
SEPTEMBRSKI DNEVI NAŠIH DEJAVNOSTI 

 

Pri ŠOLSKEM NOVINARSTVU in LITERARNO-NOVINARSKEM KROŽKU pridno 

spremljamo realizacijo vseh dejavnosti na šoli in to tudi obeležujemo. Preberite 

in poglejte, kaj smo delali in kje smo hodili v mesecu septembru. 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

V torek, 9. 9. 2014, smo učenci od 5. do 9. razreda prisostvovali predavanju o 

oživljanju, ki so ga nam predstavili člani Koronarnega društva Mežiške doline. Po 

končani teoretični predstavitvi smo osmo- in devetošolci na svoji lutki poskusil 

metodo oživljanja, da bi v primeru srčnega zastoja vedeli, kaj storiti. Delo nam je 

popestrila tudi glasba z ritmom oživljanja. Bilo je poučno in hkrati zanimivo. Upamo, 

da nam tega znanja v življenju ne bo potrebno dostikrat uporabiti. 

 

  

Tisa Praprotnik in Tina Geč 

 

14 dni pred svojim skoraj usodnim srčnim infarktom se je gospod Žagar udeležil 

predavanja Petra Kordeža, ki je predstavljal defibrilator in njegovo uporabo. Tudi moj 

dedek je z zanimanjem poslušal predstavitev. In hitro mu je novo znanje prišlo prav. 

Gospod Žagar se je s svojim psom odpravil na sprehod. Ko je prišel do kmetije, se je 

njegov pes stepel z domačim. Od napora ob reševanju svojega psa se je nenadoma 

zgrudil, dobil je srčni napad. Na srečo je mimo prišel moj dedek. Na tleh je zagledal 

gospoda, za katerega je vedel, da ima probleme s srcem. Stekel je do gostišča 

Brigita in skušal sneti defibrillator, a je bilo varovalno steklo predebelo in ga kladivce 

ni moglo razbiti. Dva mimoidoča sta mu priskočila na pomoč. Dvignili so mizo in jo 



vrgli v zaščitno steklo ter sneli defibrilator ter stekli pomagat. S svojim znanjem so 

rešili življenje sokrajanu. 

Menim, da bi se morali vsi naučiti uporabljati to napravo, saj člani Koronarnega 

društva in Peter Kordež prostovoljno ter brezplačno skrbijo, da imamo že po vsej 

Koroški dostopne defibrilatorje, s katerimi lahko rešimo marsikatero življenje. 

 

Matija Pandev 

 

V torek prvo šolsko uro smo se učenci od 5. do 9. razreda zbrali v veliki telovadnici. 

Prišli so predavatelji Koroškega koronarnega društva. Predstavili so nam, kako 

pravilno ukrepati v primeru srčnega zastoja. Predstavili so nam tudi defibrilator 

(AED), ki jih imamo na Koroškem že okoli 70. 

Izvedeli smo, da v Sloveniji zaradi srčnega zastoja na dan umre 5–6 ljudi. Veliko 

tveganje za srčni zastoj imajo srčni bolniki, ljudje, ki uživajo nedovoljene substance, 

pijejo energijske pijače (burn, red bull, monster …), ljudje, ki vzamejo prevelik 

odmerek zdravil, majhni otroci, ki pojejo kakšen trd bonbon (pri tem pride do dihalne 

stiske). Poudarili so, da se moramo v takšnih primerih takoj odzvati in pomagati. 

Po končanem teoretičnem delu so osmo- in devetošolci imeli še praktični prikaz 

oživljanja na lutkah. 

 

 

 



 

 

 

 

Napisala in fotografirala: Žiga Obretan in Rok Ažnoh 

 

 

JESENSKI ŠPORTNI DAN, pohod po Vorančevi poti 

V sredo, 24. 9. 2014, smo učenci prišli v šolo športno oblečeni in obuti. Najprej smo 

imeli malico, potem pa smo se zbrali pred šolo ter skupaj z razredniki in spremljevalci 

odšli vsak po svoji poti. 

