OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
RAVNE NA KOROŠKEM

UTRINKI S TABORA
ZDRAVIH ŠOL SLOVENIJE 2015

V A U, S M O D O B R I!
Č E T R T E K, 22. 10. 2015

A. Tertinek

Na TABOR ZDRAVIH ŠOL Slovenije so se 22.
vinotoka 2015 pripeljali k nam na Koroško, k
prežihovcem, predstavniki učencev zdravošolcev s
svojimi mentorji/mentoricami iz vse Slovenije.
Naša gostja je bila tudi ga. Mojca Bevc, nacionalna
koordinatorica Zdravih šol.
VSEM GOSTOM smo v našem hramu učenosti,
ki nima imena le po velikem Korošcu, Slovencu,
pisatelju Prežihovem Vorancu, ampak je že tudi 22
let Zdrava šola, ZAŽELELI DOBRODOŠLICO.

V jesensko barviti avli smo
jim pripravili utrinke našega
bogatega delovanja,
v pozdravnem kulturnem
programu Mini mega žuru pa
so naši učenci pokazali svoje
talente.
Zala in Pia

Pevski zbor je z venčkom
koroških pesmi navdušil naše
obiskovalce. Nasmehi na
njihovih obrazih so nam vlili
samozavest in potrditev, da
smo dobri.
Eva

Stopnjevanje
napetosti pred našo
igro Vau, smo dobri.
Igra – bili smo eno.
Olajšanje po nastopu,

da se je vse lepo
izteklo. Bili smo dobri
in znamo biti še boljši.
Sara, Zala in Maša

Čestitam vsem. Vau, ste
dobri!
Ema

Zanimiva in poučna zgodba o

Ta dan se mi bo vtisnil v spomin za dolgo

prijateljstvu in ljubezni. Bilo je za

časa, za vedno, ker je bilo v zraku čutiti

vsake oči, vsako dušo in srce.

nekaj slovesnega. Gledališka predstava Vau,

Zala, Ana Zoja in Vid

smo dobri, je bila super. Popolna scena in vse
je bilo fenomenalno.
Anže

Učenci – prežihovci smo šli z učiteljicama in našimi
zdravošolci in zdravošolkami na krajši sprehod po okolici
naše šole. Videli so Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca
Sušnika, športni center, park, bližnje Forma vive, Čečovje
in od tam ostala naselja našega mesta.
Odrasli gostje so obiskali Prežihovino in Prežihovo bajto.
Saška in Sara

Sodeloval sem v MINI MEGA ŽURU in bil eden od vodičev po
Ravnah. Vesel sem, da smo obiskovalcem lahko razkrili svoje
talente in jim pokazali naš kraj. Zame je bila to lepa izkušnja in
spet sem navezal nove prijateljske vezi.
Žiga Obretan

V delavnicah smo se pogovarjali o zasvojenosti s telefoni, z računalniki in drugimi
napravami. Bilo je poučno, saj smo slišali veliko zgodb, kakšne so posledice, če bomo
preveč časa ob računalnikih in s telefoni v rokah ali na ušesih. Tudi z igranjem igric ne
smemo pretiravati in jim moramo znati reči: »Ne!«
Urška in Špela

Srečanje mi bo ostalo v lepem spominu, saj sem spet spoznala nove prijatelje. Vsi
obiskovalci so videli, da je pri nas na Ravnah lepo. Povedali so nam, da jim je bilo
druženje všeč. Učiteljico neke šole je zanimalo, kakšno delo opravljajo dežurni učenci,
ker pri njih te oblike dežuranja ne poznajo. Ena od učiteljic pa je z veseljem povedala,
da je slišala, kako je naš prvošolček svojemu očetu pripovedoval, da so bili dopoldne pri
nas na obisku otroci s celega sveta. Ja, Slovenija je za male svet.
Helena

Besedila zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO
Izbor fotografij in računalniško oblikovanje: Vesna Baltić, mentorica računalništva
Naslovnico oblikovala: Alijana Tertinek, mentorica likovnega snovanja
Fotografirali: Nives Kasper Mrdavšič, Alijana Tertinek, Aleksandra Knez in Gregor Čuk, naše učiteljice
in učitelj
Na straneh https://www.youtube.com/watch?v=cQtx5P8MczM&feature=youtu.be poglejte oddajo Šola, da se ti
zrola, UTRIP S TABORA ZDRAVIH ŠOL SLOVENIJE PRI NAS NA KOROŠKEM.

