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SEPTEMBER 2021

Neža Ferk, 9. b

Devetošolka Neža Ferk je bila avgusta na podelitvi priznanj v Kopru. Sodelovala
je na fotografskem natečaju FOTOVIZIJE 2021 pod naslovom RAVNOTEŽJE
in njena fotografija Orehovo ravnotežje je bila tam tudi razstavljena.

ISKRENE ČESTITKE, Neža!

Več o natečaju in prireditvi si lahko preberete na straneh
https://www.jskd.si/likovna-dejavnost/prireditve/foto_vizije_21/fotovizije_21_uvod.htm.

V soboto, 28. 8. 2021, je Tevž Slatinšek na fotografskem natečaju Fotografske
zveze Slovenije pod naslovom Mladost ni norost prejel diplomo za svojo
fotografijo Krastača.

Tevž, čestitamo ti!

Letos je prvošolčke po varni poti v šolo spremljal KUŽA PAZI. Zavarovalnica
Triglav je ob naše kritične prehode nalepila dodatne nalepke za varnost otrok.

Foto: Toni Ramšak, hišnik
Za prvi šolski dan je prvošolcem podarila malico Mlekarna Celeia (jogurt OKI DOKI
s piškotkom), Zavod RS za šolstvo pa je za vsakega prvošolca doniral knjigo
Bojanke Štern Liska na potepu.
Upamo, da bo ta dan ostal vsem 'prvčkom' v lepem spominu.

Voranc Ogris, sedmošolec, je pripravil kolaž fotografij, UTRIP ŽIVLJENJA
NAŠIH LETOŠNJIH PRVOŠOLCEV
https://www.youtube.com/watch?v=JZZpwxrVkwk .

Neža Ferk, 9. b

Nazaj v šolo smo prišli
in veseli smo vsi,
počitnic več ni,
pouka na daljavo ni
in skupaj se bomo učili,
zato zvezke odprimo mi.
Ivana Pandev, 7. c

Spet šola se začela je,
na novo šolsko leto pripravljamo se.
Zvonec šolski vsak dan zvoni,
hop, cin cin – za mize vsi!
Binea Iva Dolinšek, 7. c

Tudi letos sodelujemo v projektu TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
(TVU). V torek, 14. 9. 2020, je v KOKR ob 18. uri LURA (Ljudska univerza
Ravne) s podporo Občine Ravne na Koroškem podelila naziv AMBASADOR
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA gospodu Andreju Logarju
https://www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/andrej-logar-je-drugi-koroskiambasador-vsezivljenjskega-ucenja-10252828.

Poglejte projekcijo PPT POT DO SOBIVANJA IN MEDKULTURNOSTI
https://drive.google.com/file/d/1IVX4PlFP_0rn22lGpfadYvq-gREMEKIH/view
in/ali film z istim naslovom
https://drive.google.com/file/d/1UJ0dl75EOcr5ze8AnMsTZR-rMGIDd1pI/view.
Predstavitev je nastala v okviru TVU in si jo lahko ogledate tudi na zaslonu v avli
šole.

Vanja Benko

8. september je od leta 1966 po predlogu Unesca tudi MEDNARODNI IN
SVETOVNI DAN PISMENOSTI. Letos je poudarek na nacionalnem mesecu
skupnega branja v znamenju medgeneracijskega branja. V ta namen je zaživela
spletna stran Družinska pismenost, ki je namenjena tako staršem, ki bi se radi
naučili, kako otrokom približati pismenost, kot tudi strokovnjakom, ki bi radi
pomagali staršem uvajati več pismenosti v družinsko življenje.

13. in 14. 9. 2021 smo izpeljali RODITELJSKE SESTANKE.

V sredo, 15. 9. 2021, smo imeli organiziran TEHNIŠKI DAN za učence od
6. do 9. razreda.
V sredo, 15. septembra 2021, je bil za učence 6. razreda organiziran tehniški dan
v Koroškem pokrajinskem muzeju Slovenj Gradec. Naš program tega dopoldneva je
zajemal ogled Sokličeve zbirke, delavnico ulivanja rimskih novcev in sprehod ob
obzidju mesta.
Učenci smo bili razdeljeni v tri manjše skupine, ki so imele točno določen čas
posamezne dejavnosti. Napisali smo poročila in nekaj jih lahko preberete tudi vi.
Izvedeli boste, kakšen je bil drugačen šolski dan.
Eva Krivograd Božinovska, 6. a
Razvrščena sem bila v prvo skupino. Po prihodu v muzej smo najprej imeli delavnico.
Iz gline smo izdelali skodelice, na dno smo s palčko nekaj napisali ali narisali,
notranjost premazali z oljem. Vanje je vodja delavnice vlila vroč rdeč vosek. Ko se
je vse posušilo in ohladilo, smo glino odstranili in dobili vsak svoj novec. Naslednjo
uro smo si ogledali stare predmete, pohištvo, umetniške slike … Sledila je malica
pred muzejem ob velikem kipu konja. Blizu sta bili stojnici z ročno izdelanim
nakitom. Punce smo si ga nekaj tudi kupile. Napočil je čas sprehoda ob obzidju.

Vodička nam je povedala, da je bilo obzidje široko več metrov, da je bilo mesto
obdano tudi z jarkom, ki pa je bil zanemarjen in smrdljiv. Ko jarka niso več
potrebovali zaradi varnosti, so ga zasipali z ruševinami pogorelih hiš. Ljudje se v
preteklosti niso redno umivali, ker so menili, da to ni zdravo.
Tehniški dan mi je bil zelo všeč, bil je poučen. S sošolci smo se imeli lepo.
Neža Pandel, 6. a
Po izdelavi rimskih novcev smo si v muzeju ogledali Sokličevo zbirko. Zbral je čez
1600 starih predmetov. Najbolj zanimiva mi je bila zbirka egipčanskih predmetov.
Na sprehodu po mestu smo videli lepo ohranjene dele srednjeveškega obzidja, ki
je imelo štiri obrambne stolpe. Za dva stolpa se točno ve, kje sta se nahajala. Na
delu mesta blizu bolnišnice je bil obrambni jarek. Med najstarejše stavbe v mestu
spada cerkev sv. Elizabete ogrske.
Imeli smo tudi čas za druženje in malico.
Tehniški dan je bil zelo zanimiv in izvedela sem veliko novega o zgodovini Slovenj
Gradca.
Neža Ranc, 6. b
Vodička, gospa Nataša, nas je popeljala na sprehod ob obzidju Slovenj Gradca.
Povedala nam je legendo o Elizabeti, ki se je zaljubila v fanta, ki ga niso izbrali
njeni starši, kot je bilo takrat običajno v plemiških družinah. Zaljubljenca sta se
srečevala skrivaj. Nekoč sta se s čolnom vozila po jezeru, a se je čoln iznenada
obrnil in je Elizabeta utonila. Oče je dal jezero izsušiti, da so našli njeno truplo.
Na tem mestu je dal zgraditi cerkev sv. Elizabete.
Jakob Soklič, duhovnik in veliki zbiralec starin, se je rodil leta 1893 v vasi Ribno
pri Bledu. Služboval je v več krajih po Sloveniji, leta 1933 pa je prišel v Slovenj
Gradec. V njegovi zbirki je zanimiva pohodna palica, v kateri je skrit meč. Leta
1972 je umrl v slovenjgraški bolnišnici. Pokopan je na pokopališču v Starem trgu.
Alja Paar Jelen, 6. b

