
 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

JANUAR (prosinec) 2023 

 

 



Fotografiral: Klemen Mlinar, 7. a 

 



 

PRAZNIČNA POTICA 

 



KRISTALI 

 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 



NEVARNA PIROTEHNIKA, posebej ob novoletnih praznikih 

 

Pirotehnični izdelki so nevarni, četudi jih kupiš pri pooblaščenem trgovcu. Njihova uporaba je 

povzročila že veliko tragičnih nesreč. Kljub temu v novoletnem času radi gledamo ognjemete. Res 

je lepo, ko se ob polnoči razsvetli nebo v neštetih odtenkih barv.  

 

Ne spomnim se natančno, koliko sem bi star, mislim, da okoli štiri ali pet let, ko sem bil s starši 

med počitnicami v termah Čatež. Komaj sem čakal, da bo silvestrovo in bom lahko pokonci do 

polnoči. In končno je napočil čas, ko mi ni bilo treba tako zgodaj v posteljo. Sprehajali smo se 

med počitniškimi hiškami in po kampu, kjer so bili parkirani večinoma avtodomi, saj je bilo za 

bivanje v šotoru premrzlo. Preden je ura odbila polnoč, so na vseh koncih in krajih pokale petarde. 

Spomnim se, da so me motile in se nisem počutil lagodno. Močni in nenadni poki so v meni 

povzročili nemir, postal sem razdražen … Še dobro, da sem imel ob sebi starše, da sem se počutil 

varno. Pa se nam je kljub temu, da nismo kupili nobenega pirotehničnega izdelka, skoraj zgodila 

nesreča. Ko je ura odbila polnoč, smo si voščili srečno novo leto in se počasi odpravili po pločniku 

mimo avtodoma proti našemu apartmaju. Pred sabo smo zagledali množico ljudi, zato smo se 

ustavili nekaj deset metrov pred njimi in počakali, da bi se prepričali, ali lahko varno gremo mimo. 

V tistem trenutku so prižgali več kaset z ognjemeti. Rakete so kot pobesnele švigale po zraku in 

priznam, da sem bil v tistem trenutku kar vesel, ker sem relativno od blizu videl, kako iz tako 

majhnih škatel z enim vžigom v zrak letijo ena za drugo raznorazne rakete in krasijo nebo. V 

tistem trenutku pa se je ena od kaset prevrnila, ker jih niso dobro pričvrstili na tla. Rakete so 

nenadzorovano in brez prestanka švigale naokrog, vsepovprek in ne več v zrak. Srečo smo imeli, 

da smo stali nekaj metrov stran, a kljub temu jih je kar nekaj letelo le nekaj centimetrov mimo nas, 

skoraj med našimi nogami, ena je celo počila v naši neposredni bližini pod parkiranim avtodomom. 

Prave nevarnosti in sreče v nesreči smo se zavedali šele kasneje, ko smo že bili v apartmaju in 

zaviti v odeje. 

 

Ta dogodek mi bo ostal večno v spominu in na misel mi ne pride, da bi zapravljal denar za nekaj 

sekund lepote, še posebej, ker ti lahko trenutek nepazljivosti nekoga obrne na glavo celo življenje. 

Pogosto pomislim, kaj bi bilo, če bi raketa zadela katerega od nas, čeprav smo bili le nedolžni 

mimoidoči. 

 

David Skobir, 5. b 

 



 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

Tritedenske priprave na MEVZO so obrodile sadove in postali smo srednjeevropski prvaki v 

odbojki. S to zmago smo si priborili vstopnico na evropsko prvenstvo. Veseli in ponosni gremo 

novim zmagam naproti. 

 

 

Tevž Slatinšek, 9. b 

 



Slovenski reprezentanti v odbojki, nazdravljamo vam! 

Za vas smo pesti držali in upali, 

da prišel bo dan, 

ko bomo nazdravili vam. 

Veliko naporov ste v igro 

in vase vložili, 

da zdaj ponosno se zlati medalji smejite. 

Za zdravje in uspehe v naprej vam nazdravljamo! 

