
OKTOBRSKI DNEVI REALIZIRANIH DEJAVNOSTI 

PREDMETNE STOPNJE NA NAŠI ŠOLI 

 

 

V nedeljo, 28. 9. 2014, smo bili z družino na srečanju, imenovanem KOPIJADA. Tako 

se imenuje zato, ker je to srečanje vseh KOPOV v naši širši družini. Vsako leto jo 

prireja drugi član in v drugem kraju. Vedno si ogledamo znamenitosti tega kraja. 

Letos smo bili v Ljutomeru. Najprej smo si ogledali ljutomerski trg, nato cerkev, potem 

pa smo si šli ogledat konjski muzej in konje, imenovane ljutomerski kasači. Izvedela 

sem, da je ta konj potomec ameriškega kasača in da je vitkejši od drugih pasem. 

Glavo ima srednje veliko, plemenito in suho. Je zelo hiter. Pred 60 milijoni let je bil 

velik približno toliko kot lisica ali zajec in se je skozi leta razvijal. Danes zraste že do 

višine 165 cm. Na žalost nismo videli konjev, kako dirkajo. 

Komaj čakam, da se naslednje leto spet srečamo in spoznam(o) nove znamenitosti 

naše Slovenije. 

 

Urška Hancman 

 

 

Naš prvi šolski ples v tem letu (7. 10.), ki smo ga organizirali devetošolci, je bil zelo 

uspešen. Hrana, pijača, srečelov, glasba … vse je bilo, kot smo si želeli. Pri 

naslednjem plesu bomo »popravili« oz. izboljšali tisto, s čimer sami nismo bili najbolj 

zadovoljni. Mislim(o), da smo dosegli vse svoje cilje, ki smo si jih zadali. Potrudili 

se bomo, da nam bo na novoletnem še lepše. 

 

Sašo Jamer 

 

 
Fotografirala: Tina Geč 



 

V sredo, 8. oktobra 2014, smo imeli tehniški dan (vsi, od 6. do 9. razreda). 

 

Sedmošolci smo se zbrali pred ravenskim letnim bazenom ob 7.15. Ko smo vsi 

zasedli svoj sedež v avtobusu, nam je učiteljica razdelila delovne liste, ki smo jih 

morali sproti reševati, nato pa smo se odpeljali proti Črni na Koroškem, kjer smo 

si ogledali etnološko zbirko ter videli in slišali veliko zanimivih in poučnih stvari o 

zgodovini kraja na koncu Mežiške doline. Zelo zanimiv se mi je zdel (tudi ostalim) 

muzej olimpijcev, saj je v njem razstavljenih veliko stvari naše najboljše olimpijske 

smučarke Tine Maze. 

Nato smo se odpeljali proti Mežici. Najprej smo pomalicali, nato pa nas je čakal 

ogled rudnika svinca in cinka. Najprej, ko smo prišli v stavbo ob rudniku, smo si 

nadeli plašče, čelade, nekateri pa so dobili tudi svetilke. Ko smo bili pripravljeni, nas 

je vodnik odpeljal do vagonov, katere so rudarji uporabljali že v starih časih. V 

vagonih je bilo temno, saj ko smo se peljali po rovu, so morala biti vrata zaprta, zato 

je moral imeti vsaj eden v vagončku lučko. Po rovu smo se vozili 15 minut. 

V rudniku smo izvedeli veliko zanimivih stvari o delu rudarjev nekoč. Ko smo se vrnili 

na svetlo, smo se lahko igrali v labirintu in na manjši plezalni steni pred rudnikom. 

Nato smo se počasi odpravili na avtobus in domov. 

Ta ekskurzija se mi je zdela zelo zanimiva, poučna in zabavna. 

 

Urška Hancman 

 

 
 

Fotografiral: Žiga Obretan 



 

Zjutraj smo se zbrali pred letnim bazenom Ravne ob 7.45. Najprej smo se odpravili v 

center Črne na Koroškem. Tam se nahaja etnološka zbirka z eksponati iz 19. in 20. 

stoletja. Kustos nam je pokazal in povedal, kako so nekoč živeli ljudje v Črni. Nato 

smo se odpravili v (muzejski) rudnik svinca in cinka v Mežico. S pravim rudarskim 

vlakom, ki so ga nekoč uporabljali rudarji, smo se odpeljali v notranjost. Po 

Glančnikovem rovu smo se vozili 15 minut. Izstopili smo na postaji Moring. Nato nam 

je vodič razkazal rudnik in stroje, ki so razstavljeni v notranjosti. Bilo je zelo zanimivo. 