Slovenj Gradec se je v preteklosti imenoval Windischgrez. Na hribu v Starem trgu,
kjer danes stoji cerkvica, je bil včasih grad. Pod njim je nastalo naselje že v 11.
stoletju. Član družine Andeških je naselbino preselil na območje, kjer je danes
osrednji trg Slovenj Gradca. Ko je naselbina dobila mestne pravice, so prebivalci
postali meščani, s čimer so pridobili razne ugodnosti in privilegije. Mesto je dobilo
pečat, sodnika, pravico do sejmov in kovnico denarja. Kovanci so se imenovali
feningi. Za obrambo pred Turki so zgradili obzidje s stolpi in z jarkom. Ta je bil
globok pet in širok štirinajst metrov. Mestna vrata so bila čez dan odprta, zvečer
pa so jih zaprli, da so bili meščani varni. Na grbu in pečatu mesta Slovenj Gradec
je stolp z odprtimi vrati, kar naj bi pomenilo odprtost mesta za prišleke.
Jakob Soklič, katerega zbirko smo si ogledali v muzeju, je bil župnik. Otroci so ga
klicali Kiki, ker jih je vsako jutro pričakal z bonboni Kiki. Vso svojo zbirko je po
smrti zapustil Koroškemu pokrajinskemu muzeju.
Tilen Volker, 6. a
Na tehniškem dnevu sem izvedel veliko novih stvari. Arheologi so našli ostanke le
dveh obrambnih stolpov. Kraj se je najprej imenoval Graz, a so ga potem zaradi
enakega imena z avstrijskim Gradcem preimenovali v Windischgrez. Duhovnik
Jakob Soklič je zbiral stare predmete in umetniške slike. Bil je drobne postave in
zelo prijazen. Otroci so ga klicali gospod Kiki, ker jim je delil Kikijeve bonbone. V
njegovi zbirki so zanimive stvari, kot sta npr. omara s številnimi skrivnimi predali
in skriti meč v pohodni palici. Vodička nam je pri ogledu muzeja povedala, da so
Rimljane po smrti oblekli v lepa oblačila in položili na smrtno posteljo. Nato so vse
sežgali, pepel dali v kamnit zaboj, tega pa so pokopali. Žalujoči so tekmovali, kdo
se bo bolj jokal, ker naj bi ta imel umrlega najraje.
Nika Praznik, 6. a
Poleg obiska muzeja smo si ogledali znamenitosti Slovenj Gradca. Najprej si je
naša skupina ogledala ostanke starega srednjeveškega obzidja, ustavili smo se ob

cerkvi blizu bolnišnice in na dvorišču dvorca Rotenturn. V muzeju smo pred
začetkom delavnice zvedeli o začetkih uporabe denarja in o motivih na starih
rimskih in grških kovancih. Nato smo po navodilih sami izdelali voščene kovance z
motivi po lastni izbiri. Sledil je ogled Sokličeve zbirke. Kot dokaz, da je bil Jakob
Soklič drobne postave, sem videla v njegovi sobi majhno posteljo in majhno mašno
ogrinjalo. Veliko predmetov priča o njegovi veliki ljubezni do zbirateljstva.
Ta dan mi je bil zelo všeč in naučila sem se veliko novega.
Zbrala: Marjeta Petrovič, učiteljica

Šestošolci smo obiskali Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec.
Ogledi in delavnice so potekali v treh skupinah. Sprehodili smo se ob
slovenjgraškem obzidju, ogledali smo si, kje je nekoč stal obrambni jarek, ki je bil
globok pet metrov in dolg štirinajst metrov. Videli smo tudi srednjeveški dvorec
Rotenturn. Ogledali smo si arheološko zbirko duhovnika Jakoba Sokliča, bil je
veliki zbiralec starin in je raziskoval slovenjgraško mestno zgodovino. V njegovi
zbirki je veliko slik in različnih predmetov. Najbolj me je navdušil predalnik s
skrivnimi predalčki.
Na delavnicah sem užival, saj smo si izdelali rimske novce iz voska.
Prisluhnili smo še legendi o nastanku Slovenj Gradca. Na tem območju je bilo nekoč
jezero. Na enem koncu široke vode je v graščini na gradu živel grof, ki je imel
prelepo hčer. Na nasprotnem bregu pa sta prebivala graščak in njegov sin. S
čolnom so se večkrat obiskovali. Skrivaj sta se obiskovala tudi dekle in fant, ki sta
bila zaljubljena. Starši niso bili navdušeni nad njuno ljubeznijo. Nekega dne sta
odšla na zmenek. Vozila sta se s čolnom po jezeru, ko ju je ujela huda nevihta. Čoln
se je prevrnil in grofična je utonila. Njen oče je dal izsušiti jezero in na mestu,
kjer je našel njeno truplo, je dal postaviti cerkvico. Okoli cerkvice je nastalo
mesto.

Dan je bil poln zanimivih informacij. Imel sem se lepo in se naučil veliko novega. Z
veseljem sem legendo o nastanku Slovenj Gradca povedal svojim domačim.

Fotografirala: Špela Medved, učiteljica

Ožbi Slatinšek, 6. b
Zjutraj smo vsi nestrpno čakali, da se z avtobusom odpeljemo v zgornji del
Mežiške doline. Ko smo prispeli pred mežiški rudnik, smo najprej pojedli sendviče,
nato smo dobili čelade, lučke in oranžne zaščitne jakne. Vodič nam je najprej
povedal, kako se je treba v rudniku obnašati, potem pa smo se usedli v male
vagončke in se odpeljali v zaprte rudniške rove. Vožnja je bila še kar strašljiva
verjetno za vse, ki so se peljali prvič. Obisk rudnika je bil zelo zanimiv, izvedeli
smo veliko o zgodovini rudnika in videli različne stroje. Obiskali smo še etnografski
in olimpijski muzej v Črni.
Sara Gorenšek, 7. c

Fotografije: Ivana Pandev, 7. c
Sedmošolec Voranc Ogris je pripravil UTRIP POTI skozi rudnik
https://youtu.be/FD1R_9m9s4Q.

15. 9. 2021 smo se osmošolci odpravili na Gorenjsko. Najprej nas je pot vodila v
Kropo. Tam smo si ogledali razstavo kovanih izdelkov v muzeju, potem pa še stari
vigenjc (kovačnico). Pot smo nadaljevali proti Begunjam na Gorenjskem, kjer smo
videli in poskusili, kako so izdelovali papir in kako je potekal tisk. Naša naslednja
postojanka je bila Vrba, rojstni kraj slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
Pogledali smo si zunanjost njegove rojstne hiše ter cerkev svetega Marka, naredili
razredno fotografijo za spomin in nadaljevali pot proti Bledu, kjer smo imeli eno
uro prosto za sprehod in slavno blejsko rezino. Na Koroško smo se vrnili z
nasmehom na obrazu.
Erika Volker, 8. a

Fotografije: Tevž Slatinšek, 8. b

Fotografirala: Cvetka Petrič, razredničarka

Devetošolci smo bili v Ljubljani. Najprej smo se ustavili pred muzejem. Z vodičem
smo ob sprehodu iskali sledi srednjeveškega mesta. Sprehodili smo se po starem,
novem in mestnem trgu. Potem smo imeli enourni odmor, lahko smo šli v McDonald's
ali na sprehod ob stojnicah s hitro prehrano in si kupili kosilo. Z ladjico smo se
peljali po Ljubljanici. Ob razlagi sem poskušala v svoj objektiv ujeti čim več
zanimivih pogledov. Ob koncu smo odšli še v hišo eksperimentov, kjer smo si najprej
sami ogledali posamezne »postaje«, potem so nam pa še uslužbenci prikazali in
pojasnili eksperimente.
Tako se je naš dan zaključil, domov smo odšli polnih novih vtisov in se bomo še
dolgo spominjali nepozabnega doživetja.

Zapisala in fotografirala: Neža Ferk, 9. b

Foto: Mateja Čebulj, razredničarka

Odkar sem v Sloveniji, sem drugič obiskal Ljubljano. Bilo mi je všeč, ker sem jo
malo bolj spoznal. Šli smo v Hišo eksperimentov, kjer smo videli zelo zanimive
stvari in poskuse. Glavno mesto je zelo lepo mesto, zlasti center, ki mi bo ostal v
lepem spominu.

Gabrijel Mičanović, 9. c

V četrtek, 16. 9. 2021, smo se učenci od 7. do 9. razreda poučili o varni rabi
spleta. Ekipa Varni internet je v sodelovanju z A1 Slovenija izvedla predavanje,
na koncu pa smo se pomerili v reševanju kviza. Super je bilo.
Binea Iva Dolinšek, 7. c

17. september (rojstni in smrtni dan Fraceta Bevka) je dan ZLATE KNJIGE.
Kot že zadnjih sedem let je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS poskrbelo
za obdaritev prvošolcev. Letos so podarili slikanico Ponikalnice pisatelja
Moroslava Košute z ilustracijami Suzi Bricelj, s katero so se ob družinskem branju
poklonili tudi pisateljevi 85-letnici. Slikanico so prejeli vsi prvošolci v Sloveniji ter
slovenski otroci zunaj slovenskih meja. Nekaj izvodov bo ostalo v šolskih knjižnicah
in pričakalo bralce naslednjih generacij.
Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna
dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga bralno kulturo, kajti osnovni cilj
branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.
Pri nas smo že začeli odgovarjati za BRALNO ZNAČKO.

Vanja Benko, učiteljica
»Dobra knjiga je zlata knjiga«, je nekoč dejal pisatelj France Bevk. Na dan
njegovega rojstva in smrti, 17. septembra, praznujemo DAN ZLATIH KNJIG,
hkrati pa se pričenja branje za BRALNO ZNAČKO. Društvo Bralna značka ta dan
obeležuje tudi s podelitvijo darilnih slikanic za prvošolčke. Naši prvošolčki so v
petek, 17. 9. 2021, prvič obiskali šolsko knjižnico. Prisluhnili so pravljici O volku, ki
je iskal pravljico. V dar so dobili slikanico Miroslava Košute Ponikalnice.

Simona Grabner, knjižničarka

Foto: Saša Komar, učiteljica

Foto: Janja Čebulj, vzgojiteljica

Foto: Marija Mirnik, učiteljica

Slovenci so spet evropski podprvaki v odbojki. Že tretjič so osvojili srebrno
medaljo. Čestitke za odlično borbeno igro.
Prežihovci smo zelo ponosni na vas in na naša Korošca!

Ema Salkić, 7. b

Učiteljica Saša Knez je (kot vedno) v avli šole pripravila praznično vzdušje. Naj bo
to tudi v počastitev dneva športa, ki ga praznujemo 23. septembra.

Saša Knez, učiteljica
Kdor želi, lahko podoživi utrip na Ravnah ob sprejemu Tineta Urnauta in Klemna
Čebulja
https://www.facebook.com/watch/live/?v=247064917427589&ref=watch_permalink.

V torek, 21. 9. 2021, VZGOJA ZA ZDRAVJE za učence 6. razreda.
V sredo, 22. 9. 2021, TPO za 8. in 9. razred

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica

V sredo, 22. 9. 2021, smo devetošolci, ki sodelujemo v projektu Pirati
plastike, šli v akcijo. Prvi dve šolski uri smo imeli TPO (temeljne postopke
oživljanja), potem smo šli na malico in čakali snemalno ekipo RTV SLO.
Skupaj smo odšli k potoku Suha in se razdelili v štiri skupine: tri so čistile
potok in okolico, četrta pa je fotografirala dogodek (jaz sem fotografirala),
snemalna ekipa je vse posnela. Ena ekipa je z mostu vrgla mrežo v vodo in
lovila mikroplastiko, ostali dve sta z rokavicami pobirali odpadke. Ko smo
zaključili z delom, smo odstranili mrežo, jo dali v vrečo in odšli proti šoli.
Tako se je dan končal. Na srečo nam je tudi vreme služilo in opravili smo
koristno delo.

