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DECEMBER 2018 

 

KDAJ? KAJ? KDO? 

29. 11. Pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV  

smo v popoldanskem času obiskali Šolski center v Slovenj Gradcu 

in izdelovali lesene gajbice. 

 

7. r. 



 

 
Fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica 

 

30. 11. DAN BOJA PROTI AIDSU in uri NARAVOSLOVNEGA DNE 

 

Na začetku pouka smo imeli krajšo radijsko oddajo, s katero so nas 

spomnili, kako pomembno je, da se že kot osnovnošolci osveščamo, 

kako moramo skrbeti za svoje zdravje. 

 

Devetošolci smo ta dan imeli v okviru naravoslovnih ur predavanje o 

aidsu. Prvo in drugo uro so imeli predavanje ajevci, zadnji dve uri pa 

bejevci. 

 

Na začetku smo dobili liste z vprašanji, da je ga. Saša Horvat, ki te 

delavnice vedno izvaja na šoli, videla, koliko že vemo o aidsu, nato pa 

9. r. 



se je začelo predavanje. Dobili smo povratno informacijo, da še veliko 

nismo vedeli. 

Predavanje je bilo zanimivo in poučno. Po mojem mnenju potrebujemo 

več takšnih poučnih ur, saj smo se veliko naučili za nadaljnje 

življenje. 

 

Luka Iršič, 9. b 

 
Fotografirala: Veronika Ridl, 9. b 

 

3. 12. TEHNIŠKI DAN – NOVOLETNE DELAVNICE 

in 

ogled slovenskega filma GAJIN SVET 

 

V ponedeljek, 3. 12. 2018, so na šoli potekale novoletne delavnice. Po 

oddelčnih skupnostih smo izdelovali hišice iz papirja, s katerimi smo 

in še bomo v prazničnem vzdušju okrasili avlo šole. V 8. b smo prvi dve 

uri izdelovali hišice, nato še smrečice, ki smo jih odnesli domov, in 

snežake, s katerimi smo okrasili našo učilnico. Po malici smo zaključili 

z delom ter pospravili. Tehniški dan se je prelevil v kulturni dan, saj 

smo se odpravili v Kulturni center Ravne, kjer smo si ogledali 

slovenski film Gajin svet. Nama in večini je bil zelo všeč. Komaj 

6.-9. r. 

  



čakamo, da gremo spet na kakšno prireditev. Ta dan je bil lep 

začetek prazničnega decembra. 

Nika Pandev in Polona Horvat, 8. b 

 

 

 

 
 



Izdelovali smo božične hiške in z njimi okrasili šolo. Po 11.  uri smo 

se odpravili v kulturni dom in si ogledali film z naslovom Gajin svet. 

 

Fotografirala in zapisala: Veronika Ridl, 9. b 

 

4. 12.  

V torek, 4. decembra 2018, smo učenci 8. razreda, ki obiskujemo 

izbirna predmeta RAČUNALNIŠTVO in OBDELAVO GRADIV, 

obiskali Šolski center na Ravnah. Tri šolske ure so trajale delavnice 

v skupinah. Ustvarjali smo spletne aplikacije Ugani število, se 

preizkusili v tehničnem risanju na računalniku in se učili 

programirati. 

 

Miha Ažnoh, 8. b 

 

8. r. 

 

28. 11. 

 

POUK DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE 

IN ETIKE MALO DRUGAČE 
 

Učni načrt za predmet DKE v 8. razredu nalaga učitelju, da učence 

pouči o demokraciji. In zato jih uvajam v poznavanje demokracije od 

blizu: lokalne skupnosti, veje oblasti, kdo koga voli, aktivno 

državljanstvo, koalicija in opozicija, razlika med referendumom in 

volitvami, politične stranke, volilni postopek … Da bi temo čimbolj 

približala učencem, sem jim že meseca septembra dala nalogo z 

navodili za skupinsko delo z naslovom POLITIK SEM. 

Pripraviti so morali vse za izvedbo volitev občinskih svetnikov v naši 

občini. Časa so imeli približno dva meseca. 

Učenci so se povezali v manjše skupine in se »prelevili« v stranke z 

izvirnimi imeni, gesli in slogani. Sestavili so programe strank s petimi 

obljubami za volivce, se pripravili na volilno kampanjo, oblikovali 

POWER POINT predstavitev, propagandni material (letaki, zastavice, 

cukerčki …).  

Mladi politiki so se na dogovorjeni dan predstavili volivcem. Priznati 

moram, da sem bila nad predstavitvami navdušena. Nekateri so se 

svečano oblekli. Manjkali niso niti metuljčki in elegantni čevlji. Spet 

drugi so si sposodili govorniški oder ali pa so sami svečano pogrnili 

šolsko klop in nanjo naložili vse, kar so za predstavitev stranke 

pripravili, da bi jim volivci namenili čim več glasov. Opazovala sem 

svoje učence, kako so uživali v dani vlogi, kako so se vživeli in kako so 

komaj čakali, da bodo izvedli volitve. 

 



Izbrani volilni odbor je moral pripraviti vse za volitve: volilni imenik, 

glasovnice, volilno skrinjico. Volitve so bile tajne. Volilni odbor je 

nato ugotovil izid glasovanja in razglasil izid le-tega. Na koncu so bili 

vsi udeleženci igre vlog zadovoljni z opravljenim delom. Bila sem 

ponosna na njihovo z vso resnostjo opravljeno delo. 

 

Marjeta Petrovič, učiteljica 
 

In kaj so o pouku malo drugače zapisali učenci? Preberite si nekaj 

njihovih vtisov. 

28. 11. 2018 smo pri uri DKE predstavljali politične stranke. Bila sem 

ena izmed članic stranke SMS (SLOVENSKA MLADINSKA 

STRANKA). Druge so še bile: Eva, Urška, Pika in Alisa. Bilo je zelo 

zabavno in zanimivo, saj smo se lahko vživele v vlogo politikov. Naša 

stranka je imela glavne poudarke na pomoči mladini, živalim ter 

celotnemu mestu. Večina strank je predstavljala svoj program za 

govorniškim odrom, kar je dogajanje še popestrilo. Naša stranka je 

imela tudi slovensko zastavo. Po predstavitvi vseh strank so se 

začele volitve. Volilni odbor je vsakemu, ki se je podpisal na volilni 

imenik, izročil volilni list z imeni vseh strank, ki so se predstavile. 

Tako smo lahko volili za stranko, ki se je s svojim programom najbolje 

izkazala. Vzdušje je bilo veselo, prisotna pa je bila tudi napetost. 

Meni osebno je bila to zelo zanimiva izkušnja in upam, da se bo to še 

kdaj ponovilo. 

Ema Kordež, 8. a 
 

Sem ena izmed članic stranke DISS. Njene kratice pomenijo 

DEMOKRATIČNO INFORMATIVNA STRANKA SLOVENIJE. Naš 

slogan je bil Volite za nas in naredili bomo nekaj za vas. Ema, Ela, 

Ida in Karlina smo se lotile dela. Pripraviti smo morale program 

stranke ter ga predstaviti volivcem (sošolcem). Glavne točke našega 

programa so bile: ureditev Ivarčkega jezera in Rimskega vrelca, 

izgradnja zavetišče za živali in doma starejših občanov na Šrotneku 

ter razsvetljava v ravenskem parku. Kandidirale so še štiri stranke: 

SRD (STRANKA RAVENSKIH DEMOKRATOV), SMS (SLOVENSKA 

MLADINSKA STRANKA), MASS (MLADA IN AKTIVNA STRANKA 

SLOVENIJE) in ZIKK (ZA ZDRAVJE IN KULTURO KOROŠKE). 

Izvedli smo volitve. Zmagala je stranka SRD. Bilo je zelo zanimivo 

ter zabavno. Stranka SRD nas je povabila v koalicijo. Politike drugače 

ne spremljam pogosto, ampak mi je bilo vso dogajanje zelo všeč. 

Taja Kokošinek, 8. a 
 



Bila sem članica stranke SMS. Zelo mi je bilo všeč, da smo pri uri 

DKE izvedli volitve, saj smo se postavili v vlogo politikov. 

Alisa Merkač, 8. a 
 

Predstavitve strank v našem razredu so mi bile všeč, ker smo lahko 

tudi mi volili. Bila sem članica stranke SZNK (STRANKA ZA 

NAPREDEK KOROŠKE). Naš slogan je bil: Odločite se modro, volite 
nas. Predstavitev smo zaključile z besedami Mi dejanj ne le 

obljubljamo, mi jih tudi izpolnimo. Všeč mi je bilo, ker smo bile 

sošolke skupaj, se družile in delale kot team. Zelo sem se zabavala in 

upam, da bo še kdaj kakšna taka ali podobna priložnost. 

Neža Cesar, 8. b 
 

Predstavljale smo stranko DISS. Prvič v življenju sem se lahko 

postavila v vlogo politika. Bilo je zanimivo. Izvedli smo občinske 

volitve. Zabavali smo se in se veliko pogovarjali. Bile smo edina 

stranka, ki smo v programu izpostavile razsvetljavo v mestnem parku, 

s čimer smo privabile volivce. Nismo zmagale, a smo dosegle drugo 

mesto in sestavile koalicijo s stranko SRD, ki je zmagala. Bile smo 

zadovoljne s svojim delom in rezultatom. Itak pa nam je pomembna 

zabava in skupno delo. 

Ema Spanžel, 8. a 
 

Delo smo začeli tako, da smo se porazdelili v skupine in si izmislili 

imena strank. Sestavili smo programe in pripravili POWER POINT 

predstavitve. Nato smo si porazdelili besedila in se jih naučili. 28. 11. 

2018 so se predstavitve začele. Seveda je bilo prisotno malce treme 

in strahu, da bi vse izpeljali kar najbolje. Vse stranke so svoj 

program predstavile odlično. Stranka SRD je prinesla celo govorniški 

oder in njihov govor je bil super. Me smo s seboj prinesle dve 

slovenski zastavi, bombone, letake in majhne slovenske zastavice z 

znakom SMS za vse volivce. Naš slogan je bil: Boljšega sveta ne 
sanjamo, ampak ga skupaj z mladimi ustvarjamo. Nasploh se mi je 

naše delo zdelo zanimivo in zabavno, najbolj pa so mi bile všeč volitve. 

Eva Kret, 8. a 
 

Zbrala in uredila: učiteljica Marjeta Petrovič 

 



 
Foto: Ema Spanžel, 8. a 

 

 

 



 
Foto: Veronika Ridl, 9. b 

 

13. 12.  

ŠOLSKI PLES 

 

Zabavali smo se. Ustvarili smo veselo in praznično vzdušje. Upamo in 

želimo, da bomo vsi dovolj pridni, da si bomo zaslužili še 3. ples. 

 

 

6.-9. r. 



 
Veronika Ridl, 9. b 

 

19. 12.  

Učenci 7. a in 7. b-razreda, ki obiskujemo izbirni predmet ŠPORT, 

smo se v sredo, 19. 12. 2018, z učitelji športa popoldne odpeljali na 

Jesenice, kjer smo si ogledali večerno hokejsko tekmo med Slovenijo 

in Italijo. Vožnja z avtobusom je bila kar dolga, ampak se je splačalo, 

saj so naši zmagali. Dobili smo tudi dobre sedeže in ni bilo pretirane 

gneče. V poznih večernih urah smo se vrnili domov. Lepo je bilo. 

 

Napisala: Mija Špenger, 7. b 

7. r. 



 
Foto: Grega Čuk, učitelj 

 

21. 12.  

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 

 

 

 

 



 
Foto: Veronika Ridl, 9. b 

 

  

Zanimiva zgodbica učenca iz 6. b. Preberite jo. 

 

URA S KAZALCI, KI JE VELIKO VEČ KOT LE TO 

 

Pri nas doma je ura (s kazalcema in tremi našimi fotografijami v njej) 

pribita na steno. Čar ji daje tudi naše družinsko drevo. 

Nekega dne pogledam skozi okno. Bil je že dan. Ko sem pogledal na 

uro, nisem mogel verjeti svojim očem. Kazala je 7.00. Sonce je bilo 

že visoko na nebu in dobil sem občutek, da sem najlepši del dneva 

prespal. Ugotovil sem, da se kazalci ne premikajo. Ura je obstala. 

Nisem vedel, da lahko ura neha tiktakati. Bil sem zmeden, saj sem 

imel obveznosti. Na srečo sem imel pri roki telefon in poklical očeta. 

Povedal sem mu, da ura ne tiktaka. Izvedel sem točen čas in oddahnil 

sem si, ker nisem ničesar zamudil. Ata mi je tudi razložil, da moramo 

uri menjati baterije. 

Tudi srce tiktaka podobno kot naša ura in sprašujem se, kaj se lahko 

zgodi z njim. Zdi se mi zanimivo, kako nekemu predmetu samo nekaj 

zamenjamo in spet deluje. 

Vesel sem, da naše fotografije na uri še vedno tiktakajo. Mislim na 

bitje našega srca. Moja starša me spremljata povsod, zato mislim, da 

sta onadva moja kazalca. 

Naučil sem se, da uri nikoli ne smemo zaupati. Verjamem pa v svoje 

starše. 

MATEJ PIKO, 6. b 

 

 



28. 12., 

tepežni 

dan 

 

Katera besedila poznamo učenci 7. b-razreda, 

vezana na TEPEŽNI DAN? 

 

Šibe so spletene za može in za žene. Danes je tepežni dan, naj se 

pazi vsak kristjan (šnip, šnap, klobaso in krap). 

Matej 

 

Reš'te se, reš'te pa žakelj odvež'te pa jurja vanj dajte. Jurja al' 

dva, se n'č ne pozna. 

Mija 

 

Reš'te se, reš'te se, starega leta, Marija devica vam srečo obeta. 

Angelček varuh vam roko poda, Jezušček vas pa v nebesa pelja. 

Ana 

 

Reš'te se, reš'te se, starega leta. Da bi bili zdravi, veseli pa dolgo 

živeli. Zdaj pa mi daj jurja al' pa dva, saj se n'č ne pozna. 

Ana 

 

Reš'te se, reš'te se, starega leta, da bi b'li mladi, veseli in dolgo 

živeli, po smrti pa v nebesa prišli. 

Žiga 

 

Reši se, reši se, starega leta, veseli, veseli se novega leta, da boš 

zdrav, vesel in dolgo živel. Zadaj pa v preftošǝl poglej pa mi kakega 

everčka dǝj. 

Aljaž K. 

 

Zbral in zapisal: Žiga Šapek, 7. b 

 

7. b 

 

  



NAŠE VOŠČILO 

 

 

Foto: Vanja Benko 

 

V letu 2019 sijte od sreče, 

v dejanjih bodite trdni kot kamen kost, 

do ljudi imejte mehko srce 

in vsak dan se nasmejte do ušes. 

Vaše kolo sreče naj se vrti tako, kot si želite. 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO 