Bor Čepin 

 

 

Dne 8. 10. 2014 smo se 8. razredi odpravili na tehniški dan na Gorenjsko. Peljali 

smo se preko Ljubljane do Zgoše, kjer so nam prikazali tiskanje in izdelavo papirja 

nekoč. Naša pot se je nadaljevala na Vrbo, v Prešernovo rojstno hišo, kjer nam je 

vodič na šaljiv način predstavil, kako so živeli včasih na Gorenjskem (posebej 

Prešernova družina). Nato smo bili še v Kropi, kjer smo si ogledali kovaški muzej in 

različne vrste žebljev, dolge od 3 do 80 cm. Nazadnje smo se ustavili na Bledu ter se 

posladkali z edinstveno blejsko kremno rezino. Doživeli smo res enkraten dan. 

 

Matija Pandev 

 

 

V sredo, 8. 10. 2014, smo si učenci 9. razreda odšli ogledat HIŠO 

EKSPERIMENTOV in ARHIV v Maribor. Bili smo zelo navdušeni, ko smo zagledali 

dvonadstropni avtobus, s katerim smo se po Dravski dolini odpeljali v prestolnico 

kulture. 

 

Po malici smo se razdelili v dve skupini: v HIŠO EKSPERIMENTOV in ARHIV. 

 

V HIŠI EKSPERIMENTOV smo opravili nekaj poskusov na temo elektrike. Ogledali 

smo si tudi sobo Nikole Tesle. Kasneje smo lahko še sami preizkusili izume in 

poskuse, kar je bilo za vse nas zabavno in poučno. 

 

Po pogovoru s sovrstniki lahko povem, da nismo bili najbolj navdušeni nad samim 

ogledom, saj ni bilo tako zanimivo, kot smo pričakovali. Rada bi videla še podobno 

ustanovo v Ljubljani, da bi lahko primerjala, katera je boljša. 

 

Tisa Praprotnik 

 

V Pokrajinskem arhivu v Mariboru, ki pokriva celo Mežiško dolino, so nas sprejeli v 

glavni dvorani, kjer so bili razstavljeni dragoceni zapisi iz različnih stoletij. Pripravili so 

nam kratko uvodno predstavitev utrinkov njihovega vsakdanjega dela. 



Po predavanju smo se razdelili v skupine. Poskusili smo delati z mikrofilmom, v 

restavratorski delavnici so nam pokazali postopek ohranjanja razpadajočih knjig, 

nekateri so se učili lepopisa – kaligrafije, drugi spet, kako arhivirati stare zapise, 

listine, dokumente. Po delu v delavnicah smo se zbrali in ostalim predstavili, kaj smo 

počeli. 

 

Tina Geč 

 

 

V petek, 10. 10. 2014, smo imeli devetošolci naravoslovni dan. Obiskali so nas 

učitelji in učenci iz različnih srednjih šol, z namenom, da nam predstavijo učne 

programe svoje šole ter nam s tem pomagajo pri izbiri, kam po končani 

osnovni šoli. Potrudili so se in nam podrobno predstavili svoje šole ter potrpežljivo 

odgovarjali na vsa naša vprašanja. Po vsem slišanem bo sedaj izbira za marsikoga 

mnogo lažja. 

 

Žan Adam 

 

 

V ponedeljek, 13. 10. 2014, smo sedmošolci imeli prvi naravoslovni dan na temo 

SNOVI. Razdelili smo se v 4 skupine (2 skupini 7. a in 2 skupini 7. b). Pri učiteljici 

Karolini Kumprej Pečečnik smo ugotavljali trdoto vode, pri učiteljici Veri Vušnik smo 

čiste snovi ločili od zmesi, pri učitelju Branku Merkaču smo spoznavali laboratorijski 

pribor, pri učiteljici Alijani Tertinek pa smo spoznali in narisali znake za nevarne 

snovi. Pri dveh učiteljicah smo bili tudi ocenjeni. 

