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KDAJ?
8. 11.

KAJ?

KDO?

Predavanje o avtizmu

1.-9.

9. 11.
V petek, 9. 11. 2018, smo na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
gostili prav posebnega gosta - psa Minija, ki je trenutno v varstvu DPMŽ. V
mesecu oktobru smo namreč zbirali hrano za zavržene živali (4. oktober je
dan boja proti mučenju živali) in nabrali smo je kar nekaj, zato smo poklicali
prostovoljke DPMŽ, da jo pridejo iskat. Učenci interesne dejavnosti
ŠOLSKI VRT v sodelovanju z Zdravo šolo smo akcijo organizirali in predali
zbrano hrano, prostovoljke pa so nam predstavile svojega trenutno najbolj
znanega varovančka Minija, ki nas je zelo razveselil s svojo prijaznostjo in
nas hkrati opomnil, da ni lepo poskrbljeno za vse živali. Obljubili so nam, da
še pridejo, mi pa njim, da bomo zbiralno akcijo še kdaj ponovili.
Zapisala in fotografirala: Romana Finžgar,
mentorica ID Šolski vrt v sodelovanju z Zdravo šolo

12. 11.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

15. 11.

ZDRAVSTVENA VZGOJA
Ga. Aleksandra Horvat nam je tokrat spregovorila o duševnem
zdravju, kako prepoznamo duševne bolezni in kako takemu bolniku
pomagamo.
Uri naravoslovnega dne sta hitro minili. Bilo je zanimivo in seveda
poučno.

Tia Aliesha Kranjc in Ana Kričej, 7. b
17. 11.
V soboto, 17. 11 .2018, je potekalo 20. državno TEKMOVANJE V
ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI na štirih lokacijah v Sloveniji.
Naši učenki Leoni Jošt iz 9. b ter Ela Čepin iz 8. a sta tekmovali na
Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Obe sta dosegli odličen
rezultat.
Ela Čepin srebrno priznanje in Leoni Jošt zlato priznanje.
Obema iskreno čestitamo.

Mentorica Romana Finžgar
23. 11.

PROSLAVA v KULTURNEM CENTRU Ravne
ob državnem prazniku RUDOLFA MAISTRA
Letošnja ekipa GLEDALIŠKEGA KLUBA pod mentorstvo učiteljice
Bojane Verdinek je imela v petek, 23. 11., prvi nastop v Kulturnem
centru na Ravnah. Pripravili smo dramatizacijo o Rudolfu Maistru,
slovenskem pesniku, generalu, borcu za severno mejo. Ob tem smo se
naučili veliko novega o naši zgodovini in zdaj še bolj spoštujemo
slovenski jezik in svojo domovino.
Urša Večko, Veronika Ridl, Leoni Jošt in Vito Robnik, 9. b

7.

Foto: Vanja Benko

Prežihovci smo s kulturnim programom, ki sta ga sooblikovali naši
učiteljici, Bojana Verdinek in Tanja Krivec, sodelovali na proslavi ob
državnem prazniku. Na začetku smo povedali, kdo je bil Rudolf
Maister (borec za severno mejo), nato pa smo recitirali njegove
pesmi.
Zadnji stavek, ki smo ga povedali v en glas, je bil:
»OREL Z RAZPRTIMI KRILI.«
Polona Horvat in Neža Cesar, 8. b

Foto: Vera Trafela

Foto: Vanja Benko

Hodile smo redno na vaje in nam je bilo všeč. Ko se je bližal petkov
popoldan, nas je po malem grabila panika. Po koncu nastopa smo si
oddahnile in ploskanje publike nam je dalo novo energijo za naprej.
Mija Špenger in Lena Iršič, 7. b

1.-9.
Akcija: TEHTANJE ŠOLSKIH TORB
Analiza tehtanja šolskih torb za mesec november
Tudi v mesecu novembru (ob sredah, 14. 11. 2018 in 21. 11. 2018) smo
nadaljevali z naključnimi tehtanji šolskih torb učencev od 1. do 9.
razreda in ugotovitve primerjali s svojimi meritvami.
V oddelkih prvega in drugega razreda je bila teža dejansko nižja od
pričakovane, saj učenci puščajo svoje učbenike v razredu. V 3. arazredu je bila teža učbenikov dejansko za kilogram višja od
pričakovane, pri učencih 3. b pa se je teža ujemala; ti učenci prav
tako učbenike puščajo v razredu. Zelo izstopa 4. a-razred, saj je
teža učbenikov znašala 4100 g namesto 1154 g. V 4. b je bila teža
nižja od pričakovane, v 4. c pa za slabih 400 g višja. Stanje v 5. a je
ustrezno, v 5. b pa kar zaskrbljujoče, saj je teža znašala 6000 g
namesto 2834 g, kar je več kot preveč. Tudi v 6. a-razredu je stanje
slabo, saj so učbeniki tehtali kar 5000 g namesto 2380 g. V 6. b so
bili učbeniki za dober kilogram lažji od pričakovane teže. V 7. a in

8. b učenci meritev niso opravili. V 7. b in 8. a so bile teže v redu,
tudi pri devetošolcih je bilo stanje takšno, kot mora biti.
Da povzamemo, v dvanajstih od devetnajstih razredov je teža
učbenikov ustrezna ali celo nižja od pričakovane, kar je v redu.
Razlog je v tem, da učenci posameznih učbenikov niso odnesli domov,
ampak so jih pustili v šolski omarici. V dveh razredih učenci niso
opravili meritev, v dveh razredih so učbeniki malenkost težji od
pričakovanih, v treh razredih (4. a, 5. b in 6. a) pa je stanje porazno,
saj so v vseh teh oddelkih učbeniki tehtali več kot enkrat preveč.
Poleg tega naj opomnimo, da so ta dan imeli nekateri učenci v torbah
še dežnik (170 g), steklenice z vodo (250 g), športne čevlje (600 g),
barvice in zvezek za verouk, torej so bile njihove torbe zaradi tega
še toliko težje.
Z naključnimi tehtanji šolskih potrebščin bomo nadaljevali tudi v
prihodnjih mesecih, saj stremimo k zmanjšanju tež šolskih torb naših
učencev in verjamemo, da smo že korak bližje cilju. Mislimo, da bomo
z rednim spremljanjem in analizami dobili realne podatke, ali
učenci/učenke prinašajo v šolo tudi nepotrebne stvari in so zato
njihove torbe pretežke. O rezultatih vas bomo sproti obveščali.

Tehtanje v mesecu novembru je opravila skupina devetošolcev in
tim učiteljic
Podatke analizirala in zapisala za objavo: Nina Gladež, prof.

RIBOLOV JE MOJ HOBI
V prostem času grem z očetom in njegovimi prijatelji velikokrat na
ribolov. Uživam v naravi, najbolj vesel pa sem, kadar imamo bogat
ulov. Hodimo v Celje, Radlje ob Dravi in Velenje, običajno med
počitnicami ali ob vikendih. Z nami gre dostikrat dedek, ki mu ta
konjiček tudi veliko pomeni.

Edin Okanović, 7. b
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