
 

 

 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

OKTOBER 2020 

 

Spet nam nagaja VIRUS. Držimo se vseh PRIPOROČIL, da ga čim prej 

preženemo. Pri pouku na daljavo upoštevajmo PRAVILA VIRTUALNEGA 

SODELOVANJA. 

 
Zapisala in oblikovala: Martina Popič, učiteljica  



 

 

 

 

Nove talne oznake pred šolo so takoj zaživele, a trenutno spet samevajo, ker ... 

 

 
 

 

V avli šole smo od 5. do 19. oktobra zbirali hrano, ki jo bomo podarili predstavnici 

DPMŽ Koroške. Hvala vsem. 

  

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/10/pets.pdf


 

 

 

 

TEDEN OTROKA 

 

NEKAJ TI MORAM POVEDAT 

 

Za vsakogar mora obstajat' nekdo, 

kateremu tako zaupa, 

da se mu lahko zaupa, 

ko mu je težko. 

Za vsakogar mora obstajat' nekdo, 

ki ga razume in posluša, 

ko mu je zmrznjena duša 

in mu je v srcu slabo. 

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, 

ki bi jih najrajši izbrisal iz glave, 

in mu lahko pove tudi to, 

kar ni povedat' lahko. 

A pogovarjanje je za človeka 

še bolj pomembno kot obleka 

in hkrati danes redka stvar, 

za katero ni potreben denar. 

Pogovarjanje ni le za zabavo, 

zdravilno je tudi, ko imamo težavo 

in se v lastnih mislih dušimo, 

dokler jih še z nekom ne delimo. 

Pogovarjanje je bližina in toplina, 

s pogovarjanjem smo družina in skupina. 

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, 

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. 

 

(Andrej Rozman – Roza) 

 

 

  



 

 

 

5. 10. – SVETOVNI DAN UČITELJEV 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 

 

Ob 5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev vsem želim vse najboljše. 

Naj delo učitelja plemeniti osebno zadovoljstvo, srčnost in strokovnost. 

 

Vzgojitelj mora delovati tako, da resnico, dobroto in lepoto ne le zgolj prikaže 

otroku, temveč, da to živi. To, kar on je, preide na otroka, ne pa tisto, kar ga uči. 

Bistveno je, da vsako učenje predstavimo otroku s svojim zgledom. Poučevanje 

samo mora biti umetnost; ne zgolj teoretična snov. 

(Rudolf Steiner) 

 

Bojana Verdinek, ravnateljica 

 

  



 

 

 

 

Ob TVU  smo preko šolskega radia spregovorili o učenju. 

 

UČIM SE UČITI, TOREJ SEM 

 

 
 

Luna, kaj je učenje? 

 

Učenje je proces, ki nam omogoča pridobivanje znanja. Pomagalo nam bo bolje 

razumeti sebe in svet, a tudi bolj modro posegati vanj. 

 

Hm … Ampak še vedno ne vem natančno, kaj mi bo učenje v življenju koristilo. 

 



 

 

 

Človek se z učenjem nenehno spreminja. Pod vplivom učenja se spreminja naše 

delovanje, vedenje, čutenje in mišljenje. Samo učenje je zapleten proces, ki 

zajema različne vrste umskih in telesnih dejavnosti.  

 

Ahaa … Torej, učenje je delo, ki se ga moramo naučiti. Le ob skrbno načrtovanem 

času in načinu učenja šolsko delo postane lažje, zanimivejše, prijetnejše. Tako nam 

ostane tudi dovolj časa za prosti čas. 

 

 

Točno tako. Učenje lahko primerjamo s potjo, ki je strma in pelje na vrh gore. 

Najprej pridemo do gore, nato si jo ogledamo in povzdigujemo z očmi proti vrhu, 

proti svojemu cilju. Med potjo se velikokrat zazremo nazaj v dolino, da vidimo, kje 

smo bili in koliko poti smo že prehodili. Včasih to doživljamo kot nekaj prijetnega, 

drugič kot nekaj mučnega.  

 

In ravno tako je glede učenja. Včasih se nam to zdi kot nekaj najprijetnejšega, 

včasih pa kot nekaj najbolj groznega. Toda navsezadnje je učenje delo, ki se ga 

mora naučiti vsak posameznik. Prav tako kot se mora čevljar naučiti delati čevlje, 

šivilja šivati obleke, zidar zidati hiše, se mora vsak učenec naučiti, kako naj se uči.  

