tega, kar bi morali, in v mislih še
vedno tečemo nazaj in si želimo, da
se tisti fant vrne k nam … Je narobe
to, da se vračamo v preteklost,
čeprav samo z mislimi, je bolje, da
se osredotočimo na prihodnost?
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Ta vprašanja so kot igre na srečo,
nikoli ne veš, ali boš zadel ali ostal
praznih rok. Največjo bolečino
povzročajo tisti fantje, ki te z
dejanji spominjajo na preteklost, na
nekoga, ki je počel podobne stvari.
In potem se zaveš, da tudi če dela
enake stvari, na tebi nikoli ne bo
pustil takšnega pečata kot on, fant
pred njim – edina ljubezen, edini
fant, ki si je zaslužil, da si angel do
njega, saj ti je ustvaril nebesa. Bil je
tako dober; tudi če nočeš misliti
nanj, ga v množici iščeš vedno
znova; ko ga vidiš, zaboli, ampak
preleti te občutek sreče, da je v
bližini. Potem ti je žal, ker veš, da bi
lahko bil s tabo, pa si sama
zafrknila. Sama sebi daješ občutek
krivde, ki te ubija. Ponoči jokaš,
podnevi samo misliš na to. Potem
pa opaziš, da si s svojimi dejanji in
trmo med vama naredila zid, ne da
se ga podreti, živiš naprej, ampak
delček tebe še vedno čaka nanj,
čeprav ga ne bo in se tega zavedaš.
Vsega tega pa je kriv spomin, ki te
preleti vsake toliko časa. Če hočeš
ali ne, on bo vladal v tvojih mislih
kot sila spomina.
Zmedena sem, pisala sem in še zdaj
se ne morem odločiti ali so spomini
dobri ali slabi, vem pa, da zelo
vplivajo na naše odločitve, življenje.
Gloria Plevnik,
9. razred
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NESREČNI DAN
Ko zjutraj nočne more za sabo vržeš ti
in ko padeš s postelje,
se ti kar zvrti.
Če ti spodrsne na banani
in v lužo priletiš,
smola se te drži,
o tem sploh dvoma ni.
Če avto te povozi ali
v luknjo padeš ti,
smola se te drži,
o tem sploh dvoma ni.

Domen Žigart, 3. razred
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INTERVJU: Anže Krevh
NJEGOVA LJUBEZEN JE HARMONIKA
Anže je učenec 8. razreda OŠ
Ribnica na Pohorju in pravi
harmonikarski virtuoz. Njegova
največja ljubezen je namreč
harmonika.
Kaj ti pomeni igranje harmonike?
Igranje harmonike mi pomeni zelo
veliko, rad igram, rad se
udeležujem raznih tekmovanj.

Kaj je tvoj največji uspeh na
področju igranja harmonike?
Ko sem bil na Slovaškem, sem
dosegel 1. mesto in postal
absolutni zmagovalec ter dobil
naziv meddržavnega prvaka. Zelo
sem zadovoljen z uspehom, ki sem
ga dosegel na tekmovanju za zlato
harmoniko Ljubečne, kjer sem
dosegel že enkrat srebrno plaketo
in dvakrat zlato plaketo.

Kdaj si začel igrati harmoniko?
Harmoniko sem začel igrati pri
sedmih letih.
Kaj te je spodbudilo k igranju?
Že od malega sem gledal svojega
bratranca, kako je igral harmoniko.
Potem sem nekako dobil tisti zvok v
uho. Prej pa sem že igral več
instrumentov (tistih plastičnih).
Kdo je bil
harmonike?
Fotografije:
Anže Krevh

tvoj

prvi

učitelj

Ali si tudi v šoli tako uspešen kot
pri igranju harmonike?
V šoli sem po svojem mnenju
dober, v igranju pa sem še vedno
boljši.
Kakšen je tvoj tedenski urnik
igranja harmonike?
Vsak dan igram eno uro, če pa se
pripravljam na kakšno tekmovanje,
tudi več ur na dan.
Kaj je tvoj recept za uspeh?

