
 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI (NA PREDMETNI STOPNJI) 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

SEPTEMBER 2022 

 

 

Četrtek, 1. september 2022, PRVI ŠOLSKI DAN 

 

Šolski prag je letos prestopilo 46 prvošolčkov. 

 

 



 

 

Fotografirale učiteljice naših prvošolčkov.  



Med poletnimi počitnicami smo s svojimi fotografskimi utrinki (Voranc Ogris, Tevž Slatinšek in 

Erika Volker) in z literarnim prispevkom (Erika Volker) sodelovali na natečaju Mladinskega 

sveta Ravne na Koroškem na temo MED URŠLJO IN PECO. Na začetku šolskega leta so svoje 

fotografije dodali še Tim Rezar Rat, Nika Gostenčnik, Natalija Pisar in Emin Muratović. 

 

 

 

Foto: Erika Volker, 9. a 

  



NAŠE ŽIVLJENJE MED URŠLJO IN PECO 

 

 

Med Uršljo in Peco so zeleni hribi in ozke doline, 

ljudje ob Meži tu mirno živimo in se življenja veselimo. 

 

V zgornjem delu pod Peco se Črna v turistični kraj spreminja, 

Mežica pa svoj podzemni svet rudnika obiskovalcem razgrinja. 

 

Prevalje z Lešami in s Šentanelom turizem razvijajo, 

o kraju, ki je povezan z bralno značko, mnoge zgodbe govorijo. 

 

Visoko v strmih hribih se moja Strojna v soncu iskri, 

ponosno o našem preprostem življenju vsakdo rad spregovori. 

 

Na Ravnah mati fabrika že stoletja stoji, 

da naše mesto se na zemljevidu ne izgubi. 

 

Življenje tukaj pod Uršljo je res lepo, to mladi in starejši vemo, 

saj v bližnjo naravo (na Ivarčko jezero in Prežihovino) radi gremo. 

 

Za športne in kulturne dejavnosti je v vsakem letnem času poskrbljeno, 

v bogati knjižnici za uk najdeš vse, 

v parku in okolici DTK-ja razgibaš se. 

 

Naš kraj je dokaj razvit, 

ne, to ni samo privid. 

To je realnost, ki upanje budi za prihodnje dni. 

 

 

Erika Volker, 9. r. 



 

 

Foto: Tevž Slatinšek, 9. b 



 

Foto: Tevž Slatinšek, 9. b 

 

 

Foto: Nika Gostenčnik, 7. b 



 

Foto: Voranc Ogris, 8. a 



 

Foto: Voranc Ogris, 8. a 

 

 

Foto: Tim Rezar Rat, 9. b 



 

 

Foto: Natalija Pisar, 9. b 



 

Foto: Emin Muratović, 6. b 

 

 

8. 9. 2022 – MEDNARODNI DAN PISMENOSTI je dan, namenjen temu, da razmislimo o učenju, 

kako krepimo znanje, da se zavemo, da nam je zagotovljeno kakovostno in pravično 

izobraževanje, ki je namenjeno vsem. Pomembno je razvijanje in poudarjanje BRALNE 

PISMENOSTI, da se znajdemo v medijskem in digitalnem svetu, brez česar v današnjem času 

že ne znamo/moremo več živeti. 

V šoli pomeni BP »razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z 

namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov ter 

sodelovanja. 

S tem dnem je začel teči tudi Nacionalni mesec skupnega branja z akcijo Beremo skupaj, ki 

poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem – 

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« 

 

Devetošolci so ob tem dnevu zapisali: 

✓ Dan pismenosti bi moral biti vse dni v letu. 

✓ Pismenost zame pomeni, da znam pisati in brati. 

✓ S pismenostjo je povezan dan pismenosti in o tem smo se pogovarjali pri uri slovenščine. 

✓ Pismenost – branje, pisanje in učenje. 

✓ Ker sem opismenjen, znam brati, pisati in komunicirati z ljudmi. 

✓ Pismenost – izražam se ustno in pisno. 

✓ Pisanje v slovenščini in seveda tudi v tujem jeziku. 



✓ Naša stopnja pismenosti je pomembna, da lahko to, kar napišemo, tudi objavimo. 

✓ Branje in pisanje sta zelo pomembni veščini v našem življenju. 

✓ Pismenost – izražanje svojih misli. 