 

Čeprav včasih mislimo, da smo se že vse naučili in da je konec z učenjem, se že v 

naslednjem trenutku zavemo, da smo se šele začeli učiti. Vse to pa nam lahko uspe 

le ob skrbno načrtovanem času in načinu učenja, če je to hote ali nehote. S tem 

šolsko delo postane lažje, zanimivejše in prijetnejše, s tem bomo imeli tudi več 

časa za druge interese in prostočasne aktivnosti. 

 

Vsako znanje je izziv - kot privlačna, lepa in veličastna gora. Vsa naša prizadevanja, 

želje in cilji, so odraz tega, kako motivirani smo, da jih dosežemo. Motivacija nam 

pomaga v učenje vložiti potrebno energijo in napore.  

 



 

 

 

In kot je rekel že rimski filozof Seneka: Ne učimo se za šolo, marveč za 

življenje.  

 

 
Brala: Luna Žunec (8. b) in Anej Gorenjak (9. b) 

Besedilo in fotografija: Martina Popič, mentorica šolskega radia 

 

 

SREDA, 7. 10. – TEHNIŠKI DAN (9. r.),  

PREDSTAVITEV SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV 

 

Ta dan je za nas devetošolce izrednega pomena, saj nam je prvi kažipot pri 

odločitvah, v katero srednjo šolo naj se vpišemo.  

Obiskovalci so nam predstavili izobraževalne programe Srednje šole Ravne 

(strojnega in metalurškega tehnika, elektrotehnika, mehatronika, računalništva, 

avtoserviserja, oblikovalca kovin), Šolski center Slovenj Gradec in Muta 

(ekonomski tehnik, lesarska in gostinska stroka, zdravstvena smer, turistična, 



 

 

 

trgovska, predšolska vzgoja in okoljevarstvo), Gimnazije Ravne (predstavili so nam 

razlike med njihovimi programi splošnih in športnih oddelkov ter smer 

farmacevtskega tehnika), GSKŠ Ruše (farmacija in kemija).  

 

Naš delovni dan je trajal pet šolskih ur.  

Zdaj je na nas, da delamo, da bomo dosegli zastavljene cilje in se lahko vpisali 

v tisto srednjo šolo, kjer želimo nadaljevati svojo učno pot. 

 

Zapisali: Amela Čeliković in Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 Poglejte si kratko predstavo Gledališkega kluba (pod 

mentorstvom učiteljice Mateje Čebulj) o KORONANOSU in lutkovno predstavo 

o Petru Nosu (pod mentorstvom Aleksandre Slatinšek Mlakar in Simone Grabner). 
https://www.youtube.com/watch?v=99EoPA2D5dM&feature=youtu.be  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=99EoPA2D5dM&feature=youtu.be


 

 

 

 

NAŠE POTI, NAŠE RAVENSKE ULICE 

 

Ob prazniku mesta Ravne na Koroškem je od petka, 9. oktobra, do petka, 30. 

oktobra 2020, odprta RAZSTAVA z naslovom OD KOD IMENA NAŠIH POTI. 

Vabljeni (kolikor bodo razmere dopuščale) v prostore PIONIRSKE KNJIŽNICE 

Leopolda Suhodolčana v KOK na Ravnah, da si pogledate, kaj so učenci naše šole v 

lanskem šolskem letu izdelali pod mentorstvom učiteljice Marjete Petrovič. 

 

Janko Gačnik (1895–1967) 

Gačnikovo pot imamo na Ravnah na Koroškem v trgu, kjer je občinska stavba. 

Poimenovana je bila po Janku Gačniku, ki se je rodil v Slovenj Gradcu. Mladost je 

preživel v Gorčah pri Libeličah. Hotel je postati učitelj. Maturiral je leta 1914, ko 

se je začela prva svetovna vojna. Leta 1915 so ga vpoklicali v vojsko Avstro-ogrske. 

Usposobil se je za častnika. Boril se je na Doberdobski planoti. Bil je ranjen, 

odlikovan za hrabrost in povišan v poročnika. Ko so ga ulovili na severni slovenski 

meji kot vojnega ujetnika, so bile njegove poškodbe tako hude, da je do konca 

življenja ostal invalid. Zaposlil se je na osnovni šoli Guštanj kot učitelj. Leta 

1941 se je boril pri Osvobodilni fronti v delu Ljubljane proti Italijanom. Leto 

kasneje so ga aretirali fašisti in ga poslali v zapor Čitanka, nato pa ga izgnali v vas 

v Italiji. Umrl je leta 1967, pokopali so ga v Libeličah. 