 

Manca Janko, 9. b 

 

Tudi doma imamo mrežo … 

 

 

Fotografiral: Tevž Slatinšek, 9. b  



Utrinki letošnjih različnih uprizoritev Županove Micke 

(od gledališke do lutkovne predstave) 

 

 

 



 

 

 



  

Uprizoritve pri urah slovenščine v različnih skupinah 

Fotografirali učiteljici: Vanja Benko in Mateja Čebulj 

 

 

Ponedeljek, 16. januar 2023, POPOLDANSKE GOVORILNE URE 

 

 

Osmošolka Noemi Javornik svoj prosti čas preživlja s konjem in na konju. Ob fotografijah 

prikazuje postopek, kako pripravi konja do ježe. 

 

Najprej konja skrtačimo in mu očistimo kopita. 

  



Vzamemo podsedelnico, ovčko in sedlo.  

Na desni strani damo gor podsedelni pas in ga na levi zapremo. 

 

Na noge mu nadenemo ščitnike in lahko še zvonce (odvisno od konja). 

 

 

Sledi uzda, nato damo v usta žvalo (na koncu dlesni ga malo požgečkamo, da odpre usta). 

 

Nato damo uzdo čez ušesa in zapremo vse paske. 



Peljemo ga v manežo in zajahamo. 

    

Uredila: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

16. 1.–20. 1. 2023 – ZIMSKA ŠOLA V NARAVI za učence 6. razreda 

 

 

 

Šestošolci smo pet dni preživeli v ZŠN na Ribnici na Pohorju. Z nami so bili učitelji Grega Čuk, 

Jure Hrvacki, Branko Merkač, Martin Blodnik in učiteljica Lucija Gorjup.  



 

 

Naši apartmaji so bili lepo urejeni, hrana dobra, v štirih skupinah smo se preizkušali na smučišču, 

prosti čas smo zapolnili z družabnimi igrami, gledanjem televizije, imeli smo različna predavanja 

(o varnosti na smučišču, nevarnostih na smučišču in v naravi, zaščiti smučarja …).  

 

 

 

 



Zabavali smo se na snegu in obiskali bližnjo kmetijo.  

 

 

 

 

Predzadnji dan smo imeli popoldne tekmo. Nekaj staršev se je pripeljalo navijat. Vsi smo prejeli 

diplome, ker smo se naučili smučati. Najboljši je bil Aljaž Serec. Posebno nagrado za najlepše 

urejeno sobo je prejela skupina deklic. 

Dnevi so bili megleni, posijalo je sonce, tudi snežilo je. HVALA učiteljem, da so bili z nami in da 

smo lahko šli v šolo v naravi. Lepo smo se imeli. 

Erin Bojaj in David Repas, 6. a 



 

 

Pa še ga. ravnateljica in Damjan Zih sta nas obiskala, da smo v sredo zvečer pred spanjem peli. 

Med petjem nas je fotografirala Bojana Verdinek, ravnateljica. 

 

 

 

Učenci, ki se ZŠN niso udeležili, so imeli v šoli organizirane dneve dejavnosti (naravoslovni, 

tehniški in športni dan). 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, učiteljica 

Fotografiral: Gregor Čuk, učitelj  



17. 1. 2023 – REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 

ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

 

Letošnjega tekmovanja pod naslovom RIME SRCA, RITMI SVETA, sta se udeležili osmošolka 

Živa Rizvič in devetošolka Erika Volker.  

 

 

https://koroskijeklarji.si/regijsko-tekmovanje-iz-znanja-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje-2/  

 

Mateja Čebulj, učiteljica 

 

 

17. 1. 2023 (popoldne) – KARIERNA TRŽNICA na OŠ Koroški jeklarji, 

namenjena osnovnošolcem pred poklicno odločitvijo 

 

Po dveh letih premora (zaradi korone) je letos spet stekla predstavitev srednješolskih programov, 

dijaških domov, nekaterih štipenditorjev in delodajalcev KOROŠKE, SAVINJSKE IN 

PODRAVSKE REGIJE. Vsi zainteresirani s(m)o se srečali na sosednji OŠ na Javorniku.  