Neža Ferk, 9. b
V četrtek, 23. 9. 2021, POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES za učence
7. razreda.
Najprej smo se z gospo Sašo Horvat pogovarjali o koroni, kako se obvarovati pred
virusom (pravilna uporaba maske, umivanje rok in razkuževanje).
Potem smo poslušali predavanje o depresiji in stresu. Sledil je pogovor, lahko smo
kaj vprašali, na koncu pa smo naredili nekaj vaj, kako premagati stres.
Milan Anđelković, 7. c

ŠOLSKO TEKMOVANJE iz LOGIKE (četrtek, 23. 9. 2021)

26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV
Čao, bon jorno, hello, ola, bok, labas, ahoj, pozdravljeni!
Ali ste vedeli, da …
 na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, ki
živijo v 189 samostojnih državah?
 da v Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3 %
vseh svetovnih jezikov?
 da večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki?
 da je najmanj polovica svetovnega prebivalstva dvojezična ali večjezična,
kar pomeni, da govorijo dva ali več jezikov?

Ali ste vedeli, da …
 imajo mnogi jeziki 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci običajno
uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča? V vsakdanjih pogovorih
ljudje uporabljajo le nekaj sto besed.
 da dvojezičnost prinaša veliko prednosti? Učenje dodatnih jezikov je veliko
lažje, pospešuje miselne procese ter omogoča stike z drugimi ljudmi in
njihovimi kulturami.
Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od leta 2001 dalje vsako leto
praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov, letos torej že dvajseto leto.
Praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov.
Evropski dan jezikov praznujemo
 da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo
večjezičnost in medkulturno razumevanje.
 da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope.
 da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Več o evropskem dnevu jezikov si lahko prebereš na oglasni deski v avli šole.
Saša Kos Pušnik, učiteljica

Fotografiral: Voranc Ogris, 7. a

V četrtek, 29. 9. 2021: OBISK KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA
OB DNEVIH EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet SODOBNA PRIPRAVA HRANE, so se
udeležili delavnice ODNOS DO HRANE IN PRAVILA OBNAŠANJA ZA MIZO.

Črna kuhinja

Razstava in predavanje: Kaj in kako so jedli nekoč
Zapisala in fotografirala: Karolina Kumprej Pečečnik, učiteljica

Smo skupina nadarjenih učencev naše šole, ki se že drugo leto zapored ukvarja z
urejanjem pozitivnega kotička spletne strani osnovne šole Prežihovega Voranca.
Kotiček Rojeva se nov svet je dostopen vsem. Posvečen je predvsem pozitivnosti
v življenju, stvarem, ki nam prinašajo zadovoljstvo ter pomagajo pri razvijanju
bistrega duha. V kotičku najdete predloge za pesmi, filme, čudovite risbe in
fotografije naših učencev, pozitivne misli, dobra dejanja, spoznanja, recepte za
okusne jedi, šale …
Učenci delujemo tudi pri drugih na novo izbranih projektih. Opravljali bomo
intervjuje, na spletni strani v našem kotičku bodo nastajale nove teme, skupaj
bomo tlakovali poti do pozitivne energije v našem življenju.
Zato, dragi učenci, vas prosimo, da nam pomagače sooblikovati kotiček, ki je
namenjen vsem prežihovcem in bralcem naših strani. Predlagajte nam teme, ki vas
zanimajo ali so vam blizu, napišite svoj prispevek … postanite del naše ekipe Rojeva
se nov svet. S svojimi idejami in sodelovanjem se obrnite na pedagoginjo Dalijo.

Lep pozdrav in vabljeni med nas, ekipa Rojeva se nov svet!

Zapisala: Manca Janko, 8. b

Neža Ferk, 9. b

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