 

Franjo Malgaj (1894–1919) 

Malgajeva cesta je v našem kraju tisti del poti, ko prečkamo most čez Mežo in 

gremo proti Kulturnemu centru ter do trga. V Mežici pa imajo Malgajevo ulico. 

Franjo Malgaj se je rodil v Hruševcu pri Šentjurju. Mesec pred svojim 20. rojstnim 

dnem je bil vpoklican v vojsko. Koroško je osvobodil diktatorja ter jo priključil 

matični Sloveniji. Ko je imel 24 let, je umrl v boju na Tolstem vrhu pri Guštanju. 

Ko je plezal na drevo, se mu je z ročne granate snel zatič, ki je bil zanj tragičen. 

  



 

 

 

 

Lovro Kuhar – Prežihov Voranc (1893–1950) 

Ulica, ki se v našem kraju imenuje po njem – Prežihova ulica (tudi v Mežici in drugod 

po Sloveniji so ulice poimenovali po koroškem pisatelju), prav tako leži v trgu. Rodil 

se je v revni kmečki družini. Leta 1914 je bil vpoklican k vojakom. Zaradi 

komunističnih dejavnosti je bil večkrat zaprt. Po vojni se je iz taborišča vrnil 

domov in se 

posvetil pisanju.  

 



 

 

 

 
Zapisal in fotografiral: Voranc Ogris, 6. a 

 

  



 

 

 

 

NAŠE POTI SE PREPLETAJO 

 

Ema in Tarik Salkić sta že drugo šolsko leto naša učenca. Iz Bosne sta se 

preselila na Ravne, kjer se počutita sprejeta med sošolci in v lokalnem okolju. 

Tu je zdaj njun drugi dom. 

 

Sem Ema, pišem se Salkić. Hodim v 6. razred Osnovne šole Prežihovega Voranca. 

Stara sem 11 let. Rodila sem se v Bosni. Do prejšnjega leta sem živela v malem, 

ampak zelo lepem mestu Cazinu. Nanj me vežejo številni spomini, družina in 

prijatelji. Čeprav tam ne živim več, ga vedno nosim v srcu. 

 

 
 

Na življenje na Ravnah se še vedno privajam, čeprav je ta kraj precej podoben 

mojemu domačemu. Tukaj mi je posebej všeč bližina parka, športnega igrišča in 

bazena. V šoli sem hitro spoznala nove prijatelje in z njimi navezala stike. Zaradi 

vseh lepih stvari, ki mi jih je prinesla selitev, lažje prenašam ločitev od ostalih  



 

 

 

članov družine in prijateljev v Bosni. Vsak dan se pogovarjam z njimi po telefonu 

in jim povem, kaj sem počela. Veselim se našega ponovnega srečanja. 

O prihodnosti ne razmišljam pogosto, imam pa veliko želja in sanj, ki bi jih rada 

izpolnila. Verjamem, da bom te sanje lažje uresničila tukaj v Sloveniji kot v Bosni, 

zato poskušam vsak dan lepo in pametno izkoristiti. 

 

Ema Salkić, 6. b 

 

Sem 13-letni Tarik Salkić, učenec 8. a-razreda OŠ Prežihovega Voranca. Naša šola 

je zelo lepa in ima vse, kar potrebuje učenec za svoje delo. Rad obiskujem pouk in 

v šoli se odlično počutim. Učenje slovenščine mi je zelo zanimivo. Vsak dan 

odkrijem kaj novega (npr. kaj ima moj materni jezik skupnega in v čem razlikuje 

od slovenščine). Najljubša predmeta sta mi matematika in angleščina. Še posebej 

rad pa se učim jezike. Tudi moji učitelji so zelo prijazni. Z njimi se lahko 

pogovarjam in jih vprašam, kar koli me zanima ali če česa ne razumem.  

Na Ravnah in v Sloveniji mi je lepo, všeč mi je tukajšnje življenje. 

 

 
Zapisala in fotografirala: Ema in Tarik Salkić  



 

 

 

 

Z RAZSTAVO in RADIJSKO ODDAJO smo OBELEŽILI  

100 LET PLEBISCITA NA KOROŠKEM 

 

 
Gradivo je pripravila učiteljica Marjeta Petrovič. 

  



 

 

 

 

 
 

ALI LAHKO SNEŽI OKTOBRA☺? 

 

Za sneg je običajno, da se pojavi v decembru in traja nekje do konca februarja, 

začetka marca. A v nedeljo, 11. 10. 2020, se je zgodil čudež; začelo je snežiti 

desetega meseca v letu, oktobra. 