Sedmošolce je pot vodila do Prežihove rojstne hiše. Tam smo se ustavili, se 

okrepčali, malo poklepetali ter si nabrali moči za pot nazaj proti šoli, kamor smo 

prispeli okoli opoldneva. 

Rok Ažnoh in Žiga Obretan 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiral: Bor Čepin 

 

Pot nas je vodila od šole mimo Prežihovine, Rimskega vrelca ter do hiše, kjer se je 

rodil Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Tudi za malico in počitek je bil čas. 

 
Staš Satler 

 

Osmošolci smo imeli pohod preko Šrotneka do Ivarčkega jezera. Ko smo prišli na cilj, 

smo se namestili in malicali. Nato pa se je zgodilo nekaj nepridvidljivega za vse. 

Skočil sem v jezero, kar sem v naprej načrtoval. Danes vem, da nisem ravnal prav. 

Česa podobnega ne bom nikoli več storil. 

 

Matija Pandev 

  



 

Devetošolci smo svoj sprehod opravili preko Navrškega vrha in Žerjavelj do 

Smučarske koče pod Uršljo goro. Spustili smo se po asfaltirani poti proti Podkraju ter 

Ravnam. 

Vsi smo uživali v naravi, na svežem zraku ter obilici smeha in zabave, saj je bil 

športni dan na sončen jesenski dan. 

 

Aljaž Mesner 

 

 

V petek, 18. 9. 2014, smo sedmošolci imeli predavanje o duševnih boleznih, 

prehranjevanju, anoreksiji, prenajedanju in drugih podobnih boleznih oz. težavah. 

Predavala nam je medicinska sestra Aleksandra Horvat. Za popestritev nam je 

pokazala dva poučna posnetka. 

Sošolki sta imeli možnost predstaviti telefonski pogovor med najstnico, ki je imela 

probleme v družini in s prehranjevanjem, ter zdravnico. 

Iz tega predavanja smo se vsi veliko naučili in izvedeli, kako pomembno je v našem 

življenju zdravo prehranjevanje. 

 

Urška Hancman in Filip Dihpol 

 

 

 



 

 

Fotografiral: Bor Čepin 

 

  



V četrtek, 25. 9. 2014, se je na šolskem tekmovanju iz LOGIKE pomerilo 28 

učencev (6.–9. razreda). V lanskem šolskem letu je zlato priznanje dosegla Tina 

Geč, ki je tudi letos najboljša med najboljšimi, saj je na šolskem tekmovanju 

dosegla vse točke. Upamo, da ji bo na državnem nivoju spet uspelo priti med 

najboljše logike. 

 

 

 

 

  



Svoj PROSTI ČAS mnogi zelo aktivno preživljajo. 

 

ŠPORTNI VIKEND 

PRVI SNEŽNI TRENING ZA SMUČARJE FUŽINARJA (sezona 2014/15) 

 

PETEK, 19. 9. 2014 

Vstali smo okoli pete ure, se oblekli in pozajtrkovali. Zbrali smo se ob 5:40 pri letnem 

bazenu. Z našim kombijem smo se peljali na Moeltal, kamor smo prispeli okoli osme 

ure, iz kombija vzeli torbe, smučke in palice ter se odpravili do vlaka. Z njim smo se 

peljali 7 minut, potem pa prestopili na gondolo. Tam smo v posebnem odložili opremo 

in se na toplem in suhem pripravili. Nadeli smo si smuči in trening se je pričel. 

Previdno smo naredili prve zavoje, saj je že kar nekaj mesecev od zadnjega dneva 

na snegu. Cel dopoldan nas je obdajalo sonce, po 12. uri pa se je prikradla megla. 

Trening smo zaključil okoli 13. ure in se v restavraciji spravili, najedli ter se vrnili v 

dolino. Domov smo prispeli okoli pete ure popoldan. 