✓ Premalo se zavedamo, kakšna prednost je to, da imamo možnost pisanja in branja. 

✓ Lepo se je sporazumevati, učiti in napredovati v življenju. 

✓ Dobro, da si znam v šoli zapisovati pomembne podatke in se potem doma učim. 

✓ Pišem in tako puščam svoj pečat. 

✓ Biti moramo hvaležni, da živimo v delu sveta, kjer se lahko izobražujemo. Preveč ljudi je še 

nepismenih, kar je za današnje čase nerazumljivo. 

✓ HVALA, da lahko hodimo v šolo in se učimo, čeprav se to čudno sliši. 

✓ Veseli smo, da znamo brati in pisati ter da že razmišljamo o svojih ciljih. 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

KDAJ? KAJ? KDO? 

19. 9. 

20. 9. 

21. 9. 

 

RODITELJSKI SESTANEK 

 

7., 9. r. 

8. r. 

6. r. 

21. in 22. 9. PROJEKTNA DNEVA (ŠPORTNI DAN in DELAVNICE) VSI 

 

 

V letošnjem letu smo PROJEKTNA DNEVA načrtovali v okviru tedna mobilnosti (ETM – od 16. 

do 22. septembra 2022), ki je letos potekal pod sloganom Trajnostno povezani. Tako smo se 

pridružili različnim aktivnostim, ki so potekale v okviru preventivne akcije Koroška v gibanju ter z 

gibalnimi aktivnostmi obeležili tudi dan slovenskega športa. 

Dejavnosti smo načrtovali v okviru RAZŠIRJENEGA PROGRAMA, s katerim želimo na več 

načinov in s pestrimi aktivnostmi spodbujati raznovrstnost, medgeneracijsko sodelovanje, učenje 

ter različne oblike gibanja, ki imajo pomembno vlogo pri krepitvi našega telesnega in duševnega 

zdravja. 

Sodelovali smo na otvoritvi PLACA ZA ŠPILAT, kjer smo se predstavili s starimi gibalnimi igrami 

Gremo se špilat (publikacija je bila izdana v okviru projekta Ravne – zdravo mesto). 

 

V sredo, 21. 9., in v četrtek, 22. 9., so potekale različne delavnice pod vodstvom naših in 

zunanjih strokovnih izvajalcev za učence od 1. do 9. razreda. 



DELAVNICE so bile ciljno usmerjene na področja sobivanja, medgeneracijskega povezovanja, 

ustvarjanja, gibanja, učenja in zdravja. V četrtek, 22. 9., pa smo v okviru prihajajočega dneva 

slovenskega športa izvedli različne ŠPORTNE DEJAVNOSTI, igre in pohod ter tako realizirali 

DAN ZDRAVJA. 

 

V okviru tedna mobilnosti (dan brez avtomobila) smo preživeli skladno z usmeritvami evropskega 

tedna mobilnosti v gibanju, peš ali s kolesi, na svežem zraku, že v jesensko obarvani naravi. 

Naši notranji strokovni izvajalci so poskrbeli, da so se mlajši učenci sprostili in razgibali ob 

PRAVLJIČNI JOGI in na PLESNIH DELAVNICAH pod mentorstvom Kristine Ješovnik in Ines 

Kogal. 

 

 

 

Foto: Kristina Ješovnik, učiteljica 



Učenci 8. in 9. razreda so se prepustili LIKOVNEMU USTVARJANJU pod mentorstvom Alijane 

Tertinek (ob pomoči Simone Grabner in Helene Ošlovnik). Njihovi izdelki krasijo hodnik avle šole 

v starem delu. 

 

 

Foto: Manca Janko, 9. b 

 

 

Foto: Alijana Tertinek, učiteljica 



V sklopu medgeneracijskega druženja so naši drugošolci spoznali svoje zaščitnike, ki jih bodo 

skozi različne aktivnosti na šoli spremljali tekom šolskega leta. 

Učenci so skozi raznolike delavnice zunanjih izvajalcev pridobivali nove izkušnje, znanja in 

spretnosti, ki jih bodo lahko uporabili. Pestra paleta delavnic z usposobljenimi strokovnimi izvajalci 

je tako pokrila različna področja, ki pomembno vplivajo na izoblikovanje osebne rasti, stališč, 

odkrivanje močnih področij in zanimanj. 