Ta »snežni čudež« ne vidiš vsak dan. Meni se je zgodil prvič v življenju. Zelo sem 

se ga razveselila, a še bolj sem se čudila. Izkoristila sem trenutek in se šla malo 

poigrat s snegom, kolikor ga je pač že bilo. Padale so debele snežinke. Z našega 

avtomobila sem pobirala sneg in izdelovala kepe, ki sem jih metala v stranico 

smetnjaka. Čez čas sem vsa premražena odšla v blok in se doma pogrela s skodelico 

vročega čaja. 

Tako se je moj dan zaključil, saj je bil že pozen večer in zaspala sem srečna in 

utrujena. 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Neža Ferk, 8. b 

 

 

V petek, 16. 10. 2020, so si drugo- in devetošolci v okviru  

projekta ZAŠČITNIŠTVO izmenjali prva sporočila. 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
Fotografirala: Vanja Benko, razredničarka 9. b 

 

 
Fotografirala: Darja Vrhovnik, razredničarka 9. a  



 

 

 

 

Od ponedeljka, 19. oktobra 2020, spet DELO NA DALJAVO za učence 

predmetne stopnje. 

 

Na različne načine smo izkazovali STRPNOST in NESTRPNOST, predvsem do 

Arnesovih SPLETNIH UČILNIC, ki niso delovale, kot smo pričakovali. Sistem se ni 

sesuval le pri nas, ampak po vesoljni Sloveniji. Preživeli smo prvi teden 

»karantene«, med jesenskimi počitnicami pa se bomo pripravili za delo in 

sodelovanje vnaprej. Počakajmo, čas bo pokazal svoje. Bodimo STRPNI. O tej temi 

bomo veliko pisali in objavljali v novembru, saj je to tudi tema ŠOLSKE 

SKUPNOSTI. 

  



 

 

 

 

Ilustracije frazemov (stalnih besednih zvez) so nastale pri urah slovenščine v  

7. a. Spoznavali smo različne frazeme in njihove pomene. 



 

 

 



 

 

 

 

Mentorica izdelkov: Mateja Čebulj  



 

 

 

V četrtek, 15. 10., ter v petek, 16. 10., smo učenci 9. b imeli pri biologiji 

predstavitve DNA. Morali smo izdelati model molekule DNA in pokazati, katere 

posamezne molekule jo sestavljajo. To so: sladkor, fosfatne skupine in organske 

baze (adenin, timin, citozin, gvanin).  

Nastali so zelo lepi modeli molekul, ki smo jih izdelali iz različnih materialov.  

 

 
Amela Čeliković in Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

 



 

 

 

 
Fotografirala: Karolina Kumprej Pečečnik, učiteljica 

 

 

  



 

 

 

Halloween – NOČ ČAROVNIC praznujemo 29. oktobra. To je praznik, ki smo ga 

prevzeli kot svojega. Izvira iz Amerike, tam se ljudje zelo posvečajo okraševanju, 

maskiranju, pečenju peciva na to temo, ko režemo buče. 

 

 
 

Patricija Kričej Repas, 8. a 

 

31. OKTOBER – DAN REFORMACIJE (dela prost dan) 

praznujemo v Sloveniji od leta 1992 kot spomin in opomin o pomenu slovenskega 

jezika, za katerega v preteklosti ni bilo vedno samoumevno, da ga javno govorimo, 

beremo in pišemo.  

Prvo zapisano slovensko besedo smo dobili leta 1550, ko je Primož Trubar, 

slovenski protestantski duhovnik, napisal Katekizem in Abecednik. 

Menih Martin Luther je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 

tez, s katerimi je zahteval cerkveno prenovo. Od tod tudi ime reformacija, saj je 

zahteval ne samo versko, temveč tudi politično in kulturno prenovo. Ena od 

njegovih zahtev je bila tudi, da se omogoči vsem branje Svetega pisma v maternem 

jeziku, kar je bilo ključnega pomena za razvoj književnosti v mnogih jezikih, tudi 

za slovenski jezik. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Protestantizem
http://www.dedi.si/dediscina/215-katekizem
http://www.dedi.si/dediscina/216-abecednik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveto_pismo


 

 

 

Prisluhnite kratki (2-minutni) predstavitvi o pomenu protestantizma pri nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ  

 

 

Želimo vam čim bolj ZDRAVE jesenske oz. »krompirjeve« počitnice. Letos 

bomo pa res morali imeti krompir, da bomo ostali zdravi. 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ

