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Šestošolci so bili v Libeličah in v Koroškem pokrajinskem muzeju v
Slovenj Gradcu.

Fotografirala: Bojana Verdinek, učiteljica

Fotografirala: Nina Gladež, učiteljica
Sedmošolci so si ogledali etnografsko zbirko in olimpijski muzej v
Črni, nato pa jih je pot vodila še v podzemlje mežiškega rudnika.

Foto: Vanja Benko, učiteljica

Tia Aliesha Kranjc, 7. b
Osmošolci smo se odpeljali na Gorenjsko.
V Kropi smo si ogledali kovaški muzej in kovačijo, v Begunjah smo
poskusili tiskati in narediti papir. Pot smo nadaljevali v rojstno vas
Franceta Prešerna, na koncu pa smo se posladkali z blejskimi
kremšnitami.
Skupina osmošolcev in osmošolk

Polona Horvat, 8. b
V sredo, 3. 10. 2018, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda prvi
tehniški dan. Devetošolci smo šli v Ljubljano, in sicer najprej v
Mestni muzej Ljubljana, kjer smo skozi aktivnosti muzeja spoznali
zgodovino mesta Ljubljane in nekaj največjih značilnosti glavnega
mesta. Nato smo se odpravili na samostojno raziskovanje fizikalnih
zakonitosti v Hišo eksperimentov. Po končanem ogledu
le-te in kosilu smo se odpravili do Vrhnike, kjer nas je pričakal kdo
drug »kot sam Ivan Cankar« ter nas popeljal po krožni učni poti.
Pokazal nam je svojo hišo, kjer je živel s starši vse do velikega požara
ter samo mestno jedro. Bilo je poučno in zanimivo.

Melina Kelaidis, 9. a

Veronika Ridl, 9. b

Romana Finžgar, učiteljica
V sredo, 3. 10. 2018, smo devetošolci imeli tehniški dan. Ob 7:00 smo
se odpravili na pot proti Ljubljani. Po kar dolgi, vendar zabavni vožnji,
smo prispeli na cilj. Ko smo stopili iz avtobusa, smo najprej pomalicali.
Potem smo se odpravili proti muzeju. Tam nas je sprejel prijazen
vodič, ki nas je popeljal po srednjeveški Ljubljani. O Ljubljani nam je
povedal vse pomembne stvari in nam povedal, kakšna je izgledala
včasih.

Po

zanimivi

predstavitvi

smo

se

odpravili

v

hišo

eksperimentov. Tam smo se prvo naučili vse o svetlobi in videli
različne poskuse. Potem smo imeli 45 minut časa, da smo še sami
poskusili izvesti razne zanimive poskuse. Po zabavnih minutah je
prišel čas, ki so ga nekateri najbolj čakali, in to je bil Mcdonalds in
prosta ura. Potem nas je pot vodila do Vrhnike in prispeli smo do
Cankarjeve rojstne hiše. Naš vodič je bil zabaven, smešen in zelo
pameten. Veliko zanimivosti nam je povedal o Cankarju. Izvedeli smo,
kaj vse je napisal in kako je izgledalo njegovo življenje. Za tem smo

se odpravili nazaj proti domu. Domov smo se vrnili živi in zdravi ter
polni novih vtisov.
Luka Iršič, 9. b
3. 10.

Predstavitev knjige v KOK
DAN ZA OBJEM

V sredo, 3. oktobra 2018, sem se v Koroški osrednji knjižnici dr.
Franca Sušnika udeležil predstavitve knjige Dan za objem, katere
avtorici sta dr. Manja Miklavc in prof. Mirjam Senica. Obiskovalci so
z zanimanjem prisluhnili predstavitvi knjige in tudi meni, ko sem na
trobento zaigral skladbo Louisa Armstronga What a wonderful
world. Ko sem prišel domov, sem knjigo takoj prebral, saj sem jo dobil
v zahvalo za svoj nastop. Najbolj všeč mi je bilo, da so v zgodbi glavni
junaki učenci 7. b, sam pa sem letos tudi sedmošolec, in to celo v brazredu. Ampak zraven mene v knjižnici ni sedela učiteljica

Marjetka, ki nastopa v knjigi, temveč moja razredničarka Vanja
Benko.
Anej Gorenjak, 7. b

Fotografiral: Andrej Gorenjak
MOJE MESTNO JEDRO: VČERAJ, DANES, JUTRI
V četrtek, 4. 10. 2018, se nas je skupina učencev z učiteljico Marjeto
Petrovič udeležila vodenega ogleda po mestnem jedru, ki ga je v
okviru evropske kulturne dediščine organiziral Muzej Ravne na
Koroškem. Ob 9.30 smo odšli od pouka k malici, nato pa na ogled, ki
se nam je začel ob 10. uri v štavhariji stare železarne. Od tam smo
se sprehodili do mestnega jedra (stari trg), kjer nam je vodička
spregovorila o zgodovini najstarejših stavb. Na šolo in k pouku smo
se vrnili opoldne.
Bilo je zanimivo in poučno.

