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ŠOLSKO PRIREDITEV ob slovenskem kulturnem prazniku smo izvedli v petek, 

4. 2. 2022 (na povezavi https://youtu.be/avtG7c3UXSw). 

 

 

 

https://youtu.be/avtG7c3UXSw


 
 

 

V četrtek, 10. 2. 2022, ZIMSKI ŠPORTNI DAN (sankanje, smučanje in pohod) 

 

 
Fotografiral: Voranc Ogris, 7. a 

 



 
Fotografiral: Voranc Ogris, 7. a 

 

 

 

 
Fotografirala, Vanja Benko, učiteljica 



 
Fotografirala, Vanja Benko, učiteljica 

 

Voranc Ogris je pripravil FILM(ček) našega zimskega športnega dne  

(https://www.youtube.com/shorts/JQO3A-BPWco). 

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 

 

V ponedeljek, 17. 1. 2022, ob 13. uri, je na šoli oz. na daljavo, potekalo šolsko 

tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. Nekateri prijavljeni učenci so 

bili opravičeno odsotni. 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili naslednji učenci: Anja ROŽEN 8. a,  

Nik GEČ, 9. c in Lana KOKOT, 9. b. 

 

Vsem čestitamo. 

Mentorica: Romana Finžgar 

 

Neža Ferk, 9. b  

https://www.youtube.com/shorts/JQO3A-BPWco


INFORMATIVNI DAN za devetošolce (11. in 12. 2. 2022) – KAM PO OSNOVNI 

ŠOLI 

Počasi si devetošolci zastavljajo cilje … 

 

14. februar – VALENTINOVO 

 
 

VALENTINOV SRČEK 

 

Na sredini februarja, 

ko je zunaj zima, 

sonce drami tople žarke, 

da nam Valentina. 

 

Srčke riše nam na lica, 

piše sporočila, 

telohe na dan prikliče 

Vesna, dobra vila. 

 

V pismo priložim poljubček 

z dobrimi željami, 

Valentinov rdeči srček 

pošljem vam s pozdravi. 

 

(Tomaž Habe, ilustrirala Jelka Reichman) 

 

 

14. februar – POPOLDANSKE GOVORILNE URE 

  



18. FEBRUAR – dan, ko se prežihovci vsako leto spomnimo koroškega pisatelja, 

po katerem nosi ime naša šola. 

 

 
 

Prelistajte našo DVD-knjigo PREŽIH V PREŽIHOVCIH IN S PREŽIHOVCI, v kateri 

so zbrani utrinki, vezani na pisatelja in njegova dela ter obeležja  

(http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-

PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf). 

 

Spominski kotiček pripravila: Vanja Benko, učiteljica 

 

  

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf


 
 

 
Fotografirala: Ema Salkić, 7. b 

 

 

Ema Salkić, 7. b    Neža Ferk, 9. b 

  



KARANTENE so se še vedno vlekle kot kurje črevo. Na srečo so se razmere v 

drugi polovici meseca nekoliko umirile. 21. februarja so se ukrepi začeli sproščati, 

a še vedno so v OŠ v zaprtih prostorih obvezne maske, razkuževanje, zračenje in 

varnostna razdalja. 

 

 

Danes iz šole domov smo odšli, 

brez besede, brez moči. 

Doma moramo ostati 7 dni. 

kljub želji po svobodi smo nemočni. 

 

Ko ozrem se skozi okno, vsi se zabavajo. 

Živali prosto tavajo, 

oblaki po nebu plavajo. 

v naravi vse skrbi odplavajo. 

 

Nik Kadiš, 9. a 

 

 

 

Danes res slab je dan, 

ker šli smo v karanteno. 

To je kakor noč in dan, 

iz svetlega gremo v temo. 

 

Anej Lampret, 9. a 

 

Danes res sem jezen, 

ker mi smo v karanteni, 

kot grom, ki zunaj sliši se, 

a mi ga nismo prav nič veseli. 

 

Amadej Lampret, 9. a 

 

Šli smo v karanteno, 

življenje je težko, 

če ne mislim na košarko, 

potopim se na dno in ni mi lepo. 