Moj prvi učitelj je bil Boštjan
Smrečnik.

Čim manj treme, ko prideš na oder,
veliko vaditi doma in vzeti
tekmovanje za resno stvar.
Ali se po kom zgleduješ?
Zgledujem se po Robertu Goterju in
Francu Miheliču.
Ali si že kdaj pomislil, da bi nehal
igrati harmoniko?
Nikoli še nisem na to pomislil.

ŠTEVILKA
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Ali se moraš kdaj odpovedati igranju
harmonike ali tekmovanju zaradi
drugih obveznosti?
Do zdaj še ni bilo takšne situacije, da
bi se moral odreči, sem se pa moral
zaradi harmonike odreči drugim
stvarem.
Ali ti harmonika kdaj pomaga do
prave ljubezni?
Do zdaj še ni, mogoče pa bo.
Ali bi v prihodnosti tudi ti rad
poučeval igrati harmoniko?
Ja, rad bi poučeval.
Kaj bi še rad dosegel na področju
igranja harmonike?
Rad bi postal svetovni prvak, pa bomo
videli, kako bo.
Aljaž Podgoršek,
8. razred
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Dragi devetošolci!

Fotografiji:
Matej Žigart

V življenje se napotite z
dobro voljo, optimizmom in
upanjem v vse, kar počnete.
(Gloria Plevnik, 9. razred)
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Dragi sošolci!
Naše poti so se združile pred devetimi leti, ko smo kot razigrani
in radovedni otroci stopili v prvi razred. Zdaj pa se po vseh teh
letih, v katerih smo se združili in postali prijatelji, ki jih nikoli več
ne bomo našli, razhajamo s solzami v očeh, ampak z lepimi spomini
v srcu. Odhajamo polni znanja in izkušenj, ki smo jih nabrali drug
od drugega.
Včasih so besede premalo in sedaj, ko pišem, čutim prav to. Ni
besed, ki bi opisale mojo hvaležnost, da ste me sprejeli in sem lahko
bila del vašega življenja. Ni besed, ki bi opisale, kako sem z vami
uživala v najbolj dolgočasnih urah pouka. Odšli bomo in zavedam se
s solzami v očeh in žalostjo v srcu, da teh časov drugače kot v
spominu ne bom mogla priklicati nazaj. Ko sem imela doma težave,
ste postali moja druga družina in tega ne bom pozabila. Ni važno,
kolikokrat smo se sprli, hočem, da veste: nobena beseda ni bila
mišljena tako, kot je zvenela. Včasih se nismo dobro razumeli,
ampak vas niti za sekundo nisem nehala imeti rada.
Hvala vam. Nataliji za dobro voljo in pozitivno energijo, ki mi jo
je vlivala. Larisi za ideje in njen optimizem. Pii za vsako pomoč pri
nemščini in ure smeha. Andražu za njegovo razgledanost in pomoč
kjerkoli. Roku za smeh, ki ga je prinašal v razred. Davidu za
potrpljenje, ko sem bila slabe volje. Gašperju, da je bil vedno dober
prijatelj.
V življenje se napotite z dobro voljo, optimizmom in upanjem v
vse, kar počnete. Vem, da ko se bomo srečali čez nekaj let, boste
ljudje, na katere bodo lahko vaši starši in predvsem vi sami ponosni.
Mogoče boste dajali svetu dobro, ta pa vam bo vračal z udarci, ni
važno – dajajte najboljše, kar imate!
Gloria
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Dragi David!
V teh devetih letih smo preživeli skupaj veliko časa. Več sva se
družila, ko sva bila majhna. Sedaj pa ne toliko. Zmeraj si mi stal ob
strani. Ko mi je kdo hotel kaj narediti, si se postavil zame. Vedno si
držal z mano. Skupaj sva preživela veliko zelo dobrih trenutkov, na
primer v Praterju.
Čeprav komaj čakam, da bo konec šolskega leta, te bom pogrešal.
Rok

Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Draga Gloria!
Poznava se že devet let, torej od začetka osnovne šole. Letos smo
zadnje leto skupaj in v teh devetih letih sva skupaj preživeli veliko
lepih in nekaj manj lepih trenutkov. Zahvalila bi se ti za vse nasvete,
ki si mi jih dala. Verjemi, da mi je veliko pomenilo to, da si bila ob
meni, ko sem te potrebovala. Skupaj sva se smejali in si s pogledi
povedali vse. Res je, da bova srednjo šolo nadaljevali skupaj, toda
zagotovo bo drugače. Ob tebi sem se bolje spoznala in ne glede na to,
ali se bosta najini poti razšli, boš v mojem srcu za vedno ostala kot
zelo dobra prijateljica.klkk
V življenju pa ti želim veliko zdravja, sreče, ljubezni; ohrani svojo
karizmo in optimizem. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rada te imam!
Natalija
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Draga Natalija!
V življenju doživimo veliko, ampak le nekatere stvari so vredne
naše pozornosti, časa in tega, da jih ohranimo v spominu. Hočem,
da veš: ti si ena teh »stvari«.
Ko sva se prvič srečali, se mi ni niti sanjalo, da boš nekoč imela v
mojem življenju tako pomembno vlogo in da me boš prav ti
spravljala v smeh vseh devet let, ki smo jih preživeli za šolskimi
klopmi. Povezali sva se na način, ki ga ne uniči nobeden prepir.
Cenim to, da si bila vedno ob meni, tudi ko ni bil nihče drug.
Nasmeješ me, ko niti misliti nočem na smeh. S svojim optimizmom
mi daš energijo in znaš mi pokazati, da sem pomembna zate. Veš,
kaj me moti, in poznaš vsako mojo napako, ampak imaš še vedno
dobro mnenje o meni. Obožujem to, da si videla, kako slabe volje
sem lahko, pa me imaš še vedno rada. Ne bom in nočem te
pozabiti, hočem še naprej graditi najino prijateljstvo, saj sva mu
dali dobre temelje. Hvala ti za vse napade smeha in nepozabne ure
pouka ter čas in ljubezen, ki si mi ju namenila. Za vedno ti bom
hvaležna.
Želim, da se ti v življenju, ki te čaka, uresničijo tudi tiste najbolj
skrite želje in da najdeš stvari, ki ti bodo prinašale srečo. Upam, da
me ne boš nikoli pozabila, saj boš ti vedno del mene.
Gloria
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Dragi Gašper!
Šola gre počasi proti koncu in zato bi ti rada povedala,
da te bom pogrešala, ko bomo šli vsak svojo pot. Pogrešala
bom tudi tvoj nasmeh, tvoje vragolije, saj potem ne bo
nobenega več, ki me bo nasmejal, spravil v dobro voljo ali se
skupaj z mano smejal in norčeval. V teh devetih letih sva
skupaj preživela nepozabne trenutke, čeprav na začetku
manj, ampak z leti vedno več. Začela sva si zaupati in drug
drugemu pomagati. Se še spomniš najinega skupnega učenja:
ko nisem obupala nad tabo in te spravila do lepe ocene?
Čeprav sva se velikokrat sprla, to ni trajalo dolgo, saj sva se
takoj pobotala. Si človek, ki je skoraj zmeraj dobre volje in
vedno nasmejan, čeprav imaš slab dan. Ni te dobro gledati,
ko si slabe volje ali jezen, takrat te raje pustim na miru in
potem si čez nekaj časa že boljše volje in spet se lahko
smejiva skupaj. Vedno si mi pomagal in svetoval, kakšnega
prijatelja potrebuje vsak. Nikoli si nisem mislila, da mi boš
prav ti pomenil toliko in da boš postal tako pomemben del
mojega življenja. V prihodnosti ti želim vse najboljše in vedi,
če boš karkoli potreboval, sem tukaj zate ne glede na to, kaj
se bo zgodilo.
Pogrešala te bom.
Tvoja sošolka Pia
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Dragi Rok!
V teh devetih letih sva se dobro spoznala. Velikokrat sva skupaj
igrala nogomet. Zabil si mi veliko golov, saj si bolj nor na žogo kot
pa na punce, čeprav tudi njih ne preziraš. Kljub temu da v šoli nisi
ravno blestel, si nam pridobil veliko dodatnih nalog, poleg tega pa
veliko smeha. Čeprav si bil najmanjši, si imel skoraj največ znanja o
geografija. Letos si nas zadnjič nasmejal in skupaj smo zadnjič
dosegli tretje mesto v nogometu.
Hvala ti za vse, Rok!
Andraž

Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Dragi sošolec Andraž!
Spoznala sva se v vrtcu. Že od takrat sva prijatelja, zmeraj sva
držala skupaj. Časa, ko sva bila majhna, se ne spomnim prav dosti.
Velikokrat, ko smo hodili na izlete z avtobusom, sva sedela skupaj.
Kadar potrebujem pomoč, si mi zmeraj na voljo, skoraj vedno
prepišem domačo nalogo od tebe. Hvala ti, ker si tako dober do
mene, in hvala za vse, kar si dobrega storil zame. Sedaj, ko sva že v
9. razredu, se zavedam, da se bomo vsi razšli. Upam, da bova še
naprej takšna prijatelja, kot sva bila do zdaj.
Lep pozdrav
Tvoj sošolec Gašper
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Ribnica na Pohorju, 15. 5. 2014
Draga Larisa!
Devet let je minilo, odkar smo skupaj stopili v 1. razred in lepe
nove platnice v roke vzeli. Iz leta v leto smo se bolj spoznavali in
prijateljstva kovali, čeprav smo se na začetku tožili in tepli. Bilo je
veliko dobrih in slabih trenutkov, ampak ohranimo tiste, ki so se
nam najbolj vtisnili v spomin. Zadnjič se še bomo skupaj smejali in
učili, potem pa bo vsak šel na svojo pot in si ustvaril svojo
prihodnost. Četudi se bomo čez nekaj let videli in proslavili, ne bo
enako, kot je zdaj.
Želim ti vse najboljše v šoli in življenju in tudi veliko sreče.
Hvala ti za vse trenutke, ki sem jih preživel s tabo.
Sošolec David
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Ribnica na Pohorju, 14. 5. 2014
Draga Pia!
Šolsko leto se končuje in vsak od nas bo odšel po svoji poti. Vse,
kar sem doživela v osnovni šoli, mi bo ostalo v lepem spominu.
Spoznali sva se v prvem razredu in od takrat sva večinoma držali
skupaj. S tabo sem preživela lepe in manj lepe dogodke. Ampak
vseeno mi bo v spominu ostal tvoj smisel za humor, tvoj nasmeh,
norčije, ki si jih včasih naredila. Veliko sem ti pomagala pri
domačih nalogah, ti pa meni pri nemščini. Pomagali pa sva si tudi
pri drugih stvareh. Velikokrat si mi dala kakšen nasvet o
prijateljih. Ne morem verjeti, da se končuje šolsko leto in da bomo
vsi odšli narazen. Pogrešala te bom, pa čeprav boš ulico stran od
mene. V življenju ti želim veliko sreče, zdravja, ljubezni. V srcu pa
ostani takšna, kot si danes.
Pogrešala te bom.
Sošolka Larisa
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju,
ustvarjajo, oblikujejo in urejajo učenci

Osnovna šola

izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo pod

Ribnica na Pohorju

mentorstvom Jasne Ledinek.
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Avtorji posameznih prispevkov in fotografij

2364 Ribnica na Pohorju

so tudi drugi učenci, učitelji in delavci OŠ

o-ribnica.mb@guest.arnes.si

Ribnica na Pohorju.
Mentorica prispevka Zimsko veselje (str. 6):
Nevenka Kutin
Mentorice misli v prispevku Dan mask in
veselja (str. 8):
Mija Vobovnik, Lucija Orter, Mateja Pisnik,
Marija Lopert
Mentor risbe Beneška maska (str. 9):
Jože Brunčko
Mentorica pesmi Nesrečni dan (str. 29):
Mateja Pisnik

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
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