
 

 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

MAREC 2021 

 

Na šoli smo kljub koroni in delu na daljavo uspešno izpeljali projekt PISANJA Z 

ROKO 2021. Rdeča nit letošnjega pisanja so bile RAZGLEDNICE. 

 

Naši učenci so v času korone fotografirali naravo. Nekaj izbranih fotografij smo 

uporabili za razglednice A3-formata, ki nam jih je natisnila TISKARNA 

GREŠOVNIK, d. o. o., stroške pa je sponzorsko pokrilo podjetje ELVIP, d. o. o. 

Razredničarke smo te razglednice napisale svojim učencem. Sporočila so jih 

razstavljena pričakala na šolskem hodniku (glede na to, kje imajo posamezni 

oddelki pouk), lahko pa smo jih prebrali in jih še beremo na spletni strani šole 

https://voranc.splet.arnes.si/?p=15336. Tudi naša ravnateljica in župan Občine 

Ravne na Koroškem sta za učence zapisala svoje misli. 

 

https://voranc.splet.arnes.si/?p=15336


 
 

  

 



 
 

Vsi učenci so ob vrnitvi v šolske prostore dobili svojo razglednico, ki so jo v šolskem 

letu 2013/14 oblikovali učenci 7. razreda naše šole pri predmetu Inovativno 

reševanje problemov, financirala pa jo je naša šola. Lastnoročno so pisali staršem 

ali starim staršem, prijateljem, učiteljem ..., devetošolci kot zaščitniki svojim 

varovancem – drugošolcem. 

 

 
 



V avli šole smo uredili kotiček in objavili vse (i)zbrane prispevke (učencev, 

učiteljic, ravnateljice in župana).  

 

 
Veseli smo, da smo v projektu tako množično sodelovali in da lahko z vami delimo 

naše misli. 

 

Zapisali učiteljici: 

Cvetka Petrič in Vanja Benko 

RAZGLEDNICE S SPOROČILI devetošolcev so že prišle v roke drugošolčkov. 

 

 
Foto: Vanja Benko, razredničarka 9. b 

GLASBA JE DEL ANEJEVEGA ŽIVLJENJA ... ... BREZ TROBENTE NE 

GRE NIKAMOR ...  



 

Naš Anej Gorenjak, 14-letni devetošolec s statusom kulturnika, pravi, da mu 

je glasba bila položena v zibelko. Ponosen je na svojega profesorja Janeza 

Miklavžino in je zanj najboljši profesor na planetu. Kljub omejitvam zaradi virusa 

sta bila povezana, pri tem je sodeloval Anejev ati Andrej, seveda tudi mama Vera, 

saj celotna družina živi in diha za glasbo. 

 

INTERVJU na Koroškem radiu.mp3
 

 

Anej je marljiv glasbenik, ne le trobentač, ampak igra še na tolkala in klavir, rad 

tudi zapoje 
Anej Gorenjak, LEPŠI BO SVET.mp4

. V času epidemije je vadil, snemal, 

tekmoval (na različnih mednarodnih tekmovanjih) … in delal za šolo. Včasih mu je 

bil dan skoraj prekratek.  

Konec prejšnjega leta je bil na spletnih straneh razpis za Mednarodno tekmovanje 

v Ameriki - AMERICAN YOUTH COMPETITION 2021, na katerem je sodeloval s 

skladbo Herberta L. Clarka – DEBUTANTE, in prepričal komisijo. Osvojil je 1. 

nagrado in zlato priznanje. V kategoriji vseh trobil in vseh starostnih stopenj je 

dosegel največje število točk.  

Prisluhnite posnetku tekmovalnega nastopa 

https://www.youtube.com/watch?v=85J2hb6mU4w. 