 

Jan Kotnik, 9. c 

 



 
Neža Ferk, 9. b 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA PISANJE Z ROKO 

 

Pisali smo o Ravnah, naše mesto fotografirali in povedali, kaj nam kraj pomeni, kako 

smo z njim povezani. Nastali so lepi izdelki, ki smo jih razstavili v avli šole in 

pripravili še kak poseben izdelek, kar naj zaenkrat ostane skrivnost. 

 

 
 



 
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 



21. februarja 2022, je na šoli potekal ŠOLSKI PARLAMENT. 

Letošnja tema je »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«. 

Mladi so debatirali o naslednjih vsebinah: 

 POKLICI PRIHODNOSTI, 

 OTROKOVE SPOSOBNOSTI IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI, 

 MOJ ČAS IN MOJA UČINKOVITOST, 

 POKLICI DOBREGA POČUTJA. 

 

Udeleženci so za MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT, ki bo potekal na 

Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje v četrtek, 24. februarja 2022, preko spletne 

platforme Zoom, izbrali NASLEDNJE UČENCE: 

 Manco Janko, 8. b, 

 Marka Matjašeca, 9. a, 

 Anesa Nuhića, 9. b, 

 Špelo Preglav, 9. c. 

 

Iskrene čestitke vsem in že stiskamo pesti za četrtek! 

Mentorice šolske skupnosti: Cvetka Petrič, Simona Grabner in Mateja Čebulj 

 

 



 

 
Zapisala in fotografirala: Mateja Čebulj, učiteljica 



 
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

22. 2. 2022 – ČESTITKE našemu osmošolcu Tevžu Slatinšku, reprezentančnemu 

regijskemu prvaku v odbojki! 

 

 
Fotografija je iz družinskega albuma.  



IMPRESIONISTIČNA razmišljanja devetošolcev 

 

Listi v vetru poplesavajo in pomirjajo. Vidim drevo, ki menjava barve. Zelena, 

rdeča, rumena, rjava. Ima visoko in ozko deblo. Je mogočno, ponosno stoji sredi 

trate. Ima nove poganjke, nove vejice … listi imajo pravi odtenek zelene barve. 

Njegove korenine segajo globoko v prst, kar da dodatno umirjenost in prijeten 

občutek. V krošnji prepevajo ptički, saj se počutijo varno. Mravlje se vzpenjajo 

navpično navzgor, od tega prelepega drevesa žari pogum, moč, pozitivnost, 

sposobnost preživetja. Gledam ga, opazujem prav vsak dan. Nikoli ni isto, spreminja 

se kot vsi mi. A vedno bo nežno in čuteče ter oboževalo bo sebe. Kljub viharjem in 

mrazu bo preživelo. Tako kot ga občudujem jaz, ga občuduj tudi ti. Hipoma se boš 

počutil bolje. 

 

Neža Ferk, 9. b 

 

MOJ DOM – toplina in domačnost. 

ZDRAVJE – življenje v naravi. 

ODGOVORNOST – domače živali. 

DRUŽINA – bližina domačih  

in radost. 

 

Matej Pisar, 9. a 

 

 

 

 

 

 

PRIJATELJI – veselje in sreča. 

DRUŽINA – radost in toplina. 

DOMOVINA – ponos in ljubezen. 

 

Jaroš Kališnik, 9. a 

 

Po listu leze žuža, 

zunaj vpije kura, 

na cesti je velika luža, 

ustavila se je moja ura. 

 

Mateja Slipčević, 9. a 

 

 

Ko repam, se sprostim in besede kar same letijo iz ust. 

Matic Krejan, 9. a 

 

Zima bela odidi zdaj, 

pojdi domov mrzlica meglena. 

Svoje poletne dni hočem nazaj, 

hočem naša lica ognjena. 

 

Teja Mozgan, 9. a 



Bleda so drevesa, 

ko zima se stresa. 

Njena rdeča lica so žarela, 

ko po ledeni poti je hitela. 

 

Aneja Pečovnik, 9. a 

 

 

Ko sonce prebija meglo, 

je vse rumeno močno. 

 

Urh Britovšek, 9. a 

 

 

Zelen gozd – SVEŽINA. 

Beli sneg – BELINA. 

Sončni žarki – TOPLINA. 

Modro nebo – MODRINA. 

Strm breg – STRMINA. 

 

Teja Gracelj, 9. a 

Ples – gibanje. 

Glasba – sprostitev. 

Pesem – melodija. 

 

Tea Kolenc, 9. a 

 

 

Na morju voda je modra, 

na gladini čolni beli, 

pod njimi ribe razigrane, 

na plaži množica ljudi, 

vsak se po svoje veseli. 

 

Matej Piko, 9. a 

 

Ko zima prihaja, 

mraz trka na vrata. 

Zimske radosti po vasi gredo, 

otroci na sankah veselo pojo. 

 

Ema Homan, 9. b 

 

 

Zunaj prelepo zelenje, divje reke in vroče sonce. 

Zunaj mračni gozdovi, mrzlo ozračje in bela pokrajina. 

Zunaj obarvano listje gozda, milo sonce in jesenski vetrič. 

Spet toplota, ozeleneli gozdovi in toplo ozračje. 

To zame prava je LEPOTA. 

 

Sara Hafner, 9. b 

NOGOMET je kot sladoled. 

NOGOMET ni zadet. 

Rad ga špilam in navijam. 

Na treningih ful uživam, 

zabijam gole, 

včasih tud' počivam. 

 

Til Guzej, 9. b  



POMLAD: igra, druženje, veselje, uživanje, kolesarjenje, narava, zabava … 

POLETJE: smeh, zabava, sonce, brezdelje, vroči dnevi, počitnice, morje … 

JESEN: listje, šola, megle, kostanji, krajši dnevi in daljše noči … 

ZIMA: bela, mrzla, sneg, razigranost, praznovanje in obdarovanje … 

 

Jaka Tušek in Andraž Poredoš, 9. b 

 

SONCE podnevi sije, 

ponoči se skrije. 

Greje naše telo, 

da nam je toplo. 

 

Merisa Husić, 9. b 

 

 
Neža Ferk, 9. b 

 

Skozi okno gledam cesto, 

prazno, pusto in otožno. 

Sprašujem se, kje so dnevi srečni, 

kot nekoč imeli smo jih. 

 

 

Ptičica mi mimo okna prileti 

in namigne mi. 

Dnevi ti so mimo zdaj, 

dobre novice ne pridejo še zdaj. 

 

Lana Kokot, 9. b 



 
Neža Ferk, 9. b 

 

Ko pogledam v modro nebo, 

svetloba žari in me kar zaslepi. 

 

Ko pogledam v naravo, 

v sebi najdem energijo pravo. 

Hitro se umirim in laže zaspim. 

 

Ko pogledam na svoje mesto, 

hitro najdem pravo cesto, 

ki me vodi tja, kjer sem doma. 

 

Jernej Isak, 9. b 

 

 

Megla ima čarobno moč. 

Premikam se počasi, 

obstojim, stojim … 

 

Adrian Jandrič, 9. b 

 



 
Neža Ferk, 9. b 

 

Dežek pada cele dni, še ponoči ne zaspi. 

Mama je kot sonček, sladka je kot bonbonček. 

Tine leze na drevo, le da mu ne bo slabo. 

 

Husein Kauković, 9. b 

 

 

Zaprt sem v svoj začarani svet rim. 

Pronicam skozi duše, 

kjer želim bit' sprejet. 

 

Nejc Hribernik, 9. b 

 

 
Neža Ferk, 9. b  



Ko noč spusti se in tema dolino zalije, 

samo še luna rumena pod oknom mi sveti, 

lepša kot najlepši cvet pomladi. 

In ko spet jutro se prebuja, 

sonce že pri oknu kuka, 

dolino tiho po laseh poboža, 

iz spanca trdnega prebuditi jo skuša. 

Takrat srca ljudi se prebudijo, 

ki od sreče, radosti in upanja živijo. 

Temno, tiho kakor noč, 

a toplo, sladko kakor sonca žarek vroč. 

 

Špela Preglav, 9. c 

 

Ko pogledam Uršljo, 

počutim se doma, 

ker ta zelena barva 

spodbuja me do konca. 

 

Tit Toše Štruc, 9. c 

V naravo rad odhitim, 

saj z njo rad živim, 

veter med krošnjami drvi 

in se mi v daljavi smeji. 

 

 

Ko v naravo se ozrem, 

vidim lepo modro nebo, 

ki gleda name 

in mi maha v slovo. 

 

Jošt Petrič, 9. c 

 
Neža Ferk, 9. b 



Sedmošolci so pisali kratke domišljijske pripovedi ali verze ob naslovu 

KAR NAENKRAT SE PRED MENOJ PRIKAŽE MARTIN KRPAN ... 