Nika Pandev, 8. b
4. 10.

Delavnica v KOK KOROŠKE STRAŠLJIVE PRIPOVEDKE
Zanimivo delo v delavnicah ob strašljivih pripovedkah.

8., 9. r.

Veronika Ridl, 9. b
RAZSTAVLJENI IZDELKI

Lena Iršič, 7. b
5. 10.

8. r.
Konec literarnega natečaja Društva invalidov Koroške
Sodelovala Polona Horvat s prispevkom
INVALIDI IN NJIHOVI HOBIJI

Invalidi so ljudje, ki niso drugačni, drugačni so samo njihovi izzivi. Veliko ljudi ob prvem
stiku z invalidno osebo občuti nelagodje, saj ne vedo, kakšen je primeren način
komuniciranja z osebo, ki ima določeno oviro. Ne vedo, kako vzpostaviti stik s človekom,
ki ima težave z vidom, s sluhom ali z govorom, ali s človekom, ki se sooča z duševnimi
težavami, s težavami v kognitivnem mišljenju ali pa ima omejeno kontrolo gibanja.

Poznamo ljudi, ki so invalidi postali zaradi nesreče ali bolezni, in tiste, ki so invalidi že od
rojstva. Tisti, ki so invalidi že od rojstva, drugačnega življenja ne poznajo in so se naučili
živeti z ovirami. Tisti, ki pa so postali invalidi kasneje v življenju zaradi kakršnega razloga
že, pa se morajo naučiti živeti na novo in sprejeti novo življenje. Seveda je to težko in
potrebujemo več časa. Upam, da večina invalidov to sprejme in še naprej živijo polno
življenje.
Ko enkrat takšno osebo spoznamo in jo vzamemo za takšno, kot je, vidimo, da nam lahko
naše življenje polepšajo, pokažejo, da kljub oviram lahko živijo polno življenje. Pokažejo
in naučijo nas, da je lahko problem tudi rešitev. Tak človek je bil tudi moj praded. Celo
življenje je bil priden delavec, pomagal je graditi cerkev na Uršlji gori. A z leti je prišla
bolezen in je najprej ostal brez ene noge, po dveh letih še brez druge. Pristal je na
invalidskem vozičku, ampak je bil vedno dobre volje in vedno pripravljen pomagati. Bil je
strasten ribič, ki je kljub invalidskemu vozičku in gibalni oviri še vedno rad šel v ribe, kot
je rekel. Zanj invalidski voziček ni predstavljal ovire, mi pa smo se naučili, da je le oseba
z gibalno oviro, ki potrebuje našo pomoč, ne pa pomilovanje. Naučil nas je, da je treba na
življenje gledati kot na izziv in da se vedno najde rešitev.

Fotografija iz družinskega albuma.
Včasih je bilo drugače. Družine so se dostikrat sramovale družinskega člana, ki je bil
invalid. Zapirali so se med štiri stene, dali so jih v domove ali zavode in jih obiskovali ob
vikendih, domov so jih vzeli na počitnice. Z leti se je tako razmišljanje spremenilo, saj
smo se ljudje izobrazili in uvideli, da so invalidi samo ljudje, ki si želijo biti sprejeti in ne
pomilovani.
Te osebe si krajšajo čas z različnimi hobiji: s pletenjem, z ribištvom, različnimi športi …

Ravne na Koroškem so znane kot mesto, prijazno invalidom, čeprav se mi zdi, da bi lahko
naredili še več.

Lep primer, da invalidnost v življenju ni nepremagljiva ovira, ampak izziv, je Alen Kobilica,
ki je zaradi bolezni oslepel.

Fotografija s spletnih strani.
Vsi pogumni posamezniki, ki se znajo spoprijeti s svojo invalidnostjo in živeti čim bolj
normalno življenje, so občudovanja vredni in moramo biti posni nanje in na njihove uspehe.
Mislim, da bi se mnogi morali zgledovati po njih in si jih vzeti za vzor. Znajo se zaposliti
in poiskati sebi primerne hobije.
Polona HORVAT, 8. b
8. 10.

KULTURNI DAN: Rastem s knjigo

7. r.