 

Anej je 3. marca tekmoval na Mednarodnem tekmovanju PAMUS FLOW in tudi na 

tem tekmovanju (na Hrvaškem) osvojil 1. mesto. Obljublja, da bo še naprej pridno 

vadil, zastopal svoj kraj, svojo glasbeno in osnovno šolo, užival v igranju, zahvaljuje 

se vsem, ki mu stojite ob strani in z njim stopate po glasbeni poti, in vsem, ki 

navijate zanj.  

Držimo pesti zanj in da uspe v življenju na svoji glasbeni poti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85J2hb6mU4w


 

 



 
 

Na straneh MojaObčina.si lahko preberete prispevek o Anejevih letošnjih uspehih  

(https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/kultura/preprical-

komisijo-in-osvojil-1-nagrado-in-zlato-priznanje-na-mednarodnem-tekmovanju-v-

ameriki.html?MLS6f248981b0a903a79be0ffbdb41f586b). 

 

Še en velik uspeh – zmaga na velikem tekmovanju Kingspeak v Angliji. 

 

Prežihovci (učitelji in učenci) smo ponosni, da je naš učenec in sošolec. Anej, 

hvala, da vedno ponosno poveš, od kod prihajaš. Naj te ta pripadnost spremlja 

povsod, kamor koli te bo zanesla pot. 

 

Fotografije: Dobran Laznik 

 

 

  

https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/kultura/preprical-komisijo-in-osvojil-1-nagrado-in-zlato-priznanje-na-mednarodnem-tekmovanju-v-ameriki.html?MLS6f248981b0a903a79be0ffbdb41f586b
https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/kultura/preprical-komisijo-in-osvojil-1-nagrado-in-zlato-priznanje-na-mednarodnem-tekmovanju-v-ameriki.html?MLS6f248981b0a903a79be0ffbdb41f586b
https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/kultura/preprical-komisijo-in-osvojil-1-nagrado-in-zlato-priznanje-na-mednarodnem-tekmovanju-v-ameriki.html?MLS6f248981b0a903a79be0ffbdb41f586b


8. marec – DAN ŽENA – mednarodni praznik žensk 

 

To je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk, ki so 

ga prvič praznovali 19. marca 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici ter na Danskem (na 

predlog nemške feministke Clare Zetkin, ki se je bojevala za enakopravnost žensk), 

mednarodni dan žena pa se 8. marca praznuje od leta 1917.  

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk: 

 1897 je začel izhajati ženski častnik Slovenka; 

 1906 je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala iz filozofije na graški 

univerzi; 

 1920 je Slovenska ljudska stranka uvedla volilno pravico, da lahko volijo tudi 

ženske (1945 je bila ta pravica dokončna); 

 1974 je bilo v ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije 

zapisano določilo, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok; 

 1989 je začel delovati prvi telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki 

so postali žrtev nasilja. 

 

Prisluhnete lahko tudi radijski oddaji 
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/03/RADIJSKA-ODDAJA-OB-DNEVU-%C5%BDENA-1.mp4. 

 

Manca Janko, 7. b 

 

MARCA ŽE TRKA NA VRATA POMLAD, ZATO SMO PISALI O PREBUJANJU 

NARAVE IN FOTOGRAFIRALI NA SVOJIH SPREHODIH. 

 

 

Mlado cvetje, 

ptičji spevi, 

vroča srca, 

sončni dnevi, 

blesk v očeh … 

ja, prav zares – pomlad je predogled nebes. 

 

Merisa Husić, 8. b 

 

http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/03/RADIJSKA-ODDAJA-OB-DNEVU-%C5%BDENA-1.mp4


 
 

V srcu nosite veliko ljubezni, ne pozabite si jo podariti. 

 

 
 



  
Merisa Husić, 8. b 

 

 

 

SPET TUKAJ JE POMLAD 

 

Spet tukaj je pomlad, 

povejte mi, le kdo je nima rad. 

Žvrgolenje ptičic na veji. 

medvedi ob rekah se upirajo žeji. 

 

Živali se zbujajo po zimi prespani 

in že gledajo, kje njihov želodec se nahrani. 