 

Bil sem šokiran kot še nikoli prej. Pogledala sva se iz oči v oči in sem ga vprašal: 

"Martin, Martin, kaj počneš tukaj!?" Povedal mi je, da se je prišel spopast z 

virusom, ki neusmiljeno jemlje nedolžna življenja. Takoj ko je izgovoril ime Virus, 

se je ta pokazal pred najinimi očmi. Ni trajalo sekundo, je Krpan usekal po njem s 

svojo magično sekiro in se je Virus začenjal spreminjati v mavrico, na koncu katere 

v jami drugi Virus čaka, da ga bo nekdo našel in rešil mavričnih zidov. 

 

Ožbej Gradišnik, 7. b 

 

 
Sara Gorenšek, 7. c 

 

Kar na enkrat se pred menoj pojavi Martin Krpan, 

zares velik in močan. 

Prestrašeno ga gledam v oči, 

on pa vame strmi, 

prijazno se mi nasmeji, 

jaz pa prosim milosti, 

glasno se zakrohota 

in hitro odvihra. 

 

Špela Spanžel, 7. b 



Bile so poletne počitnice. Z družino smo se odločili, da se bomo odpravili v kamp, 

ki se je imenoval Volčje krdelo. Komaj sem čakala na ta dan. Nekega večera sva se 

s sestro Tjašo odpravili v gozd po sadeže. Naenkrat je grozno zarenčalo. Izza 

drevesa je skočil medved. Imel je dolge ostre kremplje in bil je velik 3 metre. 

Nisva vedeli, kaj narediti. Hoteli sva zbežati čim dlje, vendar naju je ustavilo 

svetlikanje. Pred nama je stal sam Martin Krpan. Zarenčal je huje kot medved, da 

se je ta tako prestrašil, da je zbežal, kolikor so ga nesle noge. Starši so na srečo 

nekaj nenavadnega slišali in videli. Ko je Krpan zaslišal njihove korake, se je pred 

nama spet zasvetilo in naenkrat ga ni bilo nikjer več. Nihče nama ni verjel, kaj sva 

doživeli. Še danes misliva, da sva sanjali. Če pa je bilo res, se Martinu srčno 

zahvaljujeva. 

 

Vita Cesar, 7. a 

 

 

Pred menoj stoji Martin Krpan, 

ki je velik in močan, 

hočem, da ga ni, 

ker me straši, 

s sekiro mlati ljudi, 

saj če niso prijazni, 

jih vsak po grbi dobi. 

 

Lajla Kadrić, 7. b 

 

Pred menoj stoji Martin Krpan, 

ki je srčen in močan. 

Otroci bežijo, 

saj jih grdobe lovijo, 

a potem pride Krpan 

in jih odžene stran. 

 

Katrin Vester, 7. b 

 

Nekega dne, ko sem se sprehajala po gozdu, se je zgodilo nekaj zelo nenavadnega. 

Naenkrat so se pričela podirati drevesa, a me je nekdo rešil. Vsak dan se je zgodilo 

kaj čudnega. Vedno se je nekaj podrlo in skoraj padlo name. Začelo me je zanimati, 

kaj se dogaja, zato sem veliko časa preživela za knjigami, da bi našla odgovor, a 

nikjer ni bilo nič podobnega zapisano.  

Spet sem odšla na sprehod. Tu se torej moja zgodba prične … Drevesa se prično 

podirati, jaz pa sem tekla tako hitro, kolikor sem le mogla. Za mano je ležalo že 

polno dreves, najbolj pa me je zanimalo, kdo to počne in zakaj. Drevesa so se še 

vedno podirala in vedno sem za las ušla smrti. Ko je bilo samo meter nad mojo glavo, 

se je od nekje pojavil Martin Krpan in tik nad mano z roko ustavil drevo. 



Prijazno sem se mu z nasmehom na obrazu zahvalila, on pa je odgovoril, da živi za 

to, da pomaga ljudem. Skoraj v istem trenutku kot se je pojavil, je že izginil. Od 

takrat naprej ga nisem nikoli več videla. 

 

Zarja Sekavčnik, 7. a 

 

 
Sara Gorenšek, 7. c 

 

Po treh urah jahanja je bil že čas, da se vrnem domov, saj se je začelo tudi temniti. 