Rok Ažnoh in Žiga Obretan 

 

 

Učenci od 6. do 8. razreda smo si v Kulturnem centru Ravne imeli možnost ogledati 

angleški muzikal, ki so ga pod mentorstvom učiteljice angleščine pripravili naši 

vrstniki iz prevaljske osnovne šole. V muzikalu so peli, plesali, govorili, se prerekali 

… Pozorno smo ga spremljali in bil nam je všeč. Smeha in zabave ni manjkalo. 

Čestitamo jim za dobro predstavo. 

 

Anže Bračko in Aljaž Ranc 

 

 

AKCIJE ŠOLSKE SKUPNOSTI NA NAŠI ŠOLI 
 
Pričeli smo z jesensko AKCIJO ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA, v kateri 
sodelujejo vse oddelčne skupnosti razredne in predmetne stopnje naše šole. 
Potrudili se bomo zbrati čim več papirja, zbrani denar pa bomo namenili 



ŠOLSKEMU SKLADU. Vse učence, starše in krajane prosimo, da sodelujejo v 
akciji. 
 
Zbirajmo odpadni papir. 
Učenci sami ali starši ga prinesemo ali pripeljemo v šolski kontejner. 
Pomagajmo starejšim krajanom, sosedom in znancem, da se znebijo odvečnega 
odpadnega papirja. 
O svoji aktivnosti poročajmo razredničarkam/razrednikom. 
V kontejner odlagajmo le papir brez plastičnih vrečk. 
Organizirajmo se, da bomo uspešni in opravili bomo koristno delo. 
 
 
 
»NAJ IGRAČA DOBI NOVO VREDNOST!« 
Prosimo vas, da nam odstopite igrače, družabne igrice, sestavljenke in igrice, ki jih 
ne potrebujete več. Vse bomo uredili in omogočili otrokom v oddelkih podaljšanega 
bivanja sproščeno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 
»POIŠČI, PODARI, RAZVESELI!« 
 
 
 
Na šoli poteka tudi akcija zbiranja zamaškov za dečka Lovra, rojenega v 31. 
tednu, ki je ob rojstvu utrpel okužbo s sepso in dihalno stisko. To je privedlo do 
krvavitev. Je borec, ki vsak dan razveseljuje z glasnimi nasmeški, a posledice sepse 
ga ovirajo pri gibanju. Z akcijo zbiranja zamaškov mu bomo omogočili dodatne 
fizioterapije in boljšo možnost gibanja v prihodnosti. Za vse ostale informacije o 
zdravstvenem stanju Lovra se lahko obrnete na Lovrovega očeta Aleša Mravljaka 
(041 813 915) ali Tamaro Šumer (031 239 789). 
 
 
 

Vsem se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo. 

 

 

 

Šolska skupnost OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 

 

  



Tokrat so ob poeziji, vezani na tematiko življenja, pisali osmošolci. 

 

Življenje je lepo, 

igrivo in doživeto. 

Ves čas se z nami igra 

in nas odrešuje zla. 

Vedno na preži sedi 

in lepe trenutke lovi. 

Shrani jih v veliko vrečo 

in nam pomaga s srečo. 

Življenje nas ima rado 

in nikoli ni slabo. 

Vsakdo zaključi svoje življenje, 

a o njem ima prej svoje mnenje. 

 

Matija Pandev 

 

 

Vsako življenje ima začetek in vsak začetek ima svoj konec, saj nič ni stalno, vedno 

se nekaj spreminja. Življenje je vedno pisano, nikoli ni takšno kot kakšna črno-bela 

fotografija. Moraš se veseliti svojega življenja in ga do zadnjega dne uživati v vsej 

njegovi polnosti. Vseeno s kom, le da je pozitivno usmerjeno. 

 

Tanja Vukolić 

 

 

Vsak dan znova spet in spet življenje teče okoli tvojih let. 

Vsako življenje je dar, 

ki s srečo in prijatelji je obdan. 

S prijatelji najdeš prav posebne misli, 

ki nahajajo se tam, kjer prav posebne so pesmi. 

 

Neli Rajh 

 

 

Življenje je lepo, 

če ga imaš rad. 