Čas, da češnje zacvetijo, 

je že čas, 

da živali več ne spijo. 

 

Metuljčka opazujem v lepem letu, 

ko bi le pristal na cvetu, 

da bliže pogledala bi ga 

ter zavpila: »Pomlad, rada te imam!« 

 

Neža Kovačec, 7. a 



 
Erika Volker, 7. a 

 

 
 

Cvetijo mačice, trobentice, 

žafrani, zvončki in vijolice. 

Prepevajo kosi, siničke in vrabčki, 

škorci in uživajo v sapi pomladanski. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Brstijo grmi, cvetijo rože, 

sonce nas toplo že greje. 

Mamijo nas sprehodi 

po prijetni gorski planoti. 



 
 

 
 

 
Neža Ferk, 8. b 



12. 3. je gregorjevo. Ljudje so verjeli, da se na ta dan ptički ženijo. 

 

KAM LETIJO DROBNE PTIČKE 

 

Kam letijo drobne ptičke? 

Ena sem, 

ena tja. 

Nosijo jih perutničke 

čisto tja, 

čisto tja, 

čisto tja do vrh neba. 

 

Če bi imela perutničke, 

tudi jaz 

bi odšla 

kakor vse te drobne ptičke 

čisto tja, 

čisto tja, 

čisto tja do vrh neba. 

 

Anja Štefan, Iščemo hišico, MKZ, 2005. 

 

 

 Neža Ferk, 8. b 



NAJPREJ POMLAD, POTEM ŠE ZIMA 

 

 
 

Takole so nas 4. 3. 2021 Strojance razveselile prve znanilke pomladi – krokusi. 

Krasile so našo okolico in vrtove. 

 

V nedeljo, 14. 3. 2021, nas je zopet presenetil sneg. Tako smo morali zopet 

prijeti lopate in očistiti velike količine snega. Bilo ga je okrog 10 cm. 

 

 
 

Vsi v Strojni komaj čakamo na pravi začetek pomladi, ko bomo lahko razmišljali o 

prvi košnji trave. 

 

Erika Volker, 7. a 



 
Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

 
Marija Kričej, 8. a 

 



 
Marija Kričej, 8. a 

 

POMLAD 

 

Glej – mačice bele, trobentice vesele, 

svoje cvetke pokazale, 

sladko so se naspale. 

 

Okrog njih travca zeleni, 

že zvončkom na plano se mudi, 

da nam povedo, da zime več ni. 

 

Sončni žarek, ki srca ogreje, 

prišel je čas, ki povsod ljubezen seje, 

naše čudovite narave sad, 

to je POMLAD. 

 

Špela Preglav, 8. a 

 

 
Erika Volker, 7. a 



Roža rumena, 

zakaj si tako zelena!? 

Te srček boli močno, 

da si otožna tako? 

 

Roža bela, 

zakaj si ovenela? 

Te je mrzli vetrič popihljal 

in vso dobro voljo ti odgnal? 

 

Roža dehteča, 

zakaj si tako hrepeneča!? 

Bo sonček zasijal 

in veselje bo do tebe zasejal. 

 

Ema Hovnik Rožen, 9. b 

 

 
Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

Ko pogledam skozi okno, ko me sončni žarki pobožajo, občutim srečo, svobodo, 

veselje, zaupanje … Ob pogledu se sprašujem, kako velik in prost je ta svet. Kako 

svoboden in prelep je. In še najpomembnejše, kako srečni smo lahko, da živimo na 

tako čudovitem planetu. 

 

Mija Špenger, 9. b 



 
Tia Kotnik Jauk, 9. b    Ana Ramšak, 8. b 

 

Pred poukom gledam skozi okno učilnice. Vidim, kako pomladanski sončni žarki 

počasi topijo slano. Zima prehaja v pomlad. Čutim njeno toploto. 