Razmišljala sem in si izračunala, da bom okoli devete ure zvečer na cilju. 

Prestrašila sem se in upala, da imam srečo, saj je bilo jasno. Stemnilo se je. 

Poskušala sem se umiriti. Posegla sem po telefonu, a ni deloval. Pomislila sem, da 

zaradi nižjih temperatur. V trenutku se je konj nečesa tako prestrašil, da me je 

vrgel s sebe in sam oddirjal proti domu. Ležala sem na tleh in se nisem mogla 

pobrati, ko se je naenkrat pred mano pojavil Martin Krpan na svoji kobili. Dvignil 

me je in dostavil domov. Ko sem prišla k sebi, sem ugotovila, da se mi je na telefonu 

spraznila baterija, konj pa je lepo in brezskrbno počival. 

 

Neja Oblak, 7. a 

  



 
 

Treniram smučanje, ki je zame zelo lep šport. Zna pa biti na trenutke tudi brutalen. 

Tekmovalci moramo biti dobro fizično in psihično pripravljeni. 

Konec pomladi, poleti in začetek jeseni, ko na večini bližnjih smučišč ni snega, 

imamo »suhe« treninge. To so različni teki za vzdržljivost in eksplozivnost, vaje 

za moč in mobilizacijo, poskoki, večkrat se tudi rolamo, plavamo in kolesarimo. 

Vsako leto nam klub organizira kondicijske priprave nekje v Sloveniji. Ti treningi 

nam omogočajo lažje in uspešnejše opravljanje treningov na smučanju. Imamo jih 

4-krat tedensko. 

V smučarski sezoni smo seveda večino časa na snegu na različnih smučiščih, 

večinoma po Sloveniji in Avstriji. Večkrat prespimo v mladinskih hostlih in 

različnih hotelih ter penzionih. Kadar kje prespimo, imamo zgodaj zjutraj trening 

smučanja. Na smučišču smo približno 4 do 5 ur. Ko se vrnemo, imamo čas za počitek 

in opravljanje šolskih obveznosti. Popoldne imamo krajši »suhi« trening. Na takšnih 

večdnevnih treningih se res zabavamo in uživamo, saj treniramo z dušo in s srcem. 

Pozimi imamo treninge 6–krat tedensko.  

Imamo tudi različna tekmovanja, ki se začnejo že sredi decembra. Udeležujemo 

se regijskih, državnih in pokalnih tekem, če pa si dovolj uspešen, tudi mednarodnih. 

Tekmovalna sezona traja do aprila, smučarski treningi na smučiščih za tekmovalce 

pa potekajo vse od sredine septembra do začetka junija.  

Vsak trening je zame nova izkušnja, s katero si gradim svojo športno pot. 

 



 

 
Živa Rizvič, 7. c 

 

Živa Rizvič je 24. 2. 2022 na šolskem področnem tekmovanju v alpskem smučanju 

(v veleslalomu) zasedla 4. mesto. Čestitamo! 

 

23. 2. 2022 je bil v Delu objavljen intervju z našim učiteljem G. Čukom 

https://www.delo.si/magazin/generacija-plus/na-kaj-naj-bodo-pozorni-starejsi-

smucarji/. 

 

Učitelji športne vzgoje: Saša, Jure in Anja  

https://www.delo.si/magazin/generacija-plus/na-kaj-naj-bodo-pozorni-starejsi-smucarji/
https://www.delo.si/magazin/generacija-plus/na-kaj-naj-bodo-pozorni-starejsi-smucarji/


Sodelovali smo na literarnem natečaju na temo KRALJA MATJAŽA in za objavo 

na FB-strani Občine Črna pripravili utrinek našega kulturnega dne, ki smo ga izvedli 

v mesecu decembru. 

Učenci predmetne stopnje so v različnih likovnih tehnikah ob odlomkih iz variant 

pripovedk o KRALJU MATJAŽU upodabljali našega junaka, ki DOMUJE V SVOJI 

EKO ELEKTRONSKI HIŠICI. 

23. februar, ROJSTNI DAN Matije Korvina, ogrskega in češkega kralja, 

avstrijskega vojvoda, ki se je rodil 1443. Bil je humanistično izobražen vladar, velik 

podpornik renesančne kulture in umetnosti (nekaj sto knjig iz njegove bogate 

knjižnice Bibliotheca Corviniana se je ohranilo do današnjega časa), nadarjen 

vojskovodja, ki je kralj postal že pri štirinajstih letih.  