V delavnicah, ki so pokrivale področja VEDENJA IN ČUSTVOVANJA so sodelovali psiholog 

Zlatko Triller in specialna pedagoginja Nada Duler. Učenci so skozi druženje z njima spoznavali 

osnovne socialne veščine, spoprijemanje z neprijetnimi čustvi ter osnove spoštljive in 

konstruktivne komunikacije. 

Preventivne delavnice v okviru NIJZ so pokrivali socialna pedagoginja Jerneja Lorber, ki je 

mladostnikom predstavila prenovljeno spletišče za samopomoč in preventivo TO SEM JAZ. S 

področjem zdrave prehrane in skrbi za zdravje je učence seznanila Helena Pavlič. 

Ker je problematika v povezavi z uporabo tehnologije pri otrocih in mladostnikih vedno bolj pereča, 

smo v okviru projektnih dni na šolo povabili tudi izvajalce iz centra pomoči ob različnih tveganih 

spletnih vedenjih LOGOUT. Njihovo poslanstvo je izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju 

vseh, zlasti otrok in mladostnikov z namenom informiranja, pomoči in podpore ter ozaveščanja o 

uravnoteženi in zdravi uporabi digitalne tehnologije. 

Kanček dodane ustvarjalnosti in medgeneracijskega druženja so nam popestrili še 

MEDGENERACIJSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM IN ANDEŠKI HRAM. Naši učenci so se 

preizkusili v ročnih spretnostih in ob tem krepili svojo vztrajnost. 

Sobivanje z naravo in spoštljivega odnosa do nje so skozi aktivne in zanimive delavnice našim 

učencem približali TABORNIKI. 

 

Foto: Vanja Benko, učiteljica  



Kako pomembno je razvijati svoja močna področja (tudi gibanje) in zanimanja so učenci odkrivali 

v delavnicah SKUPAJ GRADIMO IN SLACKLINE. Kako narediti nekaj uporabnega in novega, jim 

je prikazala izvajalka delavnice ZELIŠČNE SOLI. 

  

Foto: Mateja Čebulj, učiteljica 

 

Učenci so bili navdušeni nad obiskom in prikazom dela gasilcev, policistov in reševalcev. 

V sodelovanju s Tadejo Forjan iz Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na 

Koroškem smo se udeležili prebiranja poučne zgodbe VELIKA KOSMATA ZELENA USTA, ki nas 

je opomnila na pomen govoric in na posledice, ki jih lahko le-te povzročijo. 

 

Foto: Vanja Benko, učiteljica 



V času projektnih dni nas je razvajalo tudi vreme in smo lahko obiskali DOŽIVLJAJSKI PARK 

POSEKA, kjer so nam bile omogočene zabavne športne aktivnosti in premagovanje različnih ovir. 

 

Foto: Aleksandra Slatinšek Mlakar, učiteljica 

 

Pridružila sta se nam izvajalca iz društva PROJEKT ČLOVEK, v katerem izvajajo preventivne 

programe, katerih namen je ozaveščanje o zdravem načinu življenja. 

V ŠPORTNIH IGRAH, ki so potekale v parku, so učenci pod mentorstvom športnih pedagogov, 

Gregorja Čuka in Jureta Dretnika, urili medsebojno sodelovanje in spoznali osnove atraktivne 

športne igre ultimate frizbi. 

Nekateri razredi so lepo vreme izkoristili za pohode na bližnje hribe. 

Hvaležni smo, da sta bila oba dneva zelo dobro izpeljana, pozitivne povratne informacije so bile 

tako s strani učencev kot tudi izvajalcev. Ob tovrstnih dejavnostih skrbimo za dobro počutje, 

motivacijo za šolsko delo ter željo po uspešnem in zadovoljnem novem šolskem letu za vse 

učence naše šole. 

»To, kar človek doživlja v mladih letih,  

kar se kali skozi otrokovo dušo,  

to ostane odločilno pri odraslem,  

iz tega rastejo nagibi, dejanja.«  

(Lovro Kuhar – Prežihov Voranc) 

 

Zapisali: Nina Vidovič in Petra Štumpfl, specialni pedagoginji 



Za 1. športni dan smo se devetošolci odpravili proti Smučarski koči. Na bližnjem travniku proti 

koči so nas veselo pozdravljali jesenski krokusi oz. žafrani. 