 

Ana Kričej, 9. b 

 

 
Erika Volker, 7. a 



 
Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

      



Neža Ferk, 8. b 



21. marec – MEDNARODNI DAN GOZDOV 

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za 

mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti 

trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Letos ga obeležimo z geslom: OBNOVA IN NEGA 

GOZDA: POT DO ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA. 

Tudi na naši šoli smo prispevali k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Prevzem 

sadike v drevesnici Omorika na Muti nam je omogočila Ekošola. Izbrali smo pravi 

kostanj ter ga skupaj z učenci skupine Rap V naravo po hrano posadili na sončno 

stran šole. 

 

 
Kristina Ješovnik, učiteljica  

 



 
Neža Ferk, 8. b 

 

 

Erika Volker, 7. a 

 



25. marec –MATERINSKI DAN 
https://drive.google.com/file/d/1urWBa-evfyJcwwzFLbuRTkT-F-2Eo3nO/view  

 
Ana Ramšak, 8. b 

 

 
Marija Kričej, 8. a 

https://drive.google.com/file/d/1urWBa-evfyJcwwzFLbuRTkT-F-2Eo3nO/view


UČILNICA V NARAVI 

 

 
 

 
Foto: Bojana Verdinek, ravnateljica 

  



NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 

 

Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije  

(ZPMS). Namenjen je učencem osnovnih in srednjih šol. Osnovni cilji natečaja so 

prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se 

spopadamo doma, v Evropi in svetu. S pridobivanjem novih znanj spodbuja kritičen 

odnos do dogajanj v ožjem in širšem okolju, krepi medosebno razumevanje, 

strpnost, solidarnost. Natečaj spodbuja doživljanje in izražanje na vseh področjih 

umetnostnih zvrsti - na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju, 

mladi lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran. Poteka na treh nivojih: šolskem, 

regijskem in nacionalnem. Letošnja tema je Če kruhek pade ti na tla, poberi in 

poljubi ga.  

Na naši šoli je za natečaj ustvarjalo 200 učencev pod mentorstvom 13 učiteljic 

(65 učencev na literarnem in 131 na likovnem področju, 3 so ustvarili spletno stran 

in en učenec videoposnetek). 10 literarnih in 9 likovnih del se je uvrstilo na regijsko 

raven natečaja.  

Naprej na nacionalno raven so se uvrstili: Lana Kokot, Nik Geč in Luka Vetter s 

svojo internetno stranjo. Ustvarjali so jo pod mentorstvom učiteljice Helene 

Ošlovnik, ki je tudi koordinatorica natečaja na šoli, in Žiga Šapek z 

videoposnetkom, pod mentorstvom učiteljice Vanje Benko. Ožbi Slatinšek (pod 

mentorstvom učiteljice Jožice Štavdekar) in Hana Mlakar (pod mentorstvom 

učiteljice Mateje Čebulj) sta se na nacionalni nivo uvrstila z literarnima deloma, 

Naja Potočnik (pod mentorstvom učiteljice Jasne Bezjak Završnik) pa z likovnim 

delom. 

Vsem iskreno čestitamo! 

Vsa dela, uvrščena na regijsko in nacionalno raven, si lahko ogledate na spletni 

strani https://os0120.evropavsoli.si, ki je nastala v sklopu natečaja in je bila 

uvrščena na nacionalno raven. 

NA NACIONALNO RAVEN SO SE IZ NAŠE ŠOLE UVRSTILA NASLEDNJA 

DELA: 

 

INTERNETNI NATEČEJ 

https://os0120.evropavsoli.si 

Lana Kokot, Luka Vetter in Nik Geč (8. b-razred) 

Mentorica: Helena Ošlovnik 

 

  

https://os0120.evropavsoli.si/
https://os0120.evropavsoli.si/


VIDEO NATEČAJ 

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

Žiga Šapek (9. b-razred) 

Mentorica: Vanja Benko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNI NATEČAJ 

 

 
Naja Potočnik (3. razred) 

Mentorica: Jasna Bezjak Završnik 

 

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


LITERARNI NATEČAJ 

 

ČE BIL BI KRALJ TEGA PLANETA 

  

Vidim, kaj se po svetu dogaja – 

brez hrane, na mrzlem, brez čaja … 

otrokom, odraslim, živalim, žal, 

dolga je pot do raja. 