V folklori slovanskih narodov ga povezujejo z dobrim kraljem Matjažem. 

 

OBJAVA na FB Občine Črna, 23. 2. 2022 

Predstavljamo vam utrinek kulturnega dne Domoljubje skozi ilustracije kralja Matjaža , 

posvečenega 30-letni tradiciji Gradov  kralja Matjaža, ki so ga pripravili učenci predmetne 

stopnje Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem pod vodstvom mentoric. 

Učenci so v različnih likovnih tehnikah ob odlomkih iz variant pripovedk o Kralju Matjažu 

upodabljali našega junaka, ki domuje v svoji EKO ELEKTRONSKI HIŠICI. Bravo, učenci in 

mentorice, sporočamo vam, da je kralj Matjaž zelo vesel svoje eko elektronske hišice, 

zato vam pošilja lepe pozdrave in čestitke za zelo uspešno izvedeno delo ob vašem kulturnem 

dnevu.  

https://online.pubhtml5.com/fdjxi/xbnp/. 

Preberite izbrane pripovedke, verjetno še marsikatere ne 

poznate. Naši učenci in učenke so pravi umetniki. Zračunajte, kateri rojstni dan bi 

kralj Matjaž danes praznoval.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Renesansa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Corviniana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kralj_Matja%C5%BE
https://online.pubhtml5.com/fdjxi/xbnp/?fbclid=IwAR1x-BSm9qUVGGDk8GRVOgME6YNrpIp4C2edZ9eEFva7H98W6JdjBUicd54


 
Neža Ferk, 9. b 

 

 

V sredo, 23. 2. 2022, TEHNIŠKI DAN (8. in 9. razred) – ASTRONOMIJA 

 

Na našo šolo so prišli predavatelji in predavateljice in nam predstavili VESOLJE 

(kozmologijo, skafander, planetarij – planete in zvezde v našem osončju).  

Bilo je zelo zanimivo. Meni je bil najbolj všeč planetarij. Ko si gledal vesolje, si imel 

občutek, kot da si v tem trenutku na Marsu, med asteroidi, na Luni ipd. 

Ta dan sem preživela zelo lepo (verjetno tudi ostali naši učenci), tudi z nekaj 

zabave.  

Prepričana sem, da nam bo ta tehniški dan še dolgo ostal v spominu. 

 

Neža Ferk, 9. b 

 

 



 

 



 
Fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica 

 

 
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 



V četrtek, 24. februarja 2022, je preko spletne platforme Zoom potekal 

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT. Ob koncu so iz osnovnih šol Mežiške 

doline izbrali 8 predstavnikov, ki nas bodo zastopali na REGIJSKEM OTROŠKEM 

PARLAMENTU. Našo šolo bosta zastopali osmošolka Manca Janko in devetošolka 

Špela Preglav. 

 

 

 

 



 
Fotografirali: Helena Ošlovnik in Simona Grabner, učiteljici 

 

24. februarja goduje sv. Matija, ki je tudi pomemben vremenski prerok. Nanj 

se navezuje kar nekaj vremenskih pregovorov.  

 Ako poje žvižgavec pred sv. Matijem, bo slabo vreme, ako pozneje,  

bo dobro. 

 Če sv. Matije dan zmrzuje, še štirideset dni mraz prerokuje. 

 

 
 



 Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi. 

 

 

 
Neža Ferk, 9. b  



IZDELKI, ki so nastali pri pouku TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE  

v 6. a in b-razredu. 

 

  

 

Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica  



ZIMSKE POČITNICE (28. 2. 2022–6. 3. 2022) 

 

Lepo preživite počitnice, pokopljite pusta hrusta, naberite si moči in zdravja 

za nove podvige, da zakorakamo v pomlad in iz epidemije.  

 

Vidite, že diši po pomladi. 
 

  

 

 

 

 

 

 
Erika Volker, 8. a 

 

Čebela leta s cveta na cvet, 

jaz pa v roko vzamem cvet. 

Sonce vzhaja, jutro se prebuja 

in skupaj s cvetjem se pomlad prebuja.  Alma Hadžipašić, 9. b 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