Življenje je ena sama možnost, 

zato izkoristi jo. 

Življenje je lahko dolgo ali kratko, 

za nekatere veselo, za druge žalostno. 

Življenje je dolga zgodba, 

ki se enkrat konča, 

zato je dragoceno 



in budno pazi nanj, 

da te ne izda. 

 

Življenje je izziv, prebij se skozi njega 

in vesel boš za zmeraj kot jackpot včeraj. 

 

Žiga Večko 

 

 

Življenje je lepo, 

zato se ga ne smemo bati, 

če pa se ga bojimo, 

tega ne govorimo. 

 

Velikokrat te kdo užali, 

a zato ne bomo ležali 

in potem nasmehni se, 

pojdi naprej, hehehe. 

 

Jutri je že nov dan, 

z rožicami postlan, 

življenje naše je sreča 

kot sladkarij polna vreča. 

 

Dario Josipović 

 

 

Beda se prikrade v hišo, 

tam zagleda tisoč otrok, 

ki so potrebni dobrih rok, 

krompirja si zelo želijo, 

a ga na žalost ne dobijo. 

Beda jim ga ne da, 

zdaj je žalostna vas vsa. 

 

Aljaž Ranc in Anže Bračko 

 

 

Topla hiša sredi noči, 

sivka Beda že hiti. 

V hišo hoče sivka Beda, 

kajti toplota jo preveč bega. 

Otroci k njej priletijo 

in se ji na glas smejijo. 



 

Tilen Javornik 

 

 

Stara sivka Beda se v hišo prikrade, 

potem se spotakne in pade. 

Lačni otroci se smejijo, 

ko jih opazi, zbežijo. 

 

Pia Stočko 

 

 

Življenje je knjiga pesmi neštetih, 

pisanih sanj, rek pretečenih. 

 

Če si želiš, če podeliš, 

življenje je lepo, ni le spomin. 

 

Nade in sanje, solze in smeh, 

življenje mi kaže pot do srca. 

 

Klara Kovačič 

 

 

O življenju ne razmišljam pogosto, ker me trenutno ne skrbi. Življenje je polno 

dolžnosti, verjetno zato, ker sem še mlad. Včasih se mi zdi, da imam samo stvari, ki 

jih moram narediti, in ne stvari, ki si jih želim. Medtem ko odraščam in spoznavam 

različne stvari, se vsak dan naučim nekaj novega. Zavedam sem, da imam veliko 

srečo. Nimam veliko možnosti za potovanje, vendar upam, da ko bom starejši, da mi 

bo to uspelo, saj že preveč poznam domači kraj in bi bilo dobro odkriti in spoznati 

svet. Hočem se zabavati in uspeti. 

Hvaležen sem za to, kar imam. Imam streho nad glavo, hrano, vodo, to, česar 

nekateri otroci nimajo. Včasih mi je težko, ker ne dobim, kar si želim ali kar 

potrebujem. Včasih me tudi skrbi, da bom imel slabo prihodnost, da se ne bom 

zabaval in da bom izgubil, kar imam zdaj. Težke trenutke premagam tako, da se s 

kom pogovorim, se spodbujam in si mislim, da imam dobro življenje, saj mi nič ne 

manjka. Življenje je lepo, včasih tudi grdo, ampak grem naprej in premagam težke 

trenutke v življenju, ker jih moram. 

V življenju so mi najpomembnejša družina, prijatelji, šport, narava, da se dobro 

počutim. Rad se ukvarjam s športom, sem v naravi in igram igrice, ker se ob tem 

zabavam in se vedno kaj novega naučim. Hočem iti po poti profesionalnega igranja 

igric, ker se mi zdi to zabavno, svet pa je tudi vedno bolj tehnološko razvit, zato 

potrebuje več profesionalnih ljudi, ki se ukvarjajo z računalništvom. Ko bom starejši, 



si želim, da bi uspel kot programer in da bom lahko na potovanjih odkrival nove 

svetove. 

V življenju je pač tako, da ne moreš imeti ali doseči vsega, kar hočeš ali želiš. Moraš 

se znati sprijazniti tudi z neuspehi. 

 

Januš R. Pokržnik 

 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO in literarno-novinarskega krožka 