  

Če srečal bi kje prijaznega zmaja, 

prosil bi ga, naj poleti do kraja, 

kjer pomanjkanje traja in traja. 

Nabasal bi mu igrač in dobrot za otroke, 

potolažil bi jih, jih prijel za roke. 

  

Rad bi videl te očke vesele, 

želim si, da bi od veselja zapele. 

  

Če bil bi kralj tega planeta, 

ne dovolil bi, da se komu še kdaj 

pomanjkanje obeta, 

poskrbel bi za vse ljudi in živali, 

da njihovi srčki bi vedno na toplem spali. 

  

Revščina bila bi le sanje, 

nikoli več ne bi želel pogledati vanje. 

  

Ožbi Slatinšek, 5. a 

 

Mentorica:  

Jožica Štavdekar 

DOVOLJ HRANE ZA VSE LJUDI 

  

Če kruhek pade ti na tla, 

poberi in poljubi ga. 

Spomni na tiste se ljudi, 

ki lakota življenje jim greni. 

  

Bodi srečen, ko imaš kosilo, 

za vsak kos pod prisilo. 

Če več trebušček ne zdrži, 

se hrana za zvečer pusti. 

  

Malo vitaminov pa še kak beljak, 

postal boš velik kot vojak. 

Včasih se nam zdi,  

da vse nam kar preveč diši, 

vse po malem,  

da bo hrane dovolj za vse ljudi. 

  

Hana Mlakar, 7. a 

 

 

Mentorica:  

Mateja Čebulj 

Zapisala: Simona Grabner, knjižničarka 

Priloge: Helena Ošlovnik, učiteljica 

  



    
Amela Čeliković, 9. b     Marija Kričej, 8. a 

Pomladni dan – naše vračanje iz Bosne 

 

POMLAD je prišla, 

drevesa cvetijo, 

ptički pojejo, 

cvetlice dišijo, 

meni igra srce. 

POMLAD je pravi čas, 

da si vzamemo nekaj minut, 

gremo na sprehod 

in občudujemo naravo v cvetu. 

Iz rož naredimo šopke 

in z njimi polepšamo naše domove. 

 

Patricija Kričej Repas, 8. a 



Do petka, 26. marca 2021, smo imeli pred vhodom v šolo še park z igrali. 

Čez vikend se je podoba spremenila. V ponedeljek, 29. 3. 2021, smo bili 

žalostni. 

 



 

 



 
Foto: Vanja Benko, učiteljica 

 

»POSEKA« pred šolo 

 



 
Ana Ramšak, 8. b 

 

 
Vanja Benko, učiteljica 

 

 

Od četrtka, 1. 4. 2021, do predvidoma 12. 4., SPET DELO NA DALJAVO. 

 

VELIKONOČNI PRAZNIKI 

 

  



Ema Salkić iz 6. b je izdelala lep in sporočilen STRIP na eno od zgodb ob mladinski 

povesti Pastirci. 

 

 



 
  



RASTEM S KNJIGO 

 

Sedmošolci smo si v okviru projekta RASTEM S KNJIGO z učiteljico 

slovenščine in šolsko knjižničarko ogledali kratek film (ogledate si ga lahko na 

straneh https://youtu.be/njolGzFyY3c), vezan na letošnjo izdano knjigo. Obiskali 

smo KOK na Ravnah in vsakdo je v dar dobil knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal 

slovenski pisatelj Mate Dolenc.  

 

Napisala: Monika Cehner, 7. b 

 

 

https://youtu.be/njolGzFyY3c


 
 

 
 

 



 
Foto: Martina Popič, učiteljica 

 

 



 
Foto: Simona Grabner, knjižničarka 

 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