 

 

 

 

  



 

TESTIRANJE V LJUBLJANI ZA ALPSKE SMUČARJE SLOVENIJE 

 

SOBOTA, 20. 9. 2014 

Vstali smo ob šestih, se spravili in s klubskim kombijem odpravili v Ljubljano, kamor 

smo prispeli ob 8:30. Testiranje je bilo za mlajše in starejše dečke in fisovce na 

univerzi za šport. V njej so zelo sodobne naprave. Izmerili so nam telo (višino, težo, 

3D-telo, maščobo …), reflekse, ravnotežje, deseteroskok, tapkanje z nogo, sprint 4 X 

15 m, tek osmic, troskok, odriv, najvišjo hitrost, opravili smo psihološki test in tek na 

400 metrov. Domov smo se vrnili okoli četrte ure. 

 

Rok Ažnoh 

 

  



Za konec in “poslastico” še utrinek iz klopi devetošolcev, ko smo brali 

egipčansko ljudsko pesem Pesem nosačev žita. 

 

Sonce visoko na nebu je že, 

vidi in čuti naše gorje. 

Ko delamo od zore do mraka, 

na naše gorje bega nam misel vsaka. 

 

Lačna usta so povsod, 

tako je iz roda v novi rod. 

Kdaj, o kdaj bo drugače? 

Kdaj bodo naše mize polne jedače? 

 

Sonce že na nebu zahaja, 

nova, mrzla noč v naših srcih vstaja. 

Kdo ve, ali bomo videli novi dan? 

Kdo ve, ali je naše trpljenje zaman? 

 

Helena Potočnik 

 

 

Snope in belo žito 

nosimo v faraonovo korito. 

Delamo in trpimo, 

dokler v zavetju noči ne zaspimo. 

Kdaj le tega konec bo, 

kdaj pooblačilo se bo to sončno nebo? 

Takrat lahko se spočili bomo, 

če le prej ne pademo v komo. 

Edina rešitev za nas je smrt, 

da ne bomo več po zemlji rili kot krt. 

 

Primož Volker 



Egipt, 23. 9. 2014 (pr. n. št.) 

 

MOJE TRPLJENJE 

 

Pozdravljeni, predragi, svobodni bralec! 

 

Pišem v tale raztrgan dnevnik, ki ga je zavrgel moj gospodar. Danes so nas spet 

bičali. Njihove dolge roke so udarjale po vsem, kar je bilo živega. Razmišljam, kdaj 

bo prišla svoboda, kdaj bo prišlo odrešenje. Utrujeni in prepoteni nosimo žito čez 

izsušeno polje. Ni potoka, da bi si malo odžejali izsušena grla, ni sence, da bi malo 

posedeli. Najbolj me žalosti pogled čez polje, vidiš samo izsušena, sključena, 

izmučena telesa ostalih, ki se še borijo s poljem in z vročino. Morda, če pogledaš 

natančneje, opaziš še naše gospodarje, kako se mastijo s hrano. Pred sabo imajo 

polne mize dobrot, nam pa kot psom pustijo ostanek. Njihove hiše so velike palače, 

kjer imajo razkošno posteljo, pohištvo in sobe, ki imajo z zlatom oblečena ogledala. 

Mi navadni sužnji pa imamo komaj kaj strehe nad glavo. Postelja so nam listi, ki jih 

naberemo pod palmo, drugega pohištva nimamo. Iz gospodarjeve hiše se vedno 

slišita krohot in otroški smeh. Ko smo bili mi majhni otroci, ni bilo smeha, otroškega 

veselja in razigranosti. Poznali smo samo bolečino, ko so nas trgali iz starševskega 

oprijema. 

Hočem sporočiti, da to, kar se dogaja, ni pravično. Dan za dnem kopljemo in 

pridelujemo veliko hrane. Namesto nas pa jo dobijo vsi drugi. Odreši nas lahko samo 

smrt, grda, bela, brezbrižna smrt. Se vidimo, prijatelj. 

 

Blažius Jelenus 

 

 

Prispevke zbrala in uredila: Vanja Benko 


