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Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO 

 

 

NOVEMBER 2019 

 

KDAJ? KAJ? KDO? 

8. 10. V torek, 8. 10. 2019, smo se učenci od 5. do 9. r. RaP V 

naravo po hrano odpravili v gozd po gobe. Ker so gobe živilo, 

ki ne sodi med glavna živila in ga je potrebno uživati zelo 

previdno, saj so nekatere celo smrtno strupene, smo se 

odločili, da pripravimo gobarsko razstavo, na kateri smo 

razstavili ter predstavili gobe, ki smo jih našli in prepoznali. 

Nekatere smo prepoznali le s pomočjo literature in 

interneta. Razstava je bila na ogled v avli šole cel naslednji 

dopoldan v času pouka, torej v sredo, 9. 10. 2019. Nižji 

razredi so si jo ogledali z učiteljicami v okviru pouka, višji 

pa med odmori. 

 



 

 
Romana Finžgar, mentorica RaP V NARAVO PO HRANO 

 



25. 10. V petek, 25. 10. 2019, smo se učenci od 5. do 9. r. RaP V 

naravo po hrano in Kakovostno preživljanje prostega časa 

odpravili nabirat kostanj. V Ruše smo se odpeljali z rednim 

prevozom (z vlakom). Od železniške postaje do gozda v 

Rušah smo hodili 15 min., tam pa nas je čakalo kar nekaj 

kostanjevih dreves in plodov. Pridno smo si ga nabrali za 

piknik. Domov smo se vrnili v poznih večernih urah. Vsi smo 

zelo uživali. Upamo, da se še kdaj odpravimo tja. 

 

 



 

 
Romana Finžgar, mentorica RaP V NARAVO PO HRANO 

 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE  

ZA 8. RAZRED 

 

Bronasto priznanje so osvojili Matej Petek, Ana Kričej in 

Tia Aliesha Kranjc iz 8. b-razreda.  

Matej in Ana sta se s svojim doseženim uspehom uvrstila 

na državno tekmovanje, ki bo v ponedeljek, 25. 11., v Celju. 

Na rezultate še čakamo. 

 

Čestitamo. 

Mentorica: Franja Ofič 

 

 



7. 11.  

ZAPISNIK sestanka ŠOLSKE SKUPNOSTI, ki je bil dne 

7. 11. 2019 v šolski knjižnici OŠ Prežihovega Voranca Ravne 

na Koroškem. 

 

Prisotni: predstavniki oddelčnih skupnosti od 5. do 9. 

razreda ter mentorici ŠS Cvetka Petrič in Simona 

Grabner. 

 

Povzetek sestanka 

 

1. OSVEŠČANJE o ločevanju odpadkov lepo teče. 

Zaželeno je, da vsaka oddelčna skupnost izdela 

družabno namizno igro, s katero si bomo zapolnili čas v 

glavnem odmoru in pri podaljšanem bivanju (traja naj 

največ 5 minut), obvezno je treba priložiti pravila igre. 

2. Tudi v letošnjem šolskem letu bo potekala 

medgeneracijska pomoč (pri branju in računanju). 

3. Skupaj z Zdravo šolo je stekla akcija MINUTA ZA 

ZDRAVJE. 

4. Pri razrednih urah smo se pogovarjali o pravicah in 

dolžnostih učencev (Nekateri oddelki so se še 

posebej potrudili). 

5. Pripravili bomo razstavo na temo STRPNOSTI. 

6. Predlog učencev je bil, da bi naredili razstavo starih 

predmetov. Ugotavljamo, da težave nastanejo pri 

nadzoru teh predmetov, hrambi in organizaciji glede 

na temo. 

7. Pogovarjali smo se tudi o težavah pri kosilu. 

8. Tema letošnjega parlamenta je MOJA POKLICNA 

POT (4 podteme: poklici prihodnosti, otrokove 

osebnostne lastnosti, močna področja otrok, 

vajeništvo in praksa za poklic). Šolski parlament bo 

potekal januarja, regijski v marcu, aprila nacionalni 

parlament v Ljubljani. Strinjali smo se, da bomo vsak 

teden obravnavali eno temo. Predlagana je bila 

izdelava ankete o poklicnih željah. 

 

 

Zapisal: Rene Navodnik, 9. b 

 

 



11. 11. KULTURNI DAN – RASTEM Z BRANJEM 

(v KOK na Ravnah) 

 

 

 

Špela Preglav, 7. r. 

 

7. r. 



12. 11.  

CANKARJEVO TEKMOVANJE (šolsko) 

 

4.–9. r. 

13. 11. PROMETNA VARNOST 

 

Prometna varnost učencev je v prvi vrsti skrb staršev. Šola, 

policija, SPV, lokalna skupnost in drugi strokovni organi pa 

morajo zagotoviti pogoje za varno pot v šolo naših šolarjev. 

 

 
 

Na naši šoli se trudimo poskrbeti za čim večjo varnost, zato 

organiziramo številne preventivne akcije, s katerimi 

osveščamo in opozarjamo na nevarna mesta na poti v šolo. 

Velika večina naših otrok hodi peš, nekateri se pripeljejo s 

šolskim prevozom, nekatere v šolo pripeljejo starši. Prav 

njim je bila namenjena naša prva preventivna akcija.  

 

 
 

 



Kljub prometnemu znaku PREPOVEDAN PROMET V OBEH 

SMEREH (z dopolnilno tablo DOVOLJENO ZA DOSTAVO IN 

DELAVCE ŠOLE) nekateri starši še vedno pripeljejo svojega 

otroka na šolsko dvorišče. Zato smo učenci v ta namen pri 

krožku KAJ VEŠ O PROMETU? izdelali prometne znake 

PREPOVEDAN PROMET V OBEH SMEREH ter narisali risbice. 

Učenci so skupaj s Policijo Ravne osveščali voznike.  

 

 
 

 
 

 



 

Dragi starši, vedeti morate, da vas vaši otroci včasih ne 

poslušajo, vi pa jih hote ali nehote vzgajate ves čas, saj Vas 

opazujejo in posnemajo vaše ravnanje. Zato jim bodite 

zgled. Upoštevajte cestnoprometne predpise! 

 

 

Na sprehodu jih naučite: 

 kako varno prečkati cesto, 

 po kateri strani cestišča hodijo, 

 kako hodijo po pločniku. 

 

Če jih v šolo vozite, upoštevajte prometne znake in zapeljite 

na/v krožišče, ki smo ga naredili prav za vas. Če so na/ob 

cesti otroci, upočasnite vozilo in bodite še posebej pazljivi, 

saj so otroci pogosto razigrani in lahko nepredvideno 

pritečejo ali stopijo na vozišče.  

 

Prav tako Vas prosimo, da vozil ne ustavljate na pločniku ali 

v križišču, ker s tem ogrožate ostale šolarje.  

 

Zapisala in fotografirala:  

Nives Kasper Mrdavšič, 

mentorica prometnega krožka 

 

15. 11.  

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Vsak tretji petek v mesecu novembru je vsako leto 

DAN SLOVENSKE HRANE – TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK: domači rženi kruh, ekološko 

pridelano maslo, koroški med, ekološko pridelano mleko, 

jabolka. 

 

 

 

1.–9. r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Karolina Kumprej Pečečnik 

 

14. 11.  

Z učenci, ki obiskujejo dodatni pouk zgodovine, smo se v 

muzejskem razstavišču pridružili predavanju dr. Marjana 

Linasija iz Pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, ko je 

predstavil svojo knjigo Mežiška dolina in območje 

Dravograda v viharnih letih 1941–1945. Slišali smo podrobno 

razlago o partizanskih bojih z nemškim okupatorjem v naši 

dolini in o življenju ljudi v vojnem času.  

 

Marjeta Petrovič 

 

 

20. 11.  

PROSLAVA V KULTURNEM CENTRU 

20. novembra je bila v Kulturnem centru Ravne občinska 

slovesnost ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Z 

udeležbo na proslavi smo počastili ne samo Maistra in 

njegove vojake, ki so nam leta 1918 priborili Maribor in 

spodnjo Štajersko, ampak tudi junaka in velikega rodoljuba 

Franja Malgaja, ki je pri petindvajsetih letih izgubil 

življenje v boju za Koroško na Dobrijah, kjer stoji spomenik 

njemu v čast. 

Dan po slovesnosti so si devetošolci v Kulturnem centru 

ogledali razstavo Vojaškega muzeja o prelomnih letih za 

slovensko zgodovino po koncu 1. svetovne vojne, ko so se naši 

predniki rešili nemške oblasti in zaživeli v novo nastali 

državi Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

 

Marjeta Petrovič 

 



 

 

SODELOVANJE NAŠIH UČENCEV NA KULTURNI PRIREDITVI 

 

Fotografirala: Vera Trafela 

 

21. 11.  

AKCIJA BODI PREVIDEN 

 

Učenci naše šole so v četrtek, 21. 11. 2019, sodelovali 

v preventivni akciji BODI PREVIDEN. Osnovni namen je 

opozoriti in osveščati pešce, naj uporabljajo odsevne 

predmete. Večja vidnost v prometu pomeni tudi večjo 

varnost. Hkrati opozarjamo voznike, naj večjo pozornost in 

skrb namenjajo pešcem, ki so najbolj ranljivi in ogroženi 

udeleženci v prometu. 

 



 
 

Akcija BODI PREVIDEN na naši šoli poteka v sodelovanju z 

ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno varnost 

(Ministrstvom za promet, Ministrstvom za notranje zadeve 

– Policijo, združenjem šoferjev in avtomehanikov ter 

občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu občine Ravne na Koroškem).  

V ta namen so učenci 6. b-razreda na območju občine Ravne 

občanom delili kresničke in odsevne trakove. 

 

 
 

Nives Kasper Mrdavšič, mentorica prometne vzgoje 



 

22. 11.  

TEHNIŠKI DAN – MERJENJE 

V petek, 22. 11. 2019, smo imeli osmošolci tehniški dan. 

Razdeljeni smo bili v skupine in vsako uro smo bili pri drugi 

učiteljici. 

Pri učiteljici Cvetki Petrič smo merili ploščino učilnice ter 

avle šole, pri učiteljici Nives Kasper Mrdavšič smo se učili 

meriti s kljunastim merilom (merili smo žeblje, svedre in 

vijake). Pri učiteljici Romani Finžgar smo merili pH-vrednost 

snovi in kislost ter bazičnost, pri učiteljici Darji Vrhovnik 

smo merili ploščino naše dlani in stopala, pri učiteljici Heleni 

Ošlovnik pa smo merili prostornino kapljic, fižolovega zrna 

in figurice. 

Pet šolskih ur je hitro minilo. Naučili smo se veliko novega. 

 

Tia Kotnik Jauk in Amela Čeliković, 8. b 

 

8. r. 

  

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI 

Učenci devetega razreda so dobili nalogo, da naredijo nekaj 

novega, uporabnega in trajnega. Projekta so se lotili zelo 

zavzeto. Imeli so ogromno idej. 

Odločili so se izdelati klopco iz palet, z željo, da postane 

prostor druženja in zabave za vse učence, tako za njih kot 

tudi za generacije, ki bodo na šolo šele prišle. 

Pri izdelavi so sodelovali: Miha Ažnoh, Matic Savelli Valente, 

Miha Vetter, Rene Navodnik , Luka Žaže in Tine Rožen. 

 

 



 

 

 
 

Zapisala in fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, 

mentorica OBDELAVE GRADIV 

 



25. 11.  

TEHNIŠKI DAN – NOVOLETNE DELAVNICE 

(IZDELOVANJE ZVEZDIC ZA OKRASITEV ŠOLE) 

 

V ponedeljek, 25. 11. 2019, smo imeli v okviru TD novoletne 

delavnice. Prvi dve uri smo bili pri pouku, potem pa smo 3., 

4. in 5. uro delali v skupinah po oddelkih. V našem razredu 

smo se razdelili v tri skupine (dve skupini sta rezali in lepili 

uganke, tretja pa je izdelovala zvezdice za okrasitev šole). 

 

Amela Čeliković in Tia Kotnik Jauk, 8. b 

 

 

 

PRAZNIČNA TRŽNICA NAŠIH IZDELKOV 

Fotografiral: Aljaž Brankovič, 8. b 

 

 

Danes je bil za nekatere učence naše šole sproščujoč dan. 