 

 

Zapisala in fotografirala: Erika Volker, 9. a 

 

Utrinki s pohoda sedmošolcev 

 

Foto: Adem Aljić, 7. b 



 

 

 

Foto: Adem Aljić, 7. b 



 

Foto: Mateja Čebulj, učiteljica 

 

7. a vas pozdravlja. 

 

Foto: Kristina Ješovnik, učiteljica 



V sredo, 21. 9., smo bili trije predstavniki naše šole z učiteljico Romano Finžgar na OŠ Lava v 

Celju. Udeležili smo se predtekmovanja za oddajo Male sive celice. Organizatorji in vsi 

sodelujoči so bili zelo prijazni. Vprašanja so bila lahka in težka. Kljub borbenosti so nas nasprotniki 

premagali (prednost so si pridobili že v prejšnjem krogu). Čeprav se nismo uvrstili na tekmovanje, 

je bila to za nas zanimiva izkušnja. Imeli smo se super. 

 

 

Foto: Romana Finžgar, učiteljica 

Zapisali: Manca Janko, Voranc Ogris in Vid Merkač 

 

Prve tri ure so (v četrtek, 22. 9.) za nas devetošolce potekale v duhu zaščitništva. Napihnili smo 

balone in jih skupaj z bonboni vezali na vrvico. Potem smo se napotili proti 2. a in b-razredu, kjer 

so nas z nasmeškom na obrazu čakali drugošolci. Po izmenjavi balonov in risb smo imeli še čas 

za pogovor. Druženje nam je bilo všeč. Postali smo zaščitniki mlajšim. 

 

Foto: Aleksandra Slatinšek Mlakar, učiteljica 



4. in 5. šolsko uro smo imeli devetošolci predavanje. Predavatelj Tilen nam je predstavil pasti 

spleta in rešitve, kako se iz tega rešiti. 

Oba dneva sta mi bila všeč, ker sta bila nekaj posebnega. Hvaležna sem vsem, ki so se potrudili 

za nas. 

Erika Volker, 9. a 

 

Mešanje naših začimb 

 

Narisal: Aleksa Plimon, 6. b 

 

DELAVNICE sedmošolcev 

 

Foto: Adem Aljić, 7. b 

 



Foto: Adem Aljić, 7. b 

 

 

23. septembra – DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

 

Slovenci smo športni narod. Redna telesna vadba je izjemnega pomena za zdravje. Z duševnim 

zdravjem je to najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. 

Zato v tem času organiziramo 1. ŠPORTNI DAN in se trudimo, da krepimo naše zdravje, 

vzgajamo in spodbujamo te pozitivne vrednote pri učencih in med zaposlenimi. 

Imeli smo se lepo. 

 

  

Foto: Aleksandra Slatinšek Mlakar, učiteljica  



23. septembra – PRVI JESENSKI DAN  

 

Natalija Pisar , 9. b    Tevž Slatinšek, 9. b 

 

Skrbimo za domače ljubljenčke. 

 

Ožbej Gradišnik, 8. b    Tim Rezar Rat, 9. b  



Vsako leto praznujemo 26. septembra EVROPSKI DAN JEZIKOV že od leta 2001. 

 

Evropski dan jezikov praznujemo, da … 

✓ seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno 

razumevanje. 

✓ opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope. 

✓ spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. 

 

Pri angleščini, slovenščini in nemščini smo ustvarjali – pisali in risali na temo živalskih frazemov. 

V avli šole so devetošolke pripravile razstavo. 

Zapisala: Monika Cehner, 9. b 

 

 

Foto: Manca Janko, 9. b 

Prisluhnite in si oglejte predstavitev https://m.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY. 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, učiteljica  

https://m.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY


Še ZANIMIVOST … 

 

26. 9. 2022 smo lahko s prostim očesom videli Jupiter. Tokrat je bil najsvetlejši in najbliže Zemlji 

v zadnjih 59 letih. Spet bo viden šele leta 2139, torej čez 117 let. 

 

 

Tako sem Jupiter ujel s svojim telefonom. 

Zapisal in fotografiral: Maj Juh, 9. b 

 

 

Foto: Tim Rezar Rat, 9. b  



V petek, 30. 9 . 2022, smo se pri izbirnem predmetu KLEKLJANJE srečali z gospo Miro Časar, 

dolgoletno klekljarico. 

 

 

  

Helena Ošlovnik, učiteljica 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko 