Sodelovali so: Srednja šola Ravne s svojimi izobraževalnimi programi, ki jih ponujajo mladim, 

Gimnazija Ravne (in farmacevtski tehnik), SŠ Slovenj Gradec in Muta (zdravstvena, turistična, 

gostinska, lesarska, trgovska in ekonomska usmeritev, predšolska in okoljevarstvena vzgoja), 

Biotehniška šola iz Maribora (frizerska ter kozmetična smer), Škofijska gimnazija Maribor, 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Ravne na Koroškem, A.L.P. Peca s predstavitvijo projekta, predstavniki podjetij SIJ Metal d.o.o. 

in Ravne Systems, Zavod RS za zaposlovanje, RRA Koroške ter Policija. 

https://koroskijeklarji.si/regijsko-tekmovanje-iz-znanja-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje-2/


 

 

 

 

Monika Cehner in Manca Janko, 9. b  



SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED (učenci 8. razreda) 

24. 1. (8. a), 25. 1. (8. b) in 26. 1. (8. c) 

 

OHRANJANJE SPOMINA, DA NE BI BILO NIKOLI POZABLJENO … 

 

To je naslov priložnostne razstave na panoju v avli šole. 27. januar je svetovni dan spomina na 

žrtve holokavsta. Spominjamo se milijonov Judov, ki so bili zaradi nacistične teorije o 

večvrednosti arijske rase umorjeni v koncentracijskih taboriščih v času 2. svetovne vojne. Pesnik 

Lojze Krakar je v eni svojih pesmi napisal: »Tu se je smrt utrudila do smrti …« Žrtve niso bili samo 

Judje. Tudi Romi so doživeli genocid, ki ga imenujemo porajmos, kar pomeni težki časi.  

Z razstavo smo se v sliki in besedi spomnili zloglasnih taborišč, obdanih z bodečo električno žico, 

stražnih stolpov, črtastih oblačil taboriščnikov s tetoviranimi številkami na rokah in Anne Frank, ki 

je v svojem dnevniku pisala o življenju in čustvih, ko se je z družino skrivala v podstrešnem 

stanovanju v Amsterdamu. Spomnili smo se tudi šestdeset tisoč Slovencev, ki so doživljali grozote 

v taboriščih. Med njimi se jih dvanajst tisoč ni vrnilo domov. 

Drugi del razstave ima naslov DRUGAČEN SVET JE MOGOČ – ČLOVEK ČLOVEKU ČLOVEK.  

Zemlja je naš skupni dom. Kakšnega si želimo?  

Učenci so napisali, kakšen naj bo svet, ki bi bil pravičen za vse ljudi. 

 

Zapisala: Marjeta Petrovič, učiteljica 

 





 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

Razstavno gradivo na panojih pripravila: Marjeta Petrovič, učiteljica 



6. b pri uri športne vzgoje – ŠTAFETNE IGRE 

 

Bi morali večkrat pokukati še k drugim predmetom in učiteljem,  

da se drug od drugega kaj naučimo. 

 

 

 

 



 

Bilo je zanimivo, razgibano … Če bi bila mlajša, bi se sama preizkusila. 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

Nekaj maket primerov CELIC, ki so jih izdelali sedmošolci pri 

NARAVOSLOVJU. 

 

 



 

Karolina Kumprej Pečečnik, učiteljica 

 

 

Petek, 27. 1. 2023 – ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

(pohod, sankanje in smučanje) 
 

Predstavljamo utrinke … 

 

 

OPAZOVANJE NARAVE NA POHODU 

 

 



 

 

 



 

 

 
Na pohodu fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a  



 

 

 

Fotografiral: Voranc Ogris, 8. a 



 

 

 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 



Po sankanju smo še malo plesali. 

 

 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 



 

    

Fotografirala: Mateja Čebulj, učiteljica 



Na letošnjem vseslovenskem literarnem natečaju na temo KRALJA MATJAŽA 

sta sodelovala devetošolka Erika Volker in šestošolec Aleksa Plimon. Aleksa 

je za svoj prispevek prejel nagrado. ČESTITAMO! 

 

 

Strojna, 26. grudna 2022 

 

Dragi dnevnik! 

 

Danes sem razmišljala o prav posebni osebi. Moj pogled se je ustavil na naši čudoviti gori Peci, 

ki je že lepo zasnežena. V svoji notranjosti skriva hrabrega, pogumnega, dobrega, starega junaka 

kralja Matjaža, ki je nekoč varoval našo dolino. Brada se mu verjetno še ni devetkrat ovila okoli 

mize, da bi se prebudil in vrnil med nas, da bi spoznal današnje generacije Korošcev.  

Morda naenkrat zgodba o njem ne bo več le pripovedka? ... 

Bom jutri poskušala malo pesniti na to temo. 

 

 

Fotografirala: Erika Volker, 9. a 



Lep praznični večer – dan samostojnosti in enotnosti ti želim. 

 

Erika 

 

Fotografiral: Žiga Kadiš, 7. b 

 

Našega junaka nihče ne prebudi, 

on le mirno v votlini pod Peco spi. 

Včasih bil je on hrabri junak, 

danes je zaspanček tak, 

da ga ne prepozna vsak. 

Pred davnimi časi s Turki se je boril, 

zdaj v votlini trdno spi 

in še ljubka Alenčica ga s svojim glasom ne zbudi. 

Enkrat varoval dolino svojo bo spet. 

Morda čez leto, pet ali devet? 

Kdo ve, kaj se lahko nepričakovano zgodi, 

mogoče kralja Matjaža že jutri korona prebudi? 

 

 

Erika Volker, 9. a

 



Šestošolec Aleksa Plimon obiskuje literarno-novinarski krožek. Na spletnih 

straneh sva našla dve izštevanki, vezani na KRALJA MATJAŽA, ter tri-, štiri- in 

petvrstičnico (http://www.hervardi.com/pesmi/kralj_matjaz.php). 

 

KRIŽ-KRAŽ KRALJ MATJAŽ, DAJ MI GROŠ, DA KUPIM NOŽ // BOM KUPIL 

NOŽ. 

 

KRIŽ, KRAŽ KRALJ MATJAŽ, LUKNJO VRTA PAC, PAC PAC. 

 

Zdaj napočil je čas, 

ko vrne se med nas, 

naš, Kralj Matjaž. 

 

Kralj Matjaž pod Peco spi. 

Kralj Matjaž se prebudi. 

Kralj Matjaž povede nas 

v borbo za slovensko vas. 

 

Kralj Matjaž pod Peco spi. 

Kralj Matjaž se prebudi. 

Kralj Matjaž povede nas 

v borbo za slovensko vas. 

NAŠ – Kralj Matjaž! 

 

Aleksa se je še sam poigral in napisal svoje IZŠTEVANKE ter jih ilustriral. 

 

Njegov prispevek je bil nagrajen. 

 

 

http://www.hervardi.com/pesmi/kralj_matjaz.php


KRALJ MATJAŽ V VOTLINI SPI, MI PA ČAKAMO, DA SE PREBUDI. 

KRALJ MA-TJAŽ V VOT-LI-NI SPI, MI PA ČA-KA-MO, DA SE PRE-BU-DI. 

 

 

PRED VOTLINO POD PECO STOJIM IN V KIP KRALJA MATJAŽA STRMIM. 

PRED VOT-LI-NO POD PE-CO STO-JIM IN V KIP KRAL-JA MA-TJA-ŽA STR-MIM. 

 



KO SE KRALJ MATJAŽ PREBUDIL BO,  

MAVRIČNE BARVE OBSIJALE BODO NAŠO GORO. 

KO SE KRALJ MA-TJAŽ PRE-BU-DIL BO,  

MAV-RI-ČNE BAR-VE OB-SI-JA-LE BO-DO NA-ŠO GO-RO. 

 

 

Aleksa, čestitamo! 

 

Prispevek pripravila in uredila: Vanja Benko, učiteljica 



 

Fotografiral: Dejan Gostenčnik, 9. b 

 

 

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a 

 



SNEŽNA PRAVLJICA 

 

  

 

  

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 



 

 

  

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a 



 

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a 

 

Fotografiral: Maj Juh, 9. b 



 

Fotografiral: Tevž Slatinšek, 9. b 

 

30. 1.–3. 2. 2023 – ZIMSKE POČITNICE 

 

Spočijte se, a občasno vzemite v roke kakšno knjigo za dušo. Nikar čisto ne odklopite! 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko 