S tem nacionalnim projektom skuša Ministrstvo za kulturo
osnovnošolce in srednješolce že od 2006/2007 dalje motivirati
za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
Akcijo izvajajo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in
slovenskimi osnovnimi ter srednjimi šolami, osnovnimi šolami s
prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in
srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija).
Spodbujajo dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja, promovirajo vrhunske domače ustvarjalce

mladinskega leposlovja, spodbujajo bralno motivacijo šolarjev
in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirajo založnike za večje
vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe
za

mladino

ter

povečevanje

deleža

izdanega

izvirnega

slovenskega mladinskega leposlovja.
Letos je vsak sedmošolec dobil knjigo Nataše Konc Lorenzutti
Avtobus ob treh.

V ponedeljek, 8. oktobra, smo se najprej zbrali v učilnici, kjer nam
je razredničarka predstavila akcijo Rastem s knjigo in potek našega
kulturnega dne. Po malici smo odšli v knjižnico dr. Franca Sušnika. V
manjših skupinah smo se sprehodili po gradu. Knjižničarke so nam
predstavile različne zanimivosti in kotičke naše bogate knjižnice. Vsi
smo prejeli knjigo Avtobus ob treh. Ogledali smo si tudi kratek film,
v katerem je pisateljica sama predstavila dele zgodbe.
Prijetno je bilo dopoldne preživeti v knjižnici.
Lena Iršič, 7. b
V preteklih letih so natisnili naslednje knjige, ki so primerne za
branje, če tekmujete za bralno značko:
•

2006/2007: Neli Kodrič, Na drugi strani

•

2007/2008: Slavko Pregl, Spričevalo

•

2008/2009: Ervin Fritz, Vrane

•

2009/2010: Dušan Čater, Pojdi z mano

•

2010/2011: Tone Pavček, Majnice: fulaste pesmi

•

2011/2012: Desa Muck, Blazno resno o šoli

•

2012/2013: Tadej Golob, Zlati zob

•

2013/2014: Vinko Möderndorfer, Kot v filmu

•

2014/2015: Slavko Pregl, Odprava zelenega zmaja

•

2015/2016: Damijan Šinigoj, Iskanje Eve

•

2016/2017: Vinko Möderndorfer, Kit na plaži

•

2017/2018: Miha Mazzini, Zvezde vabijo

•

2018/2019: Nataša Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh

Aliesha Kranjc, 7. b
8. 10.
11. 10.

GOVORILNE URE
SPOZNAVANJE SŠ: PROGRAMOV IN POKLICEV

6.-9. r.
9. r.

Devetošolci smo v torek, 11. 10. 2018, imeli možnost bolje spoznati
različne srednje šole in dobiti odgovore na mnoga vprašanja o
nadaljnjem šolanju.
Predstavilo se nam je 11 različnih šol iz bližnje okolice in krajev.
Izvedeli smo precej pomembnih informacij in zbrali veliko podatkov,
ki nam lahko pomagajo pri izbiri srednje šole. Dobili smo tudi vpogled
v nekaj izobraževalnih smeri, za katere niti nismo vedeli, da
obstajajo.
Vseh pet šolskih ur je bilo poučnih in zanimivih. Izbira je pestra,
zato upam, da bomo vsi sprejeli pravilno odločitev in se vpisali na šolo,
ki nam bo omogočila doseči poklic, ki nas bo veselil.
Melina Kelaidis, 9. a
18. 10.

EKSKURZIJA V BUDIMPEŠTO

GKL
in
LIK

Fotografirala. Bojana Verdinek, učiteljica
V četrtek, 18. 10. 2018, smo se z učiteljicama izbirnih vsebin
Gledališki klub in Likovno snovanje odpravili v Budimpešto, kjer smo
si ogledali znamenitosti glavnega mesta Madžarske. Z ladjo smo se
peljali po reki Donavi in se sprehodili po veličastnem obzidju. Izlet
je bil zanimiv in poučen. Vsekakor je bila to lepa izkušnja za vse.

Mija Špenger, 7. b
22. 10.

NARAVOSLOVNI DAN - SNOVI
Vsebina: METODE LOČEVANJA SNOVI IZ ZMESI in KRITERIJI
ZA LOČEVANJE SNOVI IZ ZMESI
Cilji:
- opredelijo lastnosti čistih snovi v zmesi in na tej osnovi
načrtujejo ustrezne postopke ločevanja;
- spoznajo in izvedejo metode ločevanja snovi iz zmesi
(filtriranje, ločevanje z lijem ločnikom, kromatografija,
ločevanje z magnetom).
Vsebina: VODA KOT RAZTOPINA in TRDOTA VODE
Cilji:
- s pomočjo reagenta razlikujejo med vrstami oziroma voda
glede na to, kaj je v njih raztopljeno (deževnica, vodovodna
voda, morska voda, mineralna voda, destilirana voda);
- razumejo pojem trdota vode in pomen mehčanja vode;
- na osnovi poskusa razumejo povezavo med trdoto vode in
penjenjem milnice.
Vsebina: VARNO EKSPERIMENTALNO DELO in
LABORATORIJSKI PRIBOR

7. r.