Izdelovali smo okraske za avlo in hodnike šole. 

 

Prvi dve uri sta potekali kot običajno. Tretjo, četrto in peto 

uro pa smo imeli tehniški dan. Dobili smo material za 

izdelovanje okraskov. Vsak razred je v učilnici svoje 

razredničarke izdeloval okraske na določeno temo. Vsi smo 

1.–9. r. 



izdelovali zvezdice, obešene na vrvico, razred, ki ga 

obiskujem jaz, pa je izdeloval takšen izdelek: vijugasto 

narezane trakce papirja z zvezdicami na koncu. Z izdelanimi 

okraski smo okrasili šolo in tako šola izgledala lepša in bolj 

praznična. 

Verjamem, da se vsi veselimo še več takšnih dni. 

 

 
Zapisala in fotografirala: Neža Ferk, 7. b 

 

27. 11.  

IZBIRNI PREDMET 

OBDELAVA GRADIV: LES 

 



Izbirni predmet Obdelava gradiv nudi učencem poglobljeno 

znanje s področja tehnike in tehnologije, ponuja jim nova 

spoznanja o lastnostih gradiv. Učenci samostojno iščejo 

vedno nove rešitve pri konstruiranju predmetov. 

Uporabljajo orodja in stroje. 

Pri izbirnem predmetu jim želimo popestriti pouk, zato 

poskrbimo za drugačne oblike dela. Veliko ustvarjamo, 

izdelujemo najrazličnejše izdelke, včasih se odpravimo tudi 

na ekskurzijo. 

V sredo, 27. 11. 2019, smo obiskali srednjo lesarsko šolo v 

Slovenj Gradcu. Tam za nas vsako leto zelo lepo poskrbijo. 

Učenci si najprej ogledajo delavnico, stroje in izdelke, ki so 

jih naredili njihovi dijaki. Na koncu sami izdelajo še svoj 

izdelek. Samostojno programirajo in si z laserskim strojem 

na les napišejo svoje ime. Pri tem jim pomagajo strokovnjaki 

lesarske šole. 

Letos smo jih zadnjič obiskali na tej lokaciji, saj v Slovenj 

Gradcu za njih gradijo popolnoma novo, moderno šolo. Dijaki 

in profesorji jo že težko pričakujejo. Tudi mi se veselimo z 

njimi, saj se bomo naslednje leto spet povabili k njim na 

obisk. 

Nives Kasper Mrdavšič 

 

28. 11.  

Izbirni predmet: SPH 

Potrudili smo se in pekli za vas. 

 



 

 

 
Foto: Matic Kamenik, 9. b 

 

29. 11.  

Zdravstvena vzgoja: Svetovni dan boja proti AIDSU 

 

9. r. 



V petek, 29. 11., smo 9-šolci/devetošolci imeli predavanje o 

AIDSU. Prišla je medicinska sestra iz ZD Ravne na 

Koroškem. Pridružili sta se ji dijakinji Gimnazije Ravne. 

Predavanje je za vsak oddelek trajalo dve šolski uri. 

Izvedeli smo veliko o virusu HIV ter kako se prenaša in 

kakšni so znaki okuženosti. Bilo je zanimivo in poučno za vse. 

 

Lana Lampret in Rene Navodnik, 9. b 

 

29. 11. NARAVOSLOVNI DAN – SNOVI 

 

METODE LOČEVANJA SNOVI IZ ZMESI in  

KRITERIJI ZA LOČEVANJE SNOVI IZ ZMESI 

Učenci spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi 

(npr. filtriranje, kristalizacijo, ločevanje z lijem ločnikom, 

sublimacijo, destilacijo, kromatografijo); opredelijo 

lastnosti čistih snovi v zmesi in na tej osnovi načrtujejo 

ustrezne postopke ločevanja; spoznajo, kako pridobivajo 

pline iz zraka. 

 

VODA KOT RAZTOPINA in TRDOTA VODE 

Učenci razlikujejo med vrstami oziroma viri voda v naravi, 

glede na to, kaj je v njih raztopljeno (deževnico, 

studenčnico, podtalnico, morsko vodo, mineralno vodo); 

razumejo pojem trdota vode in pomen mehčanja vode, 

razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice; 

znajo opazovati, opisovati in primerjati raztopine itn., 

navesti podobnosti in razlike ter prepoznati vzorce ali 

pravila; razvrščajo raztopine in snovi po lastnih in danih 

kriterijih; izvedejo poskuse po navodilih in pri tem poskrbijo 

za lastno varnost (npr. uporaba zaščitnih sredstev) in 

varnost drugih; ustrezno uporabljajo pripomočke, opremo in 

tehnologijo pri eksperimentalnem delu (npr. lupo, mikroskop, 

štoparico, tehtnico, gorilnik, merilni valj idr.); znajo zbirati 

kvalitativne in kvantitativne podatke z opazovanjem in 

izvajanjem meritev, jih ustrezno zapisati in urediti 

(besedilno, s tabelami in z grafi ipd.); uporabijo 

naravoslovno znanje in razumevanje za razlago opažanj, 

meritev, zaključkov; prepoznajo problemska vprašanja in 

predlagajo načine (izvedbo poskusa, raziskave), ki vodijo do 

rešitve oziroma odgovora; napovejo rezultat poskusa ali 

7. r. 



raziskave (kaj menijo, da se bo zgodilo), svojo napoved 

utemeljijo ter po izvedbi poskusa ali raziskave ugotovijo, če 

se zaključki ujemajo z napovedmi; ocenijo svoje delo in delo 

drugih ter opredelijo vzroke in omejitve pri delu, ki vplivajo 

na pravilnost rezultatov; prepoznajo in analizirajo možne 

razlage za določen pojav in predvidijo posledice ukrepov v 

danih pogojih.  

 

VARNO EKSPERIMENTALNO DELO in 

LABORATORIJSKI PRIBOR 

Učenci spoznajo osnovni laboratorijski pribor in njegovo 

uporabo, seznanijo se z osnovnimi navodili za varno 

eksperimentalno delo, spoznajo zaščitno obleko in 

pripomočke, ki ji uporabljamo pri eksperimentu. 

 

OZNAKE ZA NEVARNE SNOVI 

Učenci spoznajo oznake za nevarne snovi in pomen oznak 

zanje. 

 

Zapisala: Karolina Kumprej Pečečnik 

 

 

 PRESENEČENJE NA DOPUSTU 

 

V velikem pričakovanju smo se odpravili v terme Čatež. Ko 

smo prišli tja in se namestili v apartma, smo šli raziskovat 

okolico. 

Prišli smo do jezera, iz katerega se je vila meglica. Ko smo 

pomočili roko v vodo, smo ugotovili, da je prijetno topla. V 

jezeru je plavalo mnogo, mnogo rib. Čudili smo se, kako lahko 

ribe sploh plavajo v njem. Ampak največje presenečenje je 

bilo, da niso bile samo ribe, ampak tudi LABODI. Bilo jih je 

šest. Dva sta bila bela - to sta bila oče in mati. Ostali štirje 

so bili rjavkasti. Bili so njuni mladiči. Njihova lepota me je 

prevzela. 

Domov sem se vrnila utrujena, polna lepih vtisov. 

 

 



 
Neža Ferk, 7. b 

 

 

 

 

Še nekaj, kar je pri nas značilno za pozen jesenski čas. 

 

KAKO POTEKAJO KOLINE 

 

Najprej gremo v hlev po pujsa in ga izvlečemo na dvorišče. 

Nato ga ustrelimo in spustimo kri. 

Operemo ga z mrzlo vodo. 

Posujemo ga s kolofonijo in ga očistimo z vročo vodo, da je 

čist in gladek. 

Speremo ga, obrišemo in obesimo, da lahko vzamemo ven 

drobovino, iz katere običajno kasneje naredimo bulo. 

Z ročno žago ga prerežemo na polovico, da dobimo lepše 

kose. 

Če delamo klobase ali salame, pripravimo maso in vse 

potrebno za izdelavo. 



Ko končne izdelke kuhamo ali pečemo, diši po celi hiši. 

 

 

 
 

Marija Kričej, 7. r. 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO 