Cilj:
-

spoznajo osnovni laboratorijski pribor in njegovo uporabo;
seznanijo se z osnovanimi navodili za varno eksperimentalno
delo;
spoznajo zaščitno obleko in pripomočke, ki jih uporabljamo pri
eksperimentu.
Zapisala: Karolina Kumprej Pečečnik, učiteljica

Tia Aliesha Kranjc, 7. b
22. 10.

CANKAR V STRIPU

V ponedeljek, 22. 10., sem se popoldne v Koroški osrednji knjižnici na
Ravnah udeležila razstave Cankar v stripu, ki je bila posvečena 100.
obletnici smrti slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, dogodek pa je

organiziralo Slavistično društvo Koroške skupaj s KOK. Predstavili so
nam stripe, ki so bili oblikovani na osnovi Cankarjevih del, seveda v
spremenjeni in posodobljeni različici.
Projekt je osredotočen na to, da bi odrasli spet začeli brati
Cankarja, mlajšim generacijam pa so želeli prikazati, kako pomemben
je bil in še vedno je naš pisatelj. V zbirki so predstavili naslednja
dela: Hlapci – ko angeli omagajo, Moj lajf ter Hlapec Jernej in pasja
pravica. Razstavo si lahko ogledate v stripoteki do 25. 1. 2019,
obenem pa je na ogled 8-minutni film o nastajanju stripa.

Zapisala in fotografirala: Emana Tahić, 9. b
23. 10

SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI

Drugo šolsko uro smo imeli sestanek ŠS. Dogovorili smo se naslednje:









Če ima kdo doma stare, premajhne zimske čevlje, potrebne
popravila, jih lahko odnese v najbližjo Alpinino trgovino, kjer
jih bodo popravili in dali naprej tistim, ki potrebujejo zimsko
obutev.
V avli šole zbiramo hrano za živali. Sošolcem bomo povedali,
da naj prinesejo priboljške zanje in da akcija traja le še do
konca tega tedna, ko se odpravimo na počitnice.
Izpeljali bomo akcijo zbiranja starega papirja, da ga bomo
zbrali čim več. Organizirali se bomo po razrednih skupnostih.
V šoli se je nabralo zelo veliko izgubljenih predmetov. Če kdo
kaj pogreša, naj pogleda med te stvari in svoje odnese
domov. Vse, kar bo ostalo, bo hišnik odpeljali v zbirni center.
Do novembra po oddelčnih skupnostih razmislimo, kako bi
izdelali plakate, vsebinsko vezane na prepoved rabe
mobilnih telefonov v šoli. Razmislite in z idejami na plan!

Letošnja tema šolskega parlamenta je ŠOLA IN ŠOLSKI
SISTEM.
Zapisala: Zara Kumer, podpredsednica 7. b
Obisk Muzeja Ravne na Koroškem
V okviru pouka geografije so si učenci 6. razreda v Koroškem
pokrajinskem muzeju Ravne na Koroškem ogledali gostujočo razstavo
Otroškega muzeja Hermanov brlog Herman Lisjak vódi po vôdi.
Vsebine razstave se navezujejo na razmerje vode s človekom, naravo
in družbo. Vodo osvetli tako globalno kot lokalno. Razstava hkrati
spodbuja k odgovornemu ravnanju z vodo. Predstavljene so fizikalne
in kemijske lastnosti vode, količina in vrsta vode na planetu ter njeno
kroženje. Voda je vir življenja in večni navdih umetnosti, zaradi
pomanjkanja in onesnaževanja pa postaja vir zaslužka in bogastva.
Vsebine so razdeljene v štiri sklope: Voda in Zemlja, Od izvira do
čistilne naprave, Voda za življenje in Kaplja čez rob.
Na razstavi je veliko interaktivnih točk, kjer lahko preizkusite to in
ono.
Ali veš, da je nad Zemljo vsak dan okrog 44 000 neviht? Ali veš, da
predstavlja voda več kot 2/3 tvoje teže?

6. r.

Zapisala in fotografirala: Simona Uranc,
učiteljica geografije in zgodovine
25. 10.

ŠOLSKI PLES v organizaciji devetošolcev in devetošolk

6.-9. r.

Fotografirala: Veronika Ridl, 9. b
Akcija: TEHTANJE ŠOLSKIH TORB

1.-9. r.

JESENSKE POČITNICE
Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO

