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O ŠOLI 
 

Osnovna šola Koroški jeklarji je bila ustanovljena konec leta 1978. V Kotljah ima svojo 

podružnico, kjer poteka pouk do 4. razreda, nato se učenci pridružijo vrstnikom na matični 

šoli na Javorniku. Poleg rednega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli potekajo najrazličnejši 

projekti in akcije ter vrsta interesnih in drugih dejavnosti. Naši učenci so prejemniki številnih 

nagrad in najvišjih priznanj s tekmovanj iz znanja, na športnem in drugih področjih. Matična 

šola na Javorniku in podružnica v Kotljah se od ustanovitve dalje aktivno vključujeta v 

kulturno in siceršnje življenje kraja ter se odzivata na pobude, ki prihajajo iz drugih ustanov 

na Ravnah, na Koroškem in v Sloveniji. 

 

VODSTVO 

Ravnatelj: Aljaž Banko 

Pomočnica ravnatelja: Tatjana Krpač 

Vodja podružnične šole v Kotljah: Vanja Medvešek 

 

UČITELJSKI ZBOR 

Učitelji razrednega pouka  

Jožica Podvratnik, Larisa Podržavnik, Mojca Berložnik, Karmen Vučko, Suzana Makič, Matjaž 

Homan, Tanja Hudrap, Olga Natlačen, Lotka Velički, Irena Plešnik, Simona Auprih, Simona 

Lečnik Šrot, Darja Štrekelj, Maja Pečnik 

Učiteljice razrednega pouka na podružnici v Kotljah: Vanja Medvešek, Vesna Junger, 

Aleksandra Kričej, Melanie Veselko, Barbara Čebulj, Manica Gerdej 

Predmetni učitelji  

Maja Marin, Albina Erjavec, Majda Nabernik, Jana Krančan Erjavec, Martina Ploder (Nevenka 

Knez), Marija Čoderl, Jure Plevnik, Bojan Pavlinec, Nina Ošlovnik, Cvetka Praznik, Silva Ban, 

Petra Podjaveršek, Irena Černovšek, Martina Čapelnik, Katja Krivec, Janja Spanžel, Toni 

Tomažič, Simona Strojnik, Kristina Šinkovec, David Kiselak, Katja Krejan (pripravnica) 

 

STROKOVNI DELAVCI 

Socialna pedagoginja: Tanja Naveršnik 

Specialna pedagoginja: Jasmina Pušnik 

Knjižničarki: Dragica Kolar, Jasmina Pečovnik 

Organizator informacijskih dejavnosti: Branko Plestenjak 

Pedagoginja: Katja Krivec 

                                                                                            

SKUPNE SLUŽBE 

Tajnica: Mateja Kotnik 

Računovodkinja: Kristina Hafner 

Knjigovodkinja: Bernarda Ferk 
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TEHNIČNO OSEBJE 

Čistilke: Vera Berložnik, Lenka Ivankovič, Ivka Čurič, Urška Rapuc, Klavdija Štumpfl, Hava 

Softić, Frančiška Šapek, Suzana Navodnik 

Kuharice: Danica Pušnik, Irena Mavrel, Anica Tajzel  

Razdeljevanje hrane v Kotljah: Urška Rapuc 

Hišnik: Zdenko Andonov (Franjo Jurač, Robert Šipek) 
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ŠOLSKA KRONIKA 
 

SEPTEMBER 

 

1. september 

V četrtek, 1. septembra, je 60 prvošolcev prvič prestopilo šolski prag – 36 na matični in 24 na 

podružnični šoli. Pozdravili smo jih s šolsko himno in krajšim kulturnim programom. Da bi jim 

ta dan ostal v lepem spominu, so tudi zaplesali in se posladkali s tortico ter sokom. 

 

 
 

8. september 

Učenci od 6. do 9. razreda so imeli športni dan. Odpravili so se na pohod ali kolesarjenje. 

Šesto- in sedmošolci so se podali proti Rimskemu vrelcu, osmo- in devetošolci pa na 

Grubarjev vrh. Kolesarji so se, glede na svojo pripravljenost, lahko podali na krajšo in manj 

zahtevno ali daljšo in zahtevnejšo pot. Športni dan je minil brez večjih posebnosti, učenci pa 

so preživeli lep dan. 
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9. september 

Tretješolci so imeli športni dan. Pot do Prežihovine je minila, kot bi mignil, sploh, ker so si jo 

krajšali s poslušanjem zvokov narave. Tam so se srečali z učenci tretjega razreda podružnice 

v Kotljah. 
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13. september 

V šolski telovadnici so koroški judoisti učencem matične šole pokazali vse zanimivosti tega 

športa in marsikoga so navdušili, da se preizkusi v judu. 

 

 
 

14. september 

Devetošolci so imeli naravoslovni dan. Obiskali so primorske pokrajine. Ogledali so si cerkev 

v Hrastovljah, Luko Koper, soline v Sečovljah in staro obmorsko mestece Piran. 
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Učenci prvih razredov so imeli športni dan. Sončen in prijetno topel dan je kar sam vabil k 

pohodu. Odšli so na Prežihovino, kjer so se srečali s prvošolci s podružnice v Kotljah. 

 

Četrto- in petošolci so imeli športni dan. Opravili so pohod za športno značko. Primerno 

opremljeni so se z malico v nahrbtnikih odpravili proti Navrškemu vrhu. Tam so se odpočili in 

pomalicali ter se vrnili do šole. 

 

 
 

15. september 

Drugošolci so imeli športni dan. Po pogovoru o poti, ki jih čaka, in pravilih, ki veljajo na 

pohodu, so se odpravili proti Prežihovini. Tam so si ogledali Prežihovo bajto. Gospa Lilijana 

Suhodolčan jim je na njim primeren način predstavila življenje nekoč, posladkali pa so se s 

suhim sadjem. Učenci s podružnice v Kotljah so odšli na pohod na Smučarsko kočo. 

 

16. september 

Šolska knjižnica je ob dnevu zlatih knjig (ta je sicer 17. septembra, a ker je bila na ta dan 

sobota, smo ga obeležili v petek), zopet odprla svoja vrata. S tem dnem se uradno pričenja 

tudi sezona bralne značke. Prvošolci so kot spodbudo k branju prejeli v dar knjigo L. 

Suhodolčana 7 nagajivih. 
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19. september 

Učenci tretjih razredov matične in podružnične šole so pričeli s plavalnim tečajem.  

 

20. september 

V Beltincih se je odvijal polfinalni turnir v odbojki na mivki za učenke. Med devetimi 

nastopajočimi ekipami so se naša dekleta uvrstila na 5. mesto. Barve naše šole so zastopale: 

Zala Urnaut, Barbara Verčkovnik, Jana Manojlović, Alja Knez, Lana Štrucl in Neža Kamnik. 
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Prvo- in drugošolci so imeli športni dan. V šolski telovadnici so jim vaditelji plesne šole, 

gimnastike, plezanja in skupine »Malčkov šport« pripravili nekaj zabavnih iger. Sprostili in 

razgibali so se, ob tem pa spoznali nekatere nove športe, elemente gimnastike, se naučili 

novega plesa, plezali na plezalni steni in se imenitno zabavali. 

 

 
 

22. september 

Tretješolci so v ravenskem Kompleksu prisluhnili koncertu skupine Samo GramoFon, ki je 

igrala na reciklirana in prava glasbila. Učenci so si nato v delavnicah sami izdelali glasbila iz 

odpadnih materialov. 
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V Slovenj Gradcu je potekalo področno ekipno tekmovanje v atletiki za učence in učenke 

letnik 2002 in mlajše. Naše deklice in dečki so postali področni prvaki. 
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23. september 

Sedmošolci so imeli naravoslovni dan. Podali so se po gozdni učni poti na Navrški vrh. 

Spremljala sta jih gozdarja g. Gorazd Mlinšek in g. Boris Večko, ki sta jih pritegnila s 

strokovno razlago in številnimi zanimivostmi, ki sta jih med potjo nanizala. 

 

Učenci izbirnega predmeta literarni klub so obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca 

Sušnika na Ravnah. Knjižničarka Katja Čop jim je predstavila zgodovino te ustanove ter njeno 

vlogo in funkcijo. Ogledali so si Prežihovo in Suhodolčanovo spominsko sobo ter še nekatere 

zanimivosti, kot so izvod Dalmatinove Biblije in miniaturke. Slišali so tudi nekaj o sistemu 

COBISS ter si ogledali še stripoteko. 

 

24. september 

Učenci izbirnega predmeta šport za zdravje so se odpravili na Uršljo goro. Ob pol osmih so 

odšli z Ivarčkega jezera in po dveh urah hoje po železarski poti prispeli na vrh. Kot se 

spodobi, so pohodnico, ki je Goro obiskala prvič, na vrhu pri križu krstili. 

 
 

28. september 

Pri nas je potekalo 3. srečanje šol in vrtcev, ki sodelujejo v projektu šolski vrtovi. Po krajšem 

kulturnem programu so otroci in njihovi mentorji druženje nadaljevali v različnih delavnicah, 

na šolskem vrtu pa so člani Sadjarskega društva Mežiške doline posadili sadno drevo. 
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29. september 

Učenci petih razredov so imeli naravoslovni dan. Odpravili so se v dinarsko-kraški svet. 

Ogledali so si Predjamski grad, Postojnsko jamo in se po območju Cerkniškega jezera 

popeljali z lojtrnikom. 

 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovalo je 91 učencev, 45 jih je prejelo bronasta 

priznanja. 

 

30. september 

Tretješolci so zaključili s plavalnim tečajem. V ravenskem bazenu so preživeli kar 20 ur in pod 

budnimi očmi mentorjev usvajali veščine plavanja.   

 

 

OKTOBER 

 

1. oktober 

V Slovenj Gradcu je potekalo državno tekmovanje najboljših reševalnih ekip Slovenije, ki so si 

ga ogledali tudi učenci izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsi, 

ki ljudem pomagajo ob naravnih ali drugih nesrečah, gasilci, reševalci, policisti in ostali, so na 

ta dan merili svoje znanje. 
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3. oktober 

Učenci prvih in drugih razredov so si v okviru lutkovnega abonmaja ogledali lutkovno 

predstavo Gledališča Teater za vse z naslovom Nika in promet. V njej prvošolka Nika na svoji 

poti v šolo spoznava prometna pravila, da bo njena pot vedno varna.  

 

 
 

4. oktober 

Otroci vrtca Ajda in naši prvošolci so si ogledali gledališko igro, v kateri  nastopa Damjan 

Šebjan, samostojni gluhi kulturni ustvarjalec in igralec. V igri z naslovom Abeceda so otroci 

spoznali pantomimo, ki je bila prilagojena njihovi razvojni stopnji, da so jo lahko povsem 

razumeli. Otroci so z aktivnim sodelovanjem pridobili pozitivno izkušnjo in stik z gluhimi ter s 

slovenskim znakovnim jezikom. 
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5. oktober 

V šolski avli smo odprli razstavo Naše igrarije 2016. Otroci, ki so sodelovali na tem dogodku, 

so med drugim tudi likovno ustvarjali in njihove izdelke smo postavili na ogled. Otvoritev 

razstave je pospremil krajši kulturni program, na dogodek pa smo povabili vse sodelujoče 

mlade ustvarjalce. Pa tudi čarovnica Mica nas je obiskala in nam popestrila dan. 
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V Velenju je potekalo ekipno tekmovanje v atletiki. Nastop v finalu so si naše učenke 

omogočile z odličnim rezultatom na področnem tekmovanju, kjer  so skupaj zbrale 13.549 

točk. Finalnega tekmovanja se je udeležilo 12 dekliških šolskih ekip. Naše deklice so se 

uvrstile na odlično 5. mesto, skupaj pa so zbrale  14.445 točk.  

 
 

7. oktober 

V Kulturnem domu na Ravnah se je odvijala prireditev Koroškega društva za boj proti raku 

pod naslovom “Proslavljamo življenje”. Našo šolo so lepo zastopali učenci folklorne skupine 

in se tako predstavili s kratkim spletom otroških iger in plesov. 
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8. oktober 

Učenci treh izbirnih predmetov šolsko novinarstvo, literarni in gledališki klub so odšli na 

ekskurzijo v  Mozartovo mesto – Salzburg. Pot jih je vodila mimo Vrbskega jezera in Beljaka 

in okrog desete ure so prispeli v staro mestno središče, ki je ujeto med reko Salzach in 

hribom Mohnberg. Med sprehodom po glasbenem mestu so si ogledali trg z baročnimi 

vodnjaki, stolnico, mestno hišo, kolegijsko cerkev, Festivalno palačo, samostan svetega Petra 

… Ogledali so si tudi Mozartov trg z njegovim spomenikom in skladateljevo rojstno hišo in se 

peš povzpeli na mogočno trdnjavo Hohensalzburg, od koder se jim je ponujal čudovit pogled 

na mesto. Ob koncu ekskurzije so obiskali Hišo narave, ki velja za enega najboljših avstrijskih 

muzejev. Od tu so šli še do dvorca Mirabell in njegovih prečudovitih vrtov. Kljub deževnemu 

vremenu so to baročno mesto zapustili polni prelepih vtisov in nepozabnih doživetij.  
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9. oktober 

V Družbenem domu na Prevaljah se je odvijal 3. dobrodelni koncert DPMŽ. Sodelovali smo že 

na prvem koncertu, saj smo na naši šoli veliki ljubitelji živali. Tokrat so nas zastopali člani 

šolskega benda z novim imenom RNK. V dobri družbi so uživali tako nastopajoči kot tudi 

poslušalci. 

 

 
 

10. oktober 

Aktivni udeleženci letošnjega fesivala JAZZ-a na Ravnah so bili tudi naši tretješolci. Sodelovali 

so v delavnicah improvizacije, izdelovali so si preprosta glasbila in z njimi, ter zanimivimi 

mentorji, priredili dva koncerta.  

Prvi koncert so izvedli v dopoldanskem času za učence 4. in 5. razredov, učence OŠ 

Juričevega Drejčka ter skupino otrok iz vrtca Solzice. Popoldanski nastop pa se je odvil v 

gradu na Ravnah, tokrat so jim prisluhnili starši in drugi udeleženci dogodka. 
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12. oktober 

Učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije – tisk so odšli na strokovno ekskurzijo v 

Ljubljano. Ogledali so si televizijsko hišo POP-TV, spoznali delo novinarjev, način priprave 

oddaj in poročil. Obiskali so tudi časopisno hišo in tako spoznali tudi razliko med delom 

novinarjev na televiziji in časopisnih novinarjev. Spoznali so način izdelave časopisa in si 

ogledali arhiv ter tiskarno. V Koloseju so si nato ogledali še filmsko predstavo. 
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Prvošolci so imeli tehniški dan z naslovom Varno v prometu. Obiskal jih je policist in skupaj 

so obnovili prometno znanje. Nato so se sprehodili v okolici šole ter poznavanje vseh pravil, 

prometnih znakov in oznak na cestiščih tudi dokazali. V šoli so potem izdelali še vsak svoj 

semafor. 

 

14. oktober 

V okviru izbirnega predmeta VNN so učenci v mesecu požarne varnosti obiskali poklicno 

gasilsko enoto na Ravnah na Koroškem. Gasilci so jim predstavili gasilsko enoto, delo, ki ga 

opravljajo, ter opremo in vozila v gasilskem domu. Učenci so se lahko tudi preizkusili v raznih 

gasilskih veščinah, se povzpeli na gasilska vozila in se popeljali z gasilsko lestvijo. 

 

 
 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Udeležilo se ga je 19 učencev, 

trije so osvojili bronasto priznanje. 

 

15. oktober 

Z nekaj pevci mladinskega pevskega zbora ter folklorno skupino smo popestrili kulturni 

program ob občinskem prazniku. Kljub slabemu vremenu nam je uspelo izpeljati naše 

glasbene točke. Zapeli smo šolsko himno in zaplesali splet ljudskih plesov.  
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17. oktober 

Potekalo je tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce. Sodelovali sta dve naši učenki. 

 

18. oktober 

Ob dnevu prve pomoči je na šoli potekalo skupinsko izobraževanje učencev 8. in 9. razredov 

v temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. 
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19. oktober 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Udeležili so se ga trije učenci, ki se v 

nadaljnje tekmovanje niso uvrstili. 

 

20. oktober 

Učenci 9. a-razreda so v okviru tehniškega dne obiskali Srednjo šolo Ravne, kjer so spoznavali 

izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujejo. 

 

22. oktober 

Potekalo je državno tekmovanje iz logike. Udeležilo se ga je 7 naših učenk. Nuša Perenda je 

dosegla srebrno priznanje. 

 

24. oktober 

Prvošolci so imeli naravoslovni dan, spoznavali pa so pisano jesen. V naravi so opazovali 

drevesa in obarvano listje, živali in njihova bivališča in še veliko zanimivega. Nabrali so liste 

različnih dreves in jih nato v šoli razvrščali ter se pogovarjali o videnem. 

 

26. oktober 

Tretješolci so imeli športni dan, spoznavali so različne športne igre. Preizkusili so se v plesu, 

badmintonu in vajah na poligonu.  

 

Sedmošolci so v okviru tehniškega dneva obiskali Muzej usnjarstva v Šoštanju, različne 

zgodovinske zbirke v muzeju Velenjskega gradu in Muzej premogovništva v Velenju. 
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Drugošolci so imeli tehniški dan, imenovan Naš mali projekt. Govorili so o pomenu zelenjave 

v naši prehrani. Preizkusili so se tudi kot kuharji – pripravili so krompirjevo juho z ocvirki. 

Pridružila se jim je tudi upokojena učiteljica Zdenka Prikeržnik in jim pomagala pri 

izdelovanju vrtnic iz javorovih listov. 

 

 
 

 

27. oktober 

Učenci 4. a-razreda so imeli tehniški dan, izdelovali pa so igralno hiško. Pregledali so 

material, ki so ga prinesli od doma, nato so se pogovorili o poteku dela, pripravili načrt in 

izdelali vsak svojo hišo. Izdelke so nato tudi razstavili. 

 

Učenci 9. b in 9. c so v okviru tehniškega dne obiskali Srednjo šolo Ravne, kjer so spoznavali 

izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujejo. 

 

28. oktober 

Učenci 4. b-razreda so imeli tehniški dan, izdelovali pa so igralno hiško. Pregledali material, ki 

so ga prinesli od doma, nato pa so se pogovorili o poteku dela. Ko so pripravili načrt, so se 

lotili izdelovanja hišk. Izdelali so vsak svojo in jo tudi z veseljem postavili na ogled drugim. 
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NOVEMBER 

 

16. november 

Izvajalci društva YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, so tretješolcem približali 

predstavo o življenju hendikepiranih oseb. Učenci so se v različnih delavnicah srečevali z 

ovirami, ki tem osebam v okolju onemogočajo običajno življenje in sproščeno gibanje. 

Glavno sporočilo delavnice je bilo zelo enostavno: »Vsi imamo svoje močne in dobre 

lastnosti in naj bodo te tiste, ki jih iščemo v drugih.« Izvajalci in izvajalke delavnic so nam 

želeli pokazati, da imajo tako kot nehendikepirane osebe željo po polnem, aktivnem, 

delovnem, družinskem – običajnem življenju in jo lahko ob ustreznih prilagoditvah in 

storitvah tudi izpolnjujejo. 

 

 
 

17. november 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja angleščine. Devetošolki Anja Mravlak in Tonja 

Jeromelj sta se z zadostnim številom točk uvrstili na območno tekmovanje. 

 

18. november 

Sedmošolci so imeli tehniški dan, poimenovan Mati fabrika ali moj kraj. Spoznavali so svoje 

mesto, njegovo zgodovino in razvoj. Ogledali so si kulturne znamenitosti Raven, obiskali so 

kiparski atelje Andreja Grošlja ter ravensko enoto Koroškega pokrajinskega muzeja. 

 

Vsi učenci, razen sedmošolcev, so imeli naravoslovni dan. Ob dnevu slovenske hrane so 

spregovorili o tradicionalnem slovenskem zajtrku, zdravi prehrani in pomenu gibanja za 



Letopis 2016/2017 

 

24 
 

zdravje. Pripravili so si tudi okusne zdrave prigrizke in spoznali delo čebelarjev. Ob deseti 

obletnici »medenega« zajtrka so letos pri Čebelarski zvezi Slovenije sklenili pozvati šolarje k 

prepevanju Slakovega Čebelarja. Ob 10. uri je pesem zapelo 42.428 pevcev iz 430 slovenskih 

vrtcev in šol. Tudi pri nas smo jo, spremljal pa nas je harmonikar Aleš Majhenšek. 

 

 
 

 

21. november 

V okviru izbirnega predmeta VNN so učenci obiskali Policijsko postajo na Ravnah na 

Koroškem. Predstavili so jim delo policistov, organizacijo v celoti, nekaj policijske opreme in 

samo stavbo. Ogledali so si tudi policijska vozila ter preizkusili, kako delujeta aparat za 

ugotavljanje alkoholiziranosti ter radar.  
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23. november 

Imeli smo tehniški dan, in sicer novoletne delavnice. Učenci so izdelovali dekorativne izdelke 

in voščilnice, povezane s prihajajočimi prazniki (božičem in novim letom), krasili učilnice in 

skupne šolske prostore.  
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24. november 

Potekalo je šolsko tekmovanje za devetošolce iz znanja nemščine. Udeležila se ga je Hana 

Sekereš. Dosegla je zadostno število točk za bronasto priznanje in uvrstitev na državno 

tekmovanje, ki bo 14. marca. 

 

29. november 

Učenci 6., 7. in 9. razredov so imeli športni dan.  

Šestošolci so imeli v zimskem bazenu preverjanje znanja plavanja, ostali učenci pa so se v šoli 

pomerili v športnih igrah, hokeju, med dvema ognjema in med štirimi ognji. V športnih 

delavnicah so sedmošolci spoznavali zumbo, športno plezanje, inasnity in lokostrelstvo, 

devetošolci pa plavanje, kegljanje, namizni tenis in boks. 
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V popoldanskem času smo pred šolo ponovno organizirali tradicionalni božično-novoletni 

bazar. Učenci od 1. do 6. razreda so s prodajo svojih izdelkov zbirali sredstva za šolski sklad. 

Učenci od 7. do 9. razreda so pripravili kulturni program in okrasili šolo. 
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30. november 

V Dobrovi pri Ljubljani so naši učenci zastopali šolo na polfinalu državnega tekmovanja v 

akrobatiki. Prav vsi so se zelo potrudili, najvidnejše uvrstitve pa so bile: 2. mesto najmlajše 

deklice – ekipno, 2. mesto pri najmlajših deklicah – Nuša Prasnic, 6. mesto pri mlajših dečkih 

– Žan Pustoslemšek, ter 10. mesto pri starejših deklicah – Tina Kalajžič. Tina in Žan sta si kot 

posameznika zagotovila nastop v finalnem tekmovanju v akrobatiki za osnovne šole. 

 

 
 

Učenci tretje triade, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, so se z mentoricami Simono 

Strojnik, Kristino Šinkovec in Tino Čapelnik odpravili na strokovno ekskurzijo v Celovec. V 

glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Koroške so si najprej ogledali deželno hišo z dvorano 

grbov in knežjim kamnom, na katerem so ustoličevali karantanske kneze. Ogledali so si tudi 

dvorano, v kateri zaseda deželni parlament. Sledil je obisk Slomškovega doma, kjer je 

Mohorjeva družba. Ta družba velja za najstarejšo samostojno ustanovo med Slovenci na 

Koroškem. Pot so nadaljevali do novega dela mesta. Tu sta jih očarala zmajev vodnjak in 

mestna hiša. Ob koncu ekskurzije so se sprehodili še med praznično okrašenimi stojnicami. 

 

 

DECEMBER 

 

1. december 

Potekalo je tekmovanje iz znanja zgodovine, katerega tema je letos 100 let prve svetovne 

vojne in soške fronte. Udeležilo se ga je 15 osmo- in devetošolcev. Najbolje so se na 

tekmovanju odrezali naslednji učenci 9. razredov: Neža Švajger, Anja Mravlak, Neja Došen, 
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Gal Medvešek, Jaš Berložnik in Špela Primožič, ki so prejemniki bronastih priznanj. Učenke 

Neža Švajger, Anja Mravlak in Neja Došen so se uvrstile tudi na območno tekmovanje. 

 

2. december 

V šolski avli smo obeležili »Ta veseli dan kulture« (3. december). Prisluhnili smo poeziji 

Franceta Prešerna, ki so jo učenke deklamirale ob spremljavi kitare, saksofona in violine. 

Zapeli so tudi pevci mladinskega pevskega zbora. 

 

5. december 

Na Javorniku se je odvijalo tradicionalno miklavževanje. Tudi tokrat so za kulturni program 

poskrbeli naši učenci in učitelji. Zapela sta oba pevska zbora, zaplesala je folklorna skupina, 

prisluhnili smo mladim flavtistkam in recitacijam. Množica otrok in odraslih se je zbrala in ob 

dogodku prijetno zabavala. 

 

V šolski knjižnici smo vstopili v praznični december. Nagradne uganke bodo do počitnic 

zaposlovale male sive celice naših učencev. Odmore in čas po pouku bodo lahko preživljali ob 

novoletni smrečici. 
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Osmošolci so se odpravili na slovensko obalo. Tam bodo preživeli pet dni. 

 

6. december 

Četrto- in petošolci so imeli športni dan. Aktivnosti so se odvijale v delavnicah. Spoznavali pa 

so karate in plezanje, izvajali aktivnosti na spretnostnem poligonu ter sodelovali v 

medrazrednem turnirju v igri med dvema ognjema. 

 

Učenci 7.a-razreda so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Koroško osrednjo knjižnico 

dr. Franca Sušnika na Ravnah.  Gre za projekt, katerega namen je spodbujanje bralne kulture, 

otroci pa ob obisku knjižnice prejmejo izbrano knjigo, letos je to Kit na plaži Vinka 

Moderndorferja. Ob obisku so si ogledali kratek film in se seznanili z najnovejšim mladinskim 

leposlovjem. Sprehodili so se tudi skozi knjižnične prostore. 
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7. december 

Učenci 2. a-razreda so obiskali Dnevni center CUDV na Javorniku, kjer so se družili z gojenci 

in skupaj z njimi ustvarjali. 

 

8. december 

Učenci 7. b-razreda so v okviru projekta Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko 

leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika 

na Ravnah. Tudi oni so v dar prejeli Knjigo V. Moderndorferja Kit na plaži. 

 

 
 

9. december 

Učenci 1. a-razreda so obiskali Dnevni center CUDV na Javorniku in tako popestrili dneve 

tamkajšnjim gojencem.  
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Osmošolci so se vrnili iz CŠOD. Bivali so v domu Burja v Seči. V času bivanja so spoznali 

značilnosti bližnje okolice doma in primorskega sveta. Učenje je potekalo v glavnem na 

prostem, kolesarili so, uživali v pohodništvu ter se vozili s kanuji, prosti čas in večeri pa so bili 

namenjeni prijateljskemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. 

 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Udeležilo se ga 

je 14 četrtošolcev, 7 petošolcev, 5 šestošolcev, 4 sedmošolci pet po pet osmo- in 

devetošolcev. Bronasto priznanje je osvojilo 17 učencev. Na območno tekmovanje sta se 

uvrstili Anja Mravlak in Nuša Perenda, ker pa bo Nuša na dan tekmovanja odsotna, se ga bo 

namesto nje udeležila Jana Manojlović.  

 

12. december 

Učenci 2. b-razreda so obiskali Dnevni center CUDV na Javorniku in tudi oni so v druženju in 

ustvarjanju s tamkajšnjimi gojenci uživali. Ob vrnitvi v šolo so z veseljem pokazali snežinke, ki 

so jih skupaj ustvarili. 

 

 
 

13. december 

Še učenci 1. b-razreda so se podali v Dnevni center CUDV na Javorniku in se po prijetnem 

druženju in ustvarjanju zadovoljni vrnili v šolo. 
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V Dobrovi pri Ljubljani je potekal finale šolskega tekmovanja v akrobatiki za osnovne in 

srednje šole. Našo šolo sta zastopala Žan Pustoslemšek v kategoriji mlajših dečkov in Tina 

Kalajžič v kategoriji starejših deklic.  Oba sta svoj nastop odlično opravila, Žan se je uvrstil na 

15., Tina pa na 24. mesto. 
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16. december 

Učenci od 1. do 5. razreda so imeli kulturni dan. Ogledali so si gledališko predstavo 

Kulturnega društva Pirniče z naslovom Med zvezdami. Učenci so skozi predstavo spoznavali, 

kako nastaja gledališka predstava in se skozi igro morda naučili nekaj novega o našem 

osončju. Gledališka igra je bila izhodišče za spremljevalne delavnice, ki so jih učitelji izbrali 

glede na starostno stopnjo in interes. Ker je bila predstava interaktivna, so učenci v njej tudi 

sodelovali, nekateri pa so bili na koncu izžrebani in dobili presenečenje. 

 

 
 

 

20. december 

V okviru prednovoletnega dogajanja je bila odigrana prijateljska tekma v odbojki med 

starejšimi učenkami in zaposlenimi v šoli. Deklice so si priigrale zmago. 

 

21. december 

Učenci prve triade so si v Kulturnem centru Ravne ogledali gledališko predstavo Tina in 

medvedja moč v izvedbi gledališke skupine OŠ Juričevega Drejčka. V gledališki predstavi 

nastopa navihana deklica Tina iz Črne na Koroškem, ki obožuje sneg in rada drvi po snežnih 

strminah. Njena največja želja je postati najboljša smučarka. Z veliko volje, trdega dela in 

najboljših prijateljev se ji želja tudi uresniči. Za igro sta ustvarjalce predstave navdušila Tina s 

svojimi smučarskimi uspehi in pisatelj Primož Suhodolčan, ki se je premiere tudi osebno 

udeležil. 
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Pri nas se je odvijal zaključni turnir šolskega tekmovanja v odbojki za starejše učenke in 

učence Mežiške doline. Naša dekleta so se po štirih zmagah uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
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Pred Kulturnim centrom na Ravnah na Koroškem se je v okviru decembrskega dogajanja 

predstavila tudi naša šola. V programu so se s svojimi točkami predstavili  pevci otroškega in 

mladinskega  pevskega zbora, folkloristi, učenci glasbene delavnice, oba šolska benda, 

instrumentalisti ter pevci. Starši in drugi poslušalci so se v velikem številu udeležili veselega 

decembrskega kulturnega dogodka in kljub mrzlemu večeru nam je bilo zelo toplo pri srcu. 

 

 
 

22. december 

Prvošolcem smo pripravili slovesno prireditev ob sprejemu v šolsko skupnost. Nanjo smo 

povabili tudi drugošolce. Po recitacijah, glasbenih, pevskih in plesnih točkah ter nagovoru 

predsednika šolske skupnosti Lovra Bobka je pomočnica ravnatelja, gospa Tatjana Krpač, 

prvošolcem podarila zvezek in jim izročila diplomo, kjer so zapisane vrednote, ki naj bi jih 

naši učenci spoštovali. 
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23. december 

Pred božično-novoletnimi počitnicami smo preživeli še en kulturni dan. Začeli smo z radijsko 

oddajo o prazniku samostojnosti in enotnosti, nadaljevali pa s kulturno prireditvijo v šolski 

avli. Na njej so se predstavili recitatorji, pevci, plesalci in glasbeniki in nam pričarali čarobno 

doživetje. 
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JANUAR 

 

5. januar 

V  Dravogradu je potekalo področno tekmovanje v badmintonu za posameznike v treh 

starostnih skupinah. Udeležilo se ga je 9 naših učencev. Vsi so se uvrstili med najboljše tri. 

 

 
 

11. januar 

V Radljah ob Dravi se je odvijal področni turnir v odbojki za starejše deklice. Naša dekleta so 

osvojila prvo mesto in se uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Izkazale so se Zala Urnaut, Nastja 

Jamnik, Barbara Vrčkovnik, Jovana Markovič, Lana Štrucl, Klara Viderman, Jana Manojlovič, 

Neža Kamnik, Špela Potočnik in Alja Knez. 
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12. januar 

Učenci od 7. do 9. razreda so imeli zimski športni dan. Odločili so se lahko za smučanje, 

sankanje, drsanje ali pohod. Uživali so v zimskih aktivnostih. 

 

13. januar 

V šolski telovadnici se je odvijala tretja poklicna tržnica dveh ravenskih osnovnih šol, 

Prežihovega Voranca in koroških jeklarjev. Na njej je svoje programe predstavilo 11 srednjih 

šol, sodelovali so tudi podjetja, predstavniki obrtno-podjetniške zbornice in predstavniki 

Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (Urad za delo Ravne). Učenci so lahko dobili 

pomembne informacije v zvezi z nadaljnjim izobraževanjem in tako se lažje odločili, kam po 

končani osnovni šoli. 
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16. januar 

Izvedli smo šolsko tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje. Tekmovanja se je udeležilo 9 

osmošolcev in 11 devetošolcev. Na državno so se uvrstili  Jaš Berložnik, Anja Mravlak in Aljaž 

Poberžnik. 

 

17. januar 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Anja Mravlak se je uvrstila v nadaljnje 

tekmovanje. 

 

18. januar 

Na Prevaljah je potekalo območno tekmovanje iz znanja angleščine. Našo šolo sta zastopali 

Anja Mravlak in Tonja Jeromelj, ki sta dosegli najboljša rezultata in se uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

 

25. januar 

Otroci in načrtovanje prihodnosti je tema letošnjega šolskega parlamenta. Učenci od 5. do 9. 

razreda so na različne načine predstavili svoje videnje te problematike – pripravili so plakate, 

govorne predstavitve, PP-predstavitve in filme. Na občinski parlament so se uvrstili učenci 7. 

b-razreda s filmom in učenci 9. a in 9. b z govorno predstavitvijo. 
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26. januar 

Učenci izbirnega predmeta literarni klub so se udeležili stripovske delavnice, ki jo je vodila dr. 

Maja Kerneža. Sprehodili so se skozi zgodovino stripa in stripovske junake, v praktičnem delu 

pa so izdelali osnutke za strip, ustvarili svoje superjunake in jih predstavili v zanimivih 

stripovskih zgodbah. 

 

30. januar 

Šestošolci so odšli v zimsko šolo v naravi na Kope. Sporočili so, da so varno prispeli. 

 

 

FEBRUAR 

 

1. februar 

Na Osnovni šoli Franja Goloba na Prevaljah je potekalo področno tekmovanje iz znanja 

zgodovine. Devetošolke Neža Švajger, Anja Mravlak in Neja Došen so na njem osvojile 

srebrna priznanja; Anja se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo na Vrhniki. 

 

Tretješolci matične šole so imeli zimski športni dan. Sankali so se po zasneženih strminah 

Poseke in ob tem nadvse uživali. 
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V šolski knjižnici se je začelo »prešernovanje«. Učenci so skozi razstavo spoznavali življenje in 

delo Franceta Prešerna in reševali kviz, povezan z njim. 

 

 
 

2. februar 

Drugošolci so imeli športni dan. Uživali so v aktivnostih na snegu – sankali so se in se igrali 

druge igre, tako da so se v šolo vrnili pošteno utrujeni. 
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3. februar 

Šestošolci so se vrnili iz zimske šole v naravi na Kopah, kjer so bili nameščeni v Lukovem 

domu. Smučali so, se sprehajali po zasneženih pohorskih planjah, izvedeli veliko o varnosti 

na smučišču, pripravili so si tudi kino in se predstavili na skupni zaključni prireditvi. 

 

7. februar 

Za učence od 1. do 9. razreda smo pripravili kulturni dan, imenovan Šege in navade skozi čas. 

Pogovarjali smo se o praznikih in praznovanju, še posebej smo se posvetili prazniku 

slovenske kulture in običajem, kot je pust. Učenci 1. in 2. razreda so si ogledali lutkovno 

predstavo, učenci od 6. do 9. razreda pa so obiskali glasbeno prireditev. 

 

9. februar 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje. Udeležilo se ga je 14 

osmošolcev in 12 devetošolcev. Bronasto priznanje je osvojilo devet učencev. Na regijsko 

tekmovanje, ki bo marca v Črni na Koroškem, so se uvrstili Anja Mravlak, Špela Primožič, Jaš 

Berložnik, Aljaž Poberžnik, Nuša Perenda, Matej Matajdl in Lenart Zabev. 

 

Potekalo je naravoslovno tekmovanje Kresnička. Udeležilo se ga je 12 učencev. Bronasta 

priznanja so dosegli Eneja Svetec, Žan Pustoslemšek, Tina Kalajžič in Neža Brezovnik. 
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10. februar 

Učenci izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so obiskali Klicni 

center 112 v Slovenj Gradcu. Spoznali so organizacijo in delo, si ogledali prostore in naprave 

ter praktičen prikaz sprejema klica in posredovanje po njem. Na Ravnah so si ogledali 

reševalno postajo in reševalno vozilo z vso opremo. 

 

 
 

14. februar 

Četrto- in petošolci so imeli športni dan. Odločali so se med smučanjem in sankanjem na 

Rimskem vrelcu. Sankači so se na prizorišče odpravili peš. Preživeli so lep dopoldan. 
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Prvošolci so imeli zimski športni dan. Najprej so pomalicali, se oblekli in se peš odpravili do 

sankališča na Poseki. Tam so se sankali, kepali in počeli še mnoge druge vragolije. 

 

15. februar 

V prostorih Občine Ravne je potekal občinski parlament na temo Otroci in načrtovanje 

prihodnosti. V konkurenci vseh treh šol naše občine so se naši učenci odlično odrezali, 

pripravili pa so predstavitev in film na omenjeno temo. 

 

 
 

V Murski Soboti je potekal četrtfinalni turnir v odbojki za starejše učenke. Naša dekleta so 

zasedla drugo mesto, ekipo pa so sestavljale Zala Urnaut, Jana Manojlović, Nastja Jamnik, 

Alja Knez, Špela Potočnik in Kristina Batušić. 
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16. in 17. februar 

V šolski knjižnici smo gostili malčke iz vrtca Ajda na Javorniku. V četrtek so nas obiskale tri 

skupine starejših otrok, v petek pa dve skupini mlajših.  

Pogovarjali smo se o knjižnici in knjigah, se dotaknili slovenskega kulturnega praznika in 

Franceta Prešerna, najbolj veselo pa je bilo, ko so se malčki sprehodili med knjižnimi policami 

in izbirali ter listali knjige, ob tem pa neizmerno uživali. 
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17. februar 

Petošolci so imeli tehniški dan z naslovom Snovi v naravi. Izdelali so vetrokaz, padalo in mlin 

na veter ter napravili nekaj poizkusov v zvezi s temperaturo in toploto. 
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27. februar 

Učenci drugih razredov so imeli naravoslovni dan. Odpravili so se v naravo, s seboj so 

povabili tudi lovca, varuha gozda in v njem živečih živali. Ogledali so si krmišče in solnico ter 

izvedeli veliko zanimivega. 

 

 

MAREC 

 

2. marec 

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet daljnogledi in planeti, so imeli predavanje in večerno 

opazovanje neba. Člani astronomskega društva Polaris so jim predstavili planete in njihove 

lune ter spregovorili o osončju, nato pa so skupaj opazovali Luno ter spoznali njene kraterje, 

gorovja in morja. 

 

 
 

7. marec 

Učenci od 6. do 9. razreda so si v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ogledali 

koncert glasbe slovenskih skladateljev z naslovom Hej, hoj, muzikant, postoj. Nato so se 

sprehodili še skozi operno hišo in si ogledali arhitekturne zanimivosti stavb v okolici 

ljubljanske opere. 
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8. marec 

Šestošolci so imeli naravoslovni dan. Obiskali so Arboretum Volčji Potok. Tam so spoznali 

različne vrste rastlin in njihovo življenje. 

 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz Vesele šole za četrto-, peto- in šestošolce. Udeležilo se ga je 

22 učencev, ki so skupaj osvojili 11 bronastih priznanj.  Na državno tekmovanje sta se uvrstila 

Neja Veselko Pogorelčnik in Miha Vrčkovnik. 

 

9. marec 

Anja Mravlak je tekmovala na območnem tekmovanju iz znanja geografije v Slovenj Gradcu. 

Bila je najboljša med vsemi tekmovalci. 

 

10. marec 

Šolski bend RnK je sodeloval na 1. vseslovenskem tekmovanju šolskih ansamblov »ŠANS 

2017« v Jakobskem Dolu. Predstavili so se z dvema skladbama popularne in zabavne glasbe 

iz obdobja od 50-ih let 20. stoletja do danes. Med 13 ansambli je naš zasedel 2. mesto. 
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14. marec 

Na Osnovni šoli Frana Roša je bilo državno tekmovanje iz znanja nemščine. Hana Sekereš, ki 

se ga je udeležila, je dosegla zlato priznanje. 

 

V zeleni dvorani je potekalo šolsko tekmovanje iz Vesele šole za sedmo- in osmošolce. 

Udeležili so se ga trije naši učenci, nihče od njih pa se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

 

Učenci izbirnega predmeta daljnogledi in planeti so preživeli astronomski popoldan na OŠ 

Prežihovega Voranca. Opazovali so sonce, izdelali raketo, ki so jo tudi izstrelili, ter v 

planetariju prisluhnili predavanju o našem osončju. 
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15. marec 

Na Krvavcu se je odvijalo državno prvenstvo osnovnih šol v paralelnem slalomu za učenke in 

učence. Naš sedmošolec David Zagernik je v kategoriji 2004 dosegel 3. mesto. 

 

 
Tretješolci so raziskovali dediščino domačega kraja. Obiskali so prostore muzeja in s 

kustosinjo Lilijano Suhodolčan spoznavali čas Rimljanov, izvedeli nekaj o gradu Grenfeld in 

grofih Thurnih. Ob povratku v šolo so se ustavili še ob formavivah in občudovali dosežke 

sodobnega časa. 

 

16. marec 

Potekalo je šolsko matematično tekmovanje, ki se ga je udeležilo 244 učencev. Na državno 

tekmovanje so se uvrstili Marko Haber, Hana Gorenšek in Anja Mravlak. 

 

17. marec 

Potekalo je regijsko tekmovanje iz znanja fizike za srebrno Stefanovo priznanje. Sodelovalo je 

šest naših učencev. Anja Mravlak je osvojila prvo mesto in srebrno priznanje, tega sta prejela 

še Nuša Perenda in Aljaž Poberžnik. Anja in Nuša sta se uvrstili na državno tekmovanje. 

 

18. marec 

Na Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki je potekalo državno tekmovanje iz znanja 

zgodovine. Udeležila se ga je devetošolka Anja Mravlak, ki je osvojila srebrno priznanje. 
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V Žalcu je potekalo državno dvoransko tekmovanje v lokostrelstvu. Hana Sekereš, naša 

devetošolka, je v kategoriji streljanja z ukrivljenim lokom dosegla 3. mesto. 

 

 
21. marec 

V Slovenskih Konjicah je potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine.  Anja Mravlak in 

Tonja Jeromelj sta dosegli zlati priznanji. 

 

23. marec 

Učenci izbirnih predmetov s področja športa so obiskali Planico in si ogledali uradni trening 

ter kvalifikacijsko serijo v poletih na tamkajšnji letalnici. 
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24. marec 

V Kulturnem centru na Ravnah je potekal 27. regijski otroški parlament. Udeležilo se ga je 18 

učencev koroških šol, z naše je to bila Hana Sekereš. V kulturnem programu je sodeloval tudi 

naš mlajši šolski ansambel. 
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27. marec 

Člani plesnega gledališča naše šole so v Kulturnem centru Ravne premierno uprizorili 

gledališko igro V duhu časa. Na ta dan je potekalo tudi Območno srečanje otroških 

gledaliških skupin v organizaciji JSKD Radlje, zato si je igro ogledal tudi selektor, igralec in 

režiser Gašper Jarni. Ta je imel o predstavi povedati veliko lepega. 

 

28. marec 

Ob materinskem dnevu so si učenci od prvega do petega razreda ogledali kratko prireditev in 

morda so dobili kakšno idejo, kako razveseliti mamice. V programu, ki so ga pripravili člani 

gledališkega krožka z mentorico Martino Čapelnik, so se prepletale deklamacije in glasba, 

najbolj pritegnila pa je gledalce glasbena igrica Čebelica leti po pomoč. 

 

29. marec 

Člani gledališkega krožka so z igrico Čebelica leti po pomoč, razveselili malčke iz vrtcev Ajda 

in Solzice. Igrico je glasbeno obogatila učiteljica Suzana Makič, za sceno in kostume pa sta 

poskrbeli učiteljici Irena Črnovšek in Katja Krejan.  

 

30. marec 

Zaključilo se je nemško bralno tekmovanje Bucherwurm. Udeležilo se ga je 5 četrtošolcev, 8 

petošolcev, 7 šestošolcev in 3 osmošolke. 

Tretješolci matične in podružnične šole so se predstavili na Kulturnem bazarju v Cankarjevem 

domu. V sodelovanju z Zavodom PETID ter JAZZ-om našega mesta so ustvarili mini koncert s 

posebnimi glasbili, poimenovali so ga Zvoki našega mesta.  
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31. marec 

V okviru projekta Pasavček so učence obiskali gasilci, policisti in reševalci. Predstavili so jim 

svoje delo in opremo, ki jo pri opravljanju tega potrebujejo. Spomnili so jih še na pomen 

rednega in pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom. To jim je gospa Saša Horvat ob slikah 

in z demonstracijo tudi prikazala. Videli so lahko tudi, kaj se zgodi, če ob trku niso varno 

pripeti. 

 
 

 

APRIL 

 

4. april 

Jaš Berložnik, Anja Mravlak in Aljaž Poberžnik so se udeležil državnega tekmovanja za 

srebrno in zlato Preglovo priznanje, ki je bilo na osnovni šoli Šmartno. Priznanj niso osvojili. 

 

V okviru lutkovnega abonmaja so si učenci prvih in drugih razredov ogledali predstave Nika 

in promet, Gusar Nace in Pomladna. V svet lutk sta jih popeljali lutkarici Bernarda Gašperšič 

in Metka Frelih iz Kulturno umetniškega društva Teater za vse Jesenice. 

 

Učenke gledališkega krožka so se z mentorico Martino Čapelnik udeležile literarnega 

opoldneva s slovenskim pisateljem, prevajalcem, igralcem in stand up komikom Boštjanom 
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Gorencem Pižamo. V razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika jih je na 

humoren način popeljal v svet slovenske književnosti od daljne preteklosti do sodobnosti. 

 

 
 

5. april 

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je potekalo srečanje mladih raziskovalcev. Tam so  bile 

tudi naše učenke. Zala Uranut in Nina Hudrap sta predstavili nalogo z naslovom Vpliv hrane 

na pH vrednost telesnih tekočin, Nuša Perenda in Izabella Hajdi Navodnik pa nalogo 

Biomehanika pri skoku v daljino. Slednji sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 15. maja 

v Murski Soboti.   

 

6. april 

Plesno gledališče se je s predstavo V duhu časa udeležilo Festivala gledaliških sanj v Ljubljani. 

Svoj nastop so opravili z odliko, opozorili so nase in bili pohvaljeni za svoj delež pri 

ozaveščanju ohranjanja kulturne dediščine. 

 

7. april 

V Gornji Radgoni je potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije. Anja Mravlak je 

osvojila zlato priznanje.  
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Sedmošolci so se v okviru naravoslovnega dneva odpravili na ogled hidroelektrarne v Fali, 

akvarija in terarija v Mariboru ter mesta Maribor. 

 

 
 

Potekalo je državno tekmovanje iz znanja geografije. Na območno tekmovanje, ki bo v 

Slovenj Gradcu, se je uvrstila Anja Mravlak. 

 

Potekalo je prvo tekmovanje iz znanja slovenščine Mehurčki. Sodelovalo je 20 tretješolcev. 

Vsi so prejeli priznanja za sodelovanje. 

 

8. april 

Potekalo je državno tekmovanje iz fizike, na katerem sta Anja Mravlak in Nuša Perenda 

osvojili srebrno priznanje. 

 

Učenci izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so poslušali 

predavanja, ki so jih zanje pripravili člani Koronarnega društva in ravenski reševalci. Urili so 

se tudi v uporabi AED-aparata. 
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10. april 

Učenci 4. a-razreda so imeli tehniški dan. Izdelali so velikonočni avtomobil iz kartonskih 

škatel, in sicer na osnovi lastne skice. Okrasili so ga po svoji zamisli. 

 

Plesno gledališče je predstavo V duhu časa odigralo za učence prve triade naše šole. 

 

11. april 

Predstavo V duhu časa našega plesnega gledališča so si ogledali učenci Osnovne šole 

Prežihovega Voranca in dijaki ravenske gimnazije. Popoldan so jo učenci odigrali še za širšo 

javnost. 

 

12. april 

Učenci prvega in drugega razreda Osnovne šole Prežihovega Voranca so si ogledali predstavo 

našega gledališkega krožka Čebelica leti po pomoč. 
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V Mežici je potekala revija pevskih zborov, ki so se je udeležili tudi naši učenci. 

 

V Vuzenici je potekalo državno tekmovanje iz Vesele šole. Neja Veselko Pogorelčnik in Miha 

Vrčkovnik sta osvojila srebrno priznanje. 

 

14. april 

Na kegljišču Golovec v Celju je potekal finale državnega tekmovanja v kegljanju. Našo šolo so 

uspešno zastopali Tomaž Uršnik, Neža Kovač Arih in Valentin Gorenšek. 
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19. april 

Petošolci so se v okviru naravoslovnega dneva odpravili v podzemlje Pece. Spoznavali so 

rudarjenje, rudarsko opremo in življenje rudarjev nasploh. 

 

20. april 

V šolski telovadnici je bila zaključna prireditev, imenovana V duhu časa. Z glasbo, pesmijo, 

plesom in igro smo se sprehodili skozi različna zgodovinska obdobja. 

 

Potekal je področni Šolski plesni festival. Neja Topler in Alina Mujkić sta šolo dostojno 

zastopali. Alina si je priplesala celo bronasto medaljo. 

 

V športnem parku Tabor v Mariboru je potekal šolski ekipni kros. Udeležile so se ga tri naše 

učenke – Neža Brezovnik, Ana Mlinar in Monika Zabev. 

 

 
 

22. april 

Na mežiški osnovni šoli je potekalo državno tekmovanje za Vegovo priznanje. Udeležili so se 

ga Marko Haber, Hana Gorenšek in Anja Mravlak. Vsi so osvojili srebrna priznanja. 
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24. april 

Prvošolci so imeli tehniški dan. Spoznavali so naravne materiale in pomen recikliranja 

odpadnih materialov. Izdelovali so planete z domišljijskimi ali čisto realnimi živalmi. Tako so 

naravni materiali in odpadna embalaža dobili novo vrednost. 

 

Učenci gledališkega krožka so se z igrico Čebelica leti po pomoč predstavili učencem od 1. do 

4. razreda prevaljske osnovne šole, ki so pridno brali za bralno značko, in otrokom iz 

prevaljskega vrtca. 

 

25. april 

Devetošolci so imeli tehniški dan. Obiskali so zabaviščni park Gardaland ob Gardskem jezeru 

v Italiji. 
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26. april 

Tretješolci so v okviru tehniškega dneva izdelovali izdelek iz odpadnega materiala. Tetrapak 

se je pod spretnimi prstki spremenil v prikupno denarnico. 
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MAJ 

 

5. maj 

Potekalo je šolsko tekmovanje Logična pošast. Tekmovalo je 39 učencev od 2. do 9. razreda 

na matični in 19 učencev na podružnični šoli. 9 učencev matične šole je osvojilo bronasta in 

30 srebrna priznanja; 4-je učenci s podružnice so osvojili bronasta, 15 pa jih je prejelo 

srebrna priznanja. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 12 učencev.  

 

9. maj 

Učenci prve triade so si v Glasbenem domu Ravne ogledali nastop učencev, ki obiskujejo 

glasbeno šolo. Ti so se predstavili na različnih glasbilih, skozi program pa jih je popeljal 

gospod Dušan Štriker. 

 

 
 

10. maj 

Potekal je zaključni turnir interesne dejavnosti badminton. Udeležilo se ga je 40 tekmovalcev 

začetnikov, 32 z naše šole. Najboljši v različnih kategorijah so bili Manca Kotnik, Nitai Tarkuš, 

Ajda Kotnik, Alina Mujkić, Anžej Kušej in Nina Razgoršek – vsi učenci naše šole. 
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Učenci, ki obiskujejo gledališki krožek, so v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika odigrali predstavo Čebelica leti po pomoč. 

 

11. maj 

Devetošolci so imeli naravoslovni dan. Obiskali so Izobraževalni center za jedrsko energijo, 

kjer so poslušali predavanje o fuziji, energiji prihodnosti. Pogledali so si še poskuse z 

naravnim in umetnim sevanjem v naravi ter razstavo o jedrskih elektrarnah. Nato so se 

podali še v Hišo eksperimentov, kjer so samostojno izvajali številne in zanimive poskuse, za 

piko na i pa so odšli še v Muzej iluzij. 

 

Prvo- in drugošolci  so imeli športni dan. Odšli so do stadiona pri DTK-ju, kjer so opravili teke 

za športno-vzgojni karton, nato pa so se po sprostitvenih vajah, malici in igri odpravili nazaj v 

šolo. 

 

Tretješolci so imeli športni dan. Po pogovoru o ciljih tega dne so pomalicali in se odpravili na 

pohod do parka ob ravenskem gradu. Tam so se najprej ogreli in se nato v manjših skupinah 

pomerili v moštvenih in štafetnih igrah. Opravili so še teke za športno-vzgojni karton in se po 

razteznih vajah vrnili v šolo. 

 

Tudi četrto- in petošolci so bili ta dan športno aktivni, tudi oni so opravljali teke za športno-

vzgojni karton, razgibali in zabavali pa so se v moštvenih igrah. 
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12. maj 

V Družbenem domu na Prevaljah je potekal zaključek letošnje sezone bralne značke. 

Prireditve, ki jo je s svojim nastopom popestril Trkaj, se je udeležilo 13 letošnjih zlatih 

bralcev. 

 

 
 

15. maj 

V Murski Soboti je potekalo državno srečanje mladih raziskovalcev. Udeležili sta se ga 

Izabella Hajdi Navodnik in Nuša Perenda. Njuna predstavitev je bila odlična, prepričali sta 

tudi komisijo in tako dosegli 1. mesto in zlato priznanje. 
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Na likovnem in literarnem natečaju slovenske vojske sta Neja Veselko Pogorelčnik in Anja 

Ocepek prejeli nagrado in z vojaškim helikopterjem sta poleteli s slovenjgraškega letališča. 

Vsi izdelki, ki so jih prispevali učenci, ki obiskujejo izbirni predmet VNN in neobvezni izbirni 

predmet umetnost, so bili na letališču v Slovenj Gradcu rudi razstavljeni. 

 

 
 

Naši folkloristi so nastopili ob odprtju razstave študijske skupine, ki likovno ustvarja pri 

univerzi za tretje življenjsko obdobje. Simfonija pomladi II je naslov razstave, ki so jo odprli 

na ravenskem gradu. Folkloriste je s harmoniko spremljala Tina Kalajžič. 
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17. maj 

Učenci od 6. do 9. razreda so imeli športni dan. Deveto- in osmošolci so se pomerili v 

atletskem peteroboju, osmošolci so igrali še nogomet, osmošolke pa odbojko. Šesto- in 

sedmošolci so se pomerili v atletskem četveroboju. Šestošolci so igrali še med dvema 

ognjema, sedmošolci nogomet, sedmošolke pa malo odbojko. 

 

Potekalo je tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Sodelovali so vsi učenci od 1. do 3. 

razreda. 

 

Učenci so sodelovali pri snemanju oddaje Na lepše, ki jo pripravlja slovenska RTV. Odpravili 

so se v Prežihov Pekel in se s skušali vživeti v čas, ko je živel naš veliki pisatelj. 

 

18. maj 

V parku ob ravenskem gradu so potekale Naše igrarije 2017, kjer so sodelovali tudi naši prvo- 

in drugošolci. Čarovnica Mica jih je popeljala skozi »igrarije«, »čačkarije«, 

»kuharije«,«migarije« in »afnarije«. Res dobro so se zabavali! 

 

20. maj 

Na Osnovni šoli Toneta Čufarja v Mariboru je potekalo državno tekmovanje Logična pošast. 

Udeležilo se ga je 12 naših učencev. Zlato priznanje je osvojila Zala Brezovnik. 

 

 
 

22. maj 

Četrtošolci so imeli naravoslovni dan, ki so ga posvetili vodi. Odšli so do Rimskega vrelca, na 

poti pa so si ogledali različne vodne vire ter rastline in živali ob vodi in v njej.  
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23. maj 

S spreminjanjem lastnosti snovi zaradi vpliva toplote so se ukvarjali tretješolci. V gospodinjski 

učilnici so zamesili kvašeno testo in opazovali rast žemljic, ki so ji tudi spekli. Segrevali so 

čokolado, sladkor in vodo. Karameliziran sladkor so oblikovali v slastne lizike.  

 

24. maj 

Ekipa naših učenk se je udeležila področnega tekmovanja v mali odbojki v Slovenj Gradcu. S 

trudom in borbenostjo so dosegle 4. mesto. 
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Šestošolci so imeli tehniški dan. Obiskali so mizarsko delavnico Srednje šole Slovenj Gradec in 

Muta v Slovenj Gradcu. Ogledali so si obdelovalne stroje, nato pa so si izdelali leseni 

zabojček. Ogledali so si še stalno razstavo lesenih izdelkov, ki so jih dijaki naredili na 

zaključnih izpitih. 

 

 
 

V tednu gozdov je bil tudi letos organiziran kviz »Kaj veš o gozdu?«, ki je potekal na gozdni 

učni poti v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Našo šolo so zastopali Tina Kalajžič, Hana Gorenšek 

in Nejc Ledinek Hovnik. 

 

Prvošolci so obiskali živalski vrt, kjer so opazovali živali in se ob tem tudi veliko naučili. 

 

25. maj 

Učenci petih razredov so imeli tehniški dan, namenjen vedenju v prometu. Predstavnik 

Jumicarja jim je najprej predstavil teoretični del, kjer je poudarek na otroku kot pešcu, nato 

pa so se učenci preizkusili v vožnji z mini avtomobilčki. V drugem delu so izdelali vozilo s 

pogonom na gumo. 

 

Nadarjeni učenci so se odpravili na tabor na Strojno. Tam bodo v naravi preživeli dva dni. 

 

26. maj 

Nadarjeni učenci so zaključili druženje na Strojni, kjer so raziskovali lepote domače pokrajine 

in nadgradili svoje znanje o naravi in še čem. 
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31. maj 

Šolsko knjižnico so obiskali malčki iz vrtca Ajda. Podelili smo jim bralna priznanja Petra Nosa, 

drugošolci z učiteljico Darjo Štrekelj pa so jim pripravili prisrčen sprejem. 

 

 
 

 



Letopis 2016/2017 

 

74 
 

JUNIJ 

 

1. junij 

Naš pevski zbor je nastopil na prireditvi Mladi glas, sosednja vas v avstrijski Galiciji. Ob tej 

priložnosti so si ogledali še tamkajšnjo znamenitost Podkanjski slap. 

 

2. junij 

Četrtošolci so imeli naravoslovni dan o preteklosti. Potekal je na Prežihovini, v Prežihovi 

bajti, ki z značilno notranjo opremo otrokom omogoča domišljijski vstop v vsakdanje življenje 

v preteklosti. 

 

Devetošolci so se, potem ko so v okviru tehniškega dneva pripravili vse potrebno, v 

Družbenem domu na Prevaljah poslovili od šole ter se zahvalili učiteljem in staršem. 

 

 



Letopis 2016/2017 

 

75 
 

V Kulturnem centru Ravne je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije potekal 2. 

filmski festival otrok in mladine Koroške. V kulturnem programu so nastopili naši učenci. 

Sedmošolci Gaja Gregor, Sara Pavlović, Fiona Sirovina Dvornik, Filip Čelik, Oskar Ahac 

Navodnik ter Klara in Manca Strmčnik so se predstavili s filmom, ki so ga posneli za otroški 

parlament, in na festivalu osvojili oskarja. 

 

 
 

4. junij 

Potekalo je državno tekmovanje v lokostrelstvu na zunanjem strelišču. Hana Sekereš je 

osvojila 2. mesto. 

 

6. junij 

Tretješolci so se odpravili na ekskurzijo v Ljubljano. Z gondolo so se zapeljali na grad in ga 

dodobra spoznali. Z grajskega stolpa so si ogledali našo prestolnico, kasneje pa so z ladjico 

zapluli po Ljubljanici. 
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Ob zaključku sezone bralne značke smo gostili glasbenika in pisatelja Adija Smolarja. Zlatim 

bralcem je podelil knjižne nagrade. 
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7. junij 

V Žalcu je potekal finale posameznikov v atletiki. Naši učenci Izabella Hajdi Navodnik, Kaj 

Glinšek, Tilen Krpač, Klara Priteržnik in Hana Paulina Navodnik so odlično zastopali barve 

šole. 

 

 
 

8. junij 

Člani šolskega plesnega gledališča so se odpravili na ekskurzijo na avstrijsko Koroško. Obiskali 

so grad Landskorn, kjer so si ogledali nastop ptic ujed, nato so opazovali opice makaki na 

Opičji gori, sprostili pa so se v adrenalinskem parku v soteski Čepa. 
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Učenci 5. a-razreda so opravljali kolesarski izpit. Njihovo ravnanje je budno spremljal tudi 

policist. 

 

9. junij 

Učenci 5. b-razreda so opravljali kolesarski izpit.  Po uspešno opravljenem ocenjevanju 

znanja za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu so učenci dobili kolesarsko 

izkaznico. 

 

Naše učenke so se v okviru čezmejnega Geo festivala 2017 udeležile Teka štafet v Labotu. 

Odtekle so štafetni tek trojk na dolge proge in osvojile drugo mesto. Trojko so sestavljale Ana 

Mlinar, Monika Zabev in Nuša Šegel. 
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Učenci predmetne stopnje so imeli športni dan. Odpravili so se na pohod in tekli štafetni tek 

okoli Ivarčkega jezera. 

 

10. junij 

Naši folkloristi so nastopili na prireditvi EU-projekt, moj projekt Ravne, mesto forma vive, ki 

je potekala pred Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika. 

 

12. junij 

Drugošolci so se odpravili v CŠOD Peca, kjer bodo preživeli tri dni, četrtošolci pa v petdnevno 

šolo v naravi v Moravske Toplice. 

 

13. junij 

V Mariboru je potekal Zborovski bum, ki so se ga udeležili tudi naši pevci mladinskega 

pevskega zbora. Skupaj z ostalimi sodelujočimi so zapeli deset pesmi iz opernega repertoarja. 

 

 
 

 

14. junij 

V Kulturnem centru Ravne je potekala sprejem s slavnostno podelitvijo  zlatih petic učencem, 

ki so vsa leta šolanja dosegali najboljši uspeh. Med njimi je bilo tudi 19 naših učenk in 

učencev: Žan Blaznik Lesičnik, Kaj Glinšek, Tonja Jeromelj, Klara Viderman, Anja Mravlak, 

Neža Švajger, Lovro Bobek, Gal Medvešek, Nastja Jamnik, Lana Štrucl, Jaš Berložnik, Žan 

Hovnik, Adriana Pranjković, Nina Hudrap, Jan Mlinarič, Špela Primožič, Hana Sekereš, Zala 

Urnaut in Anže Zmagaj. 
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Drugošolci so se vrnili iz CŠOD Peca, kjer so realizirali naravoslovni, tehniški in športni dan 

(lokostrelstvo in plezanje). 

 

V Mežici je potekal območni turnir za dečke in deklice v odbojki na mivki. Deklice niso uspele, 

dečki pa so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje, ki bo v septembru. 

 

15. junij 

Prvošolci so imeli športni dan. Odšli so na pohod in uživali v zabavnih športnih igrah. 

 

16. junij 

Četrtošolci so se vrnili iz šole v naravi v Moravskih Toplicah. V dneh, ki so jih tam preživeli, so 

se predvsem športno udejstvovali ter spoznavali Panonski svet – ogledali so si tipično 

panonsko hišo, lončarsko delavnico, brod in plavajoči mlin na Muri, veliko plavali in se 

sproščeno družili. 
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20. junij 

Tretješolci so se v okviru športnega dne podali na pohod na Brinjevo goro. 

 

Petošolci so športni dan preživeli v prijetnem druženju – sprehodili so se do letnega kopališča 

in z aktivnostmi v bazenu zaključili lep dan. 

 

Sedmošolci so imeli tehniški dan, in sicer so se ukvarjali s tlakovanjem ravnine. Izdelali so 

tlakovec in z njim tlakovali. 

 

22. junij 

Sedmošolci so imeli naravoslovni dan, spoznavali so Dolenjsko. Ogledali so si Novo mesto ter 

forma vive v Kostanjevici na Krki in se zabavali v čateških termah. 

 

Osmošolci so imeli naravoslovni dan. Podali so se do knežjega kamna in si v Celovcu ogledali 

Minimundus, nato pa so se vrnili v Slovenijo, kjer so občudovali lepote Blejskega Vintgarja in 

obiskali Prešernovo Vrbo. 
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23. junij 

Zadnji šolski dan je potekala zaključna prireditev z naslovom Domovina, radi te imamo, ki so 

si jo v šolski avli ogledali vsi učenci in učitelji. Tudi sicer so bile ure zadnji dan pouka 

namenjene domovini in domoljubju. Ob koncu pa so razredniki podelili spričevala in pohvale 

najbolj pridnim. 

 

Na fotografijah razredov lahko poiščete vse, ki smo jih v kroniki omenili, in vse ostale, ki so 

po svojih močeh pripomogli k temu, da si bodo ime naše šole zapomnili po lepem in dobrem. 
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1. a, razredničarka Jožica Podvratnik, vzgojiteljica Tanja Hudrap 

1. b, razredničarka Larisa Podržavnik, druga učiteljica v razredu Maja Pečnik 
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1. K, razredničarka Aleksandra Kričej, druga učiteljica v razredu Manica Gerdej 

 

2. a, razrednik Matjaž Homan 
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2. b, razredničarka Darja Štrekelj 

 
2. K, razredničarka Vesna Junger 
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3. a, razredničarka Olga Natlačen 

 
3. b, razredničarka Mojca Berložnik 
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3. K, razredničarka Vanja Medvešek 

 
4. K, razredničarka Melanie Veselko 
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4. a, razredničarka Simona Lečnik Šrot 

 
4. b, razredničarka Irena Plešnik 
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5. a, razredničarka Lotka Velički 

 
5. b, razredničarka Simona Auprih 
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6. a, razredničarka Majda Nabernik 

 
6. b, razredničarka Karmen Vučko Pogorevčnik 
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7. a, razredničarka Silva Ban 

 
7. b, razrednik Martina Čapelnik 
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8. a, razredničarka Janja Spanžel 

 
8. b, razredničarka Martina Ploder 
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9. a, razredničarka Nina Ošlovnik 

 
9. b, razrednik Jure Plevnik 
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9. c, razredničarka Cvetka Praznik 
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PROJEKTI 
 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV – OTROŠKI PARLAMENT 

V letošnjem šolskem letu je začel šolski parlament delovati s prvim sestankom šolske 

skupnosti, in sicer meseca septembra. Na sestanku smo izvolili predsednika (Lovro Bobek iz 

9. b) ter podpredsednika (Žan Blaznik Lesičnik iz 9. a) Predstavniki so bili na sestanku 

seznanjeni s temo letošnjega parlamenta, tj. Otroci in načrtovanje prihodnosti, in akcijami 

ter ostalimi aktivnostmi, vezanimi na delo šolske skupnosti.  

V mesecu oktobru smo imeli na šoli celotedensko akcijo zbiranja odpadnega papirja. Denar, 

pridobljen v omenjeni akciji, smo namenili za šolski sklad. Zbrali smo 3 tone in 700 kg 

odpadnega papirja. V mesecu decembru smo za naše prvošolce organizirali sprejem v šolsko 

skupnost. Pripravili smo jim kulturni program, kjer so učenci naše šole peli, plesali in 

recitirali. Januarja smo organizirali šolski parlament, februarja smo se udeležili še občinskega 

parlamenta. Januarja smo začeli zbirati tudi plastične zamaške za deklico Evo s Prevalj. Marca 

smo se v Kulturnem centru Ravne udeležili regijskega parlamenta.  

 

 

Našo šolo je zastopala učenka 9. c razreda, Hana Sekereš,  ki je v debati aktivno sodelovala in 

se odlično odrezala.  V mesecu maju, natančneje 27. 5., se je Hana udeležila nacionalnega 

otroškega parlamenta v Ljubljani, kjer je opravljala delo novinarke. Zadnji teden v marcu smo 

izpeljali še eno akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo zbrali 7 ton odpadnega papirja. 

Zbrani denar smo namenili šolskemu skladu. Ob koncu šolskega leta (maj, junij) smo v 

sodelovanju s Karitasom izvedli še akcijo Pokloni zvezek, v okviru katere so učenci naše šole 
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socialno ogroženim otrokom podarili zvezke in ostale šolske potrebščine. V vse akcije, ki se 

dogajajo na našo šoli, so vključeni tudi učenci iz podružnice v Kotljah. 

Nina Ošlovnik, mentorica šolske skupnosti OŠ koroških jeklarjev 

 

'ŽIVLJENJE NEKOČ' – RAZISKOVALNO-USTVARJALNI TABOR ZA NADARJENE UČENCE  

STROJNA 2017 

 

26. in 27. maja 2017 je v hribovski vasi Strojna potekal tabor za nadarjene učence tretje tria-

de. Udeležilo se ga je 29 učencev, ki so raziskovali in ustvarjali v petih tematskih delavnicah. 

 

Učenci v likovni delavnici so prvi dan pod vodstvom likovne pedagoginje Katje Krejan s po-

sebnimi barvami slikali na keramične skodelice. Poslikane skodelice so se naknadno žgale v 

peči in glazirale.  

Drugi dan so imel isti učenci pod vodstvom Stojana Brezočnika fotografsko delavnico. Najprej 

so se seznanili s teoretičnim delom (uporaba fotoaparata, perspektive, motivi …), nato so 

nadaljevali s fotografiranjem v naravi in na domačiji Janež, ki velja za kulturnozgodovinski 

spomenik, saj imajo tam ohranjeno črno kuhinjo, kaščo, s skodlami krito streho in nekatere 

druge elemente ljudskega stavbarstva. 
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Udeleženci glasbene delavnice so pod vodstvom Suzane Makič uvodoma izbrali ljudske 

pesmi, ki so jih kasneje uglasbili. Seznanili so se z ljudskimi instrumenti, plesi, nošami. Delali 

so na besedilu in ritmizaciji posameznih izbranih ljudskih pesmi in jih nazadnje izvedli z ljud-

skimi instrumenti. Obiskali so jih člani ljudske zasedbe Zimski kosci, s katerimi so skupaj 

ustvarjali in preizkusili njihove instrumente. Spontano se jim je porodila ideja o ustanovitvi 

benda. Poimenovali so se Katastrofa sekstet in že načrtovali nastope in dejavnosti v priho-

dnosti. V soboto so se na zaključni predstavitvi tabora s kratkim nastopom predstavili star-

šem. 

Navdušenci za geografsko raziskovanje so pod mentorstvom Jureta Plevnika najprej spoznali 

teoretične osnove o naseljih in arhitekturnih značilnostih krajine. V nadaljevanju so šli na 

teren, kjer so podrobneje spoznali kmetijo Janež in že omenjene elemente ljudskega stav-

barstva. Fotografirali so detajle. Pri opazovanju so bili še posebej pozorni na kmečko hišo, saj 

so v nadaljevanju tabora izdelali maketo le-te.  

Naravoslovno delavnico je vodila Majda Nabernik. Učenci so najprej spoznali osnove o bota-

nični sistematiki, zgradbi in obliki rastlin, užitnih in strupenih divjih rastlinah, nadaljevali so s 

prepoznavanjem rastlin na terenu. Spoznali so uporabo divjih rastlin v prehrani v vsakdanjem 

življenju in pripravili »frtaljo« za ostale udeležence tabora. 

V nadaljevanju tabora so spoznavali zdravilne učinke rastlin, splošne napotke za nabiranje le-

teh, njihove zdravilne učinkovine in napotke za pripravo (izdelavo) tinkture in macerata, ki so 

jih drugi dan tabora tudi izdelali in jih odnesli s seboj domov.  

Učenci – novinarji so pod mentorstvom Petre Podjaveršek spremljali dogajanje na taboru in 

o njem poročali širši javnosti. Učili so se veščin dokumentarnega fotografiranja, zbirali po-

datke o posameznih delavnicah in pripravili reportažo za Koroški radio in Večer Koroška. 

Gostili so novinarko Katarino Valentar. 

Idejno zasnovo tabora je podala Tanja Naveršnik, tehnično organizacijo je izpeljal Toni Toma-

žič. 

 

Tanja Naveršnik, koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci 

 

 

ZDRAVA ŠOLA  

 

V letošnjem šolskem letu je bila rdeča nit Zdrave šole še vedno duševno zdravje. V mesecu 

oktobru smo imeli mentorji mreže Zdravih šol uvodni sestanek in izobraževanje v ravenski 

enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V mesecu novembru smo na temo duševno 

zdravje izvedli naravoslovna dneva v 8. in 9. razredih. Pri izvedbi delavnic za osmošolce sta 

nam pomagali zaposleni iz zavoda NIJZ. Novembra smo že četrto leto zapored imeli tradicio-

nalni slovenski zajtrk. V mesecu decembru smo osmošolce in devetošolce na razrednih urah 

ozaveščali o bolezni AIDS in jim 1. decembra razdelili rdeče pentlje. Skozi celo šolsko leto 

smo tako na matični kot na podružnični šoli na razrednih urah veliko časa namenjali dušev-

nemu zdravju ter zdravemu načinu življenja. V mesecu aprilu smo mentorji imeli na Srednji 
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šoli Ravne na Koroškem delavnice in predstavitev primerov dobre prakse. Na trim stezi so 

nam predstavili gozdno pedagogiko, ki jo bomo naslednje šolsko leto poskušali vključiti v 

pouk SPO v 1. triadi. Meseca maja je bil za starše učencev 8. razredov roditeljski sestanek o 

prehranjevanju, sodelovala je strokovnjakinja Helena Popič, ki je zaposlena na NIJZ Ravne na 

Koroškem.V mesecu juniju je bilo še zadnjo izobraževanje za mentorje Zdravih šol, kjer smo 

si izmenjali izkušnje in naredili evalvacijo ciljev, ki smo si jih zadali. Ker vedno bolj stremimo k 

duševnemu zdravju in zdravemu načinu življenja, se bo tudi v naslednjem šolskem letu nada-

ljevalo delo na tem področju. 

 

Jasmina Pušnik, mentorica Zdrave šole 

 
 
VARNO S SONCEM 

 
Učiteljice in učenci 4. Razredov (letos jih je bilo 43) že drugič sodelujemo v projektu Varno s 

soncem. 

Teoretični del učnih tem smo obravnavale pri razrednih urah. Pri tem smo si pomagale s 

poslanimi nalogami in vprašalniki.Starše smo s pomenom varnega sončenja seznanile na 

zadnjem roditeljskem sestanku.Praktično in teoretično  znanje smo uporabili v Moravcih, 

kjer smo aktivno preživljali šolo v naravi (reševali smo razne naloge, opazovali senco v 

različnih delih dneva, večkrat na dan smo se mazali z zaščitnimi kremami).  Kreme za zaščito 

pred soncem so nam podarili  sponzorji (lekarna Dren in Koroška lekarna), zaščitna pokrivala 

s ščitnikom so otroci prinesli sami. 

Temo varnega sončenja smo vključili tudi v naš nastop na zaključni prireditvi v Moravcih. 

 
Simona Lečnik Šrot 

 

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 

V šolskem letu 2016/2017 je  že enajstič potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kultu-

re »Rastem s knjigo«. V okviru tega projekta je vsak sedmošolec prejel izvirno slovensko 

mladinsko leposlovno delo. 

Z učenci 7. a in 7. b-razreda smo v decembru skupaj z učiteljicama Petro Podjaveršek in Tino 

Čapelnik obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika. Najprej smo si ogledali kra-

tek film, nato pa  smo se   seznanili z najnovejšim mladinskim leposlovjem; ogledali smo si 

tudi knjižnične prostore. Po končanem ogledu knjižnice je vsak sedmošolec prejel izbrano 

knjigo. Letos je to bila to knjiga Kit na plaži Vinka Möderndorferja. 

 

Dragica Kolar, koordinatorka projekta na šoli  
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PASAVČEK 

 

Sodelujoči učitelji: Jožica Podvratnik, Tanja Hudrap,  Larisa Podržavnik, Maja Pečnik, Matjaž 

Homan, Darja Štrekel,j Vesna Junger, Aleksandra Kričej, Manica Gerdej 

Učitelji razredne stopnje se zavedamo pomena varnega vključevanja otrok v promet. V želji, 

da bi učenci usvojili potrebna znanja, predvsem pa, da bi pridobili življenjsko pomembno 

navado – pravilno in redno pripenjanje z varnostnim pasom, smo se tudi v tem šolskem letu 

odločili za sodelovanje v projektu Pasavček. V projektu so sodelovali učenci 1. a, 1. b., 2. a, 2. 

b ,1. k in 2. k-razreda. 

Naše dejavnosti so bile  raznolike in otrokom zanimive. V šolo smo povabili policista, ki nam 

je ob vodenju po cestišču v naselju Javornik ter ogledu risank in spotov o prometu podal 

veliko pomembnih informacij o tem, kako naj se vedemo kot udeleženci v prometu.  

V okviru projekta smo ustvarjali likovne izdelke na temo pripenjanja in prometa nasploh, 

brali smo zgodbice in se učili »prometne« pesmice, spoznavali smo vrste prometa, prometne 

znake, delovne stroje, se igrali razne igre v zvezi s prometom, beležili privezanost potnikov in 

to vrednotili, vrednotili smo pomen vidnosti v prometu in uporabo odsevnikov, rabo čelade, 

opisovali pravilno vedenje v različnih prevoznih sredstvih in še bi lahko naštevali.  

Na obisk smo povabili reševalce, gasilce in policiste ter medicinsko sestro gospo Sašo Horvat 

iz Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.  
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Na parkirišču pri šoli so nam predstavili svoje delo in opremo. Učenci so po skupinah obiskali 

posamezno »postajo« in tako lahko marsikaj tudi prijeli in praktično preizkusili.  

Ob koncu projekta smo pripravili razstavo v avli šole in s tem na pravilno in redno pripenjanje 

opozorili tudi druge.  

Učenci so aktivni raziskovalci in izvajalci dejavnosti. Učitelji želimo, da učenci dojamejo 

pomen rednega pripenjanja in usvojijo dovolj znanja za pravilno pripenjanje v vozilih, saj 

bodo tako veliko pripomogli k lastni varnosti in varnosti sopotnikov. 

Ob zaključku projekta so vsi prejeli priznanja za sodelovanje in barvice z likom Pasavčka.                  

Darja Štrekelj 

 

»POLICIST LEON«  

 

Učenci petih razredov so tudi v letošnjem letu sodelovali v projektu Policist Leon. 

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri 

vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport.   

S projektom želimo otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem 

življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter 

spoštovanju pravil na različnih področjih.  

  

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. 

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več 

vsebin, prilagojenih tudi letnemu času: 

 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev), 

 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka), 

 nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...), 

 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in 

 kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...). 

 

S pomočjo policista so učenci te vsebine spoznavali na treh srečanjih. Na zadnjem je bil naj-

večji poudarek na varnosti v prometu in kolesarskem izpitu. 

Za starše smo skupaj s policistom Zvonetom Uršnikom pripravili roditeljski sestanek o med-

vrstniškem nasilju. 

Simona Auprih, Lotka Velički 

 

http://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/PolicistLeonSvetuje.pdf
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

 

Tudi v tem šolskem letu so vsi učenci naše šole sodelovali v projektu Tek podnebne 

solidarnosti, saj nam ni vseeno, kaj se dogaja z našim planetom. Zemlja je tako edinstvena in 

lepa, a v čedalje večji nevarnosti zaradi neodgovornega onesnaževanja. Zaradi malomarnosti 

ljudi izginjajo stvari, ki so nam povsem samoumevne: čista voda, svež zrak, dobra zemlja, 

hrana … Čedalje več je poplav, suš in drugih naravnih nesreč.  

Glavni namen projekta Tek podnebne solidarnosti je, da tečemo v solidarnosti do ljudi v 

Afriki, ki so jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadele, četudi s svojim 

načinom življenja še najmanj prispevajo k onesnaževanju okolja. S pretečenimi kilometri 

gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km). 

 

Projekt je potekal celo šolsko leto, precej pa nam je pri tem nagajalo vreme. V tem šolskem 

letu so učenci OŠ Koroški jeklarji skupaj pretekli 10030 kilometrov. Ob teku nas spremljajo 

želje, da naj naša Zemlja ostane zdrava, in misli, kako lahko mi s svojimi dejanji in ravnanjem 

pripomoremo k temu. 

Darja Štrekelj, Vesna Junger, Cvetka Praznik 
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

 

Na OŠ koroških jeklarjev je že tretje leto zapored potekal evropski projekt Zdrav življenjski 

slog, katerega namen je vsem učencem zagotoviti še dodatne ure športne aktivnosti. 

Zanimanje za udeležbo je bilo tudi to šolsko leto veliko, saj je bilo v projekt vključenih okoli 

180 učencev od 1. do 9. razreda. 

Zdrav življenjski slog je brezplačen strokovno voden športni program, ki je zasnovan na 

elementarnih, temeljnih športnih aktivnostih, kot sta atletika in gimnastika, in  

kompleksnejših, ki jih učenci spoznavajo in utrjujejo po usvojitvi temeljnih (igre z žogo, …). V 

projekt so vključena tudi lokalna športna društva (lokostrelsko, taborniško, športno-plezalno, 

…), ki z različnimi športnimi vsebinami popestrijo dogajanje na učnih urah Zdravega 

življenjskega sloga. Športne vsebine so otrokom predstavljene preko igre. Na ta način otroci 

utrjujejo temelje zdravega načina življenja ter se naučijo pravilnega izvajanja podanih 

motoričnih elementov. V učnem procesu jih spodbujamo k samostojnemu razmišljanju in 

iskanju rešitev ter jih navajamo na poštenost tako v športu kot v vsakdanjem življenju. 

S športnimi pedagogi, učitelji prve triade in vodstvom šole smo sodelovali na visokem 

strokovnem in organizacijskem nivoju.  

Da je šport življenje in da je vredno živeti s športom je temelj, ki mora biti predstavljen 

vsakemu otroku in program Zdrav življenjski slog daje to priložnost.  

 

mag. Matjaž Ogris, izvajalec dejavnosti v okviru projekta 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo bili vključeni v projekt držav članic EU Shema šolskega 

sadja in zelenjave. Osnovni namen projekta ostaja nespremenjen, in sicer učencem ponuditi 

več svežega sadja in zelenjave, tudi ekološke pridelave, jih izobraževati o pomenu sadja in 

zelenjave za zdravje, obenem pa  izvajati različne aktivnosti, povezane z zdravim načinom 

prehranjevanja. 

Odločili smo se, da sveže sadje oziroma zelenjavo ponudimo 1 krat tedensko, in sicer vsak 

četrtek pred poukom. Deliti smo ju morali poleg redne šolske prehrane. 

 

V okviru projekta izvajamo različne izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja in 

zelenjave. Te smo učitelji  vključevali v učne načrte (ki se tudi dotikajo pomena zdrave 

prehrane za zdravje) in v dneve dejavnosti (naravoslovni in tehniški dnevi). Tudi razredne ure 

smo namenili teoretičnemu in praktičnemu delu. Prepričana sem, da je projekt dober, 

uspešen in upam, da bo potekal tudi v prihodnje. 

 

V okviru projekta smo izpeljali tudi naslednje aktivnosti: 
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 Izvedba jesenske (24. in 25. 10.2016)  in spomladanske (9., 12., 13. 6. 2017) ankete v 

4., 6. in 8. razredu.  

 

Vprašalnik: 

Na zahtevo Evropske skupnosti je Inštitut za varovanje zdravja z anketo vrednotil 

učinkovitost ukrepa. Spremljali so pričakovane spremembe stališč, znanj, pričakovanj in 

vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave, kar bi bilo posledica učinkov SŠS. 

Vprašalnik so učenci izpolnili dvakrat, prvič  pred pričetkom izvajanja SŠS  (med 15. 

septembrom in 15. oktobrom 2015), drugič pa po 15. maju 2016. Dostopen je bil samo na 

spletni strani. Za dostop do vprašalnika smo vnesli šifro, ki je bila dodeljena šoli na začetku 

šolskega leta. Prav tako je vsak učenec dobil šifro, ki je bila enaka tudi na koncu leta. 

Na podlagi zbranih informacij bo Inštitut za varovanje zdravja pripravil poročilo o 

učinkovitosti izvajanja SŠS v tem šolskem letu. Vse to bo objavljeno na spletnih straneh 

Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Inštituta za varovanje zdravja. Poročilo bo 

posredovano tudi na vse sodelujoče šole. 

 

 28. 9. 2016 smo skupaj z VVZ in društvom AJDA izvedli srečanje učencev, staršev in 

mentorjev šolskih vrtov. 

 28. 9. 2016 smo posadili sadno drevo, za starše in mentorje demonstrirali pripravo 

visoke grede za jagode in izvedli predavanje o biodinamiki. 

 26. 10. 2016 smo na RU v drugi in tretji triadi  izvedli anketo o prehrani. 

 Na svetovni dan hrane so imeli vsi učenci razredno uro o pomenu hrane s poudar-

kom na pomenu sadja in zelenjave. 

 19. 11. 2016 smo vsem učencem v radijski oddaji ponovno predstavili Shemo šolske-

ga sadja in zelenjave. 

 19. 11. 2016, na dan slovenske hrane, ko imamo tudi tradicionalni slovenski zajtrk, 

smo izvedli razredno uro na to temo in za vse učence šole naravoslovne in tehniške 

dneve z različno vsebino, ki je vključevala tudi sadje in zelenjavo. 

 7. 4. 2017, na dan zdravja, smo pripravili radijsko oddajo na to temo ter pripravljali 

zelenjavne napitke za vse učence šole. 

 Skozi celo šolsko leto izvajamo aktivnosti na šolskem vrtu:  

- sami smo posejali in vzgojili sadike paradižnika, paprike, zelišča, 

- obrezovali in privezovali smo naša sadna drevesa, 

- posadili smo plodovke, kapusnice, korenovke in stročnice, 

- posejali smo solato, peteršilj, blitvo — semena smo sami pridelali prejšnje leto, 

- obirali in degustirali smo jagode, 

- posadili stročji fižol za šotor, 

- oskrbujemo zeliščno gredico za učence razredne stopnje, … 

 Na šolski spletni strani pri jedilnikih predstavljamo različno sadje in zelenjavo. 
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 Pri gospodinjstvu z učenci šestih razredov obravnavamo sadje in zelenjavo in priprav-

ljamo jedi, znanje utrjujemo z reševanjem sadne križanke, igramo karte na to temo, 

na šolskem vrtu spoznavamo in prepoznavamo zelišča in zelenjavo, …. 

 Šolski čebelarji so z mentorico pridelali prvi med, nekaj smo ga degustirali na dan 

slovenske hrane: 

 V okviru tehniškega dneva so osmošolci iz poškodovanih jagod pripravili jedi. 

 Učence obveščamo o jedeh, ki so na šolskem jedilniku in so pripravljene iz živil (sola-

ta, blitva, ohrovt, …), ki jih v okviru šolskega vrta pridelamo sami. 

 

Majda Nabernik 

 

 

SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (SIMS) 

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, program SIMS, je namenjen učencem priseljencem, 

ki so v slovenski šolski sistem vključeni prvo ali drugo leto. V šolskem letu 2016/2017 so bili 

na šoli trije učenci, ki so imeli tak status: dva v devetem razredu in eden v tretjem. Na šoli 

sem izvajala pet ur tedensko, po dve uri za vsakega devetošolca in eno uro za tretješolca.  

Pri urah sem učence učila slovenščino kot drugi jezik, nudila sem učno pomoč, starejšima 

učencema tudi pomoč pri organizaciji zapiskov, načrtovanju datumov ocenjevanja, pomoč pri 

razumevanju kulturnih navad in pričakovanj okolja, ter podporo pri vključevanju v širše 

socialno okolje.  

Učenje slovenščine kot drugega jezika sem ponudila tudi mami učenca iz Albanije, a se je te 

možnosti poslužila le enkrat.  

Učitelji so bili v okviru projekta deležni izobraževanja na temo Prilagoditve pri pouku za 

učence priseljence, ki ga je izvedla strokovna koordinatorka projekta, ga. Mojca Jelen-

Madruša. Sama sem predstavila tudi projekt SIMS kot celoto in individualiziran program (IP), 

ki ga učitelji pripravijo za učence priseljence. Med šolskim letom sem redno sodelovala s 

svetovalno službo, z razredniki vseh treh učencev ter z učitelji, ki so jih poučevali. Učitelje 

sem usmerjala glede prilagoditev pri pouku in ocenjevanju. V mesecu marcu sem za razredni 

učiteljski zbor 9. razreda izvedla izkustveno delavnico na temo Soočenje s tujim jezikom. Z 

razredničarko devetošolca sva dvakrat izvedli govorilno uro za starše, takrat smo jim nudili 

tudi pomoč pri vzgoji mladostnika.  

V mesecu aprilu je potekal lokalni posvet Vključevanj priseljencev v lokalno okolje in učenje 

jezika, ki sta se ga udeležili tudi predstavnici šole. Ugotovili smo, da na Ravnah glede 

podpore priseljencem zelo aktiven CSD Ravne na Koroškem, ki izvaja tečaj integracije za 

starše (matere). Trenutno pa podjetje SMERI pripravlja izvedbo študijskega krožka na temo 
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priseljenci. Razvijanje in povezovanje podporne mreže v lokalnem okolju je eden izmed ciljev 

projekta, zato so te informacije pomembne za nudenje podpore priseljencem v bodoče.  

Tanja Jeseničnik, multiplikatorka SIMS 

 

IZPOSTAVLJENO 

POSLIKAVA FORMAVIVE PRED OSNOVNO ŠOLO KOROŠKIH JEKLARJEV NA JAVORNIKU 

 

Skulptura »Stanovanjski modul / R«  Tobiasa Putriha stoji na Javorniku na zelenici med šolo, 

vrtcem in stanovanjskimi bloki. Izdelana je iz 3 mm debele jeklene pločevine, razrezane v 220 

kosov 12 različnih dimenzij. Plošče so po robovih ukrivljene za 120 stopinj, kar jim daje kon-

strukcijsko trdnost. Vanje so zvrtane luknje, ki odvzemajo težo skulpturi in povzročajo igro 

svetlobe. Vertikalne stene povezujejo manjši horizontalni elementi, ki vabijo gledalca, da 

vstopi. Skulptura »Stanovanjski modul / R«, ki se razteza po površini 400 m2 in sega tudi šest 

metrov v višino, postavlja Formo vivo pred nove izzive in omogoča tamkajšnjim prebivalcem 

pristnejši stik z umetnostjo. 

 

Skulptura je torej postavljena za Osnovno šolo koroških jeklarjev na Javorniku in ker vse od 

njene postavitve še ni bila pobarvana, smo se z umetnikom in s pristojnimi v Koroškem po-

krajinskem muzeju dogovorili za njeno poslikavo.  

V mesecu marcu sva s profesorico Ireno Černovšek izbrali sodelujoče učence. V sredo, 8. 

marca, sva imeli sestanek z vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja in vodstvom Galerije 

Ravne. Pogovarjali smo se o načinu izvedbe ter financiranju projekta. Prav tako smo se dogo-

vorili za sestanek z umetnikom Tobiasom Putrihom, ki se nam je 13. aprila javil iz New Yorka 

z namenom, da si ogleda idejno zasnovo projekta. 

Skupaj z izbranimi učenci smo izdelovali skice, izdelali pa smo tudi maketo forma vive, ki smo 

jo predstavili umetniku Tobiasu Putrihu na video konferenci. 

 

V mesecu maju smo z vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja, Galerijo Ravne in Občino 

Ravne na Koroškem organizirali ter načrtovali poslikavo. Dogovorili smo se za datum poslika-

ve, ki je potekala 9. junija 2017. Dogodek je Koroški pokrajinski muzej objavil tudi v svojem 

napovedniku za mesec junij. 

 

Katja Krejan 
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SREČANJE ŠOL S ŠOLSKIMI VRTOVI 

 

OŠ koroških jeklarjev sodeluje v projektu Šolski vrtovi, zato je 28. 9. 2016 na šoli potekalo 3. 

srečanje šol in vrtcev ter njihovih mentorjev. Prišli so učenci iz različnih šol in vrtcev skupaj z 

mentorji pa tudi s starši. Potekal je kratek kulturni program, zbrane pa so pozdravili ravnatelj 

Aljaž Banko, župan občine Tomaž Rožen in vodja projekta, predsednica društva Ajda Koroške, 

gospa Antonija Ločičnik.  

 

Učenci so zaplesali in zapeli ter tako popestrili začetek prijetnega popoldneva. Druženje so 

nadaljevali v delavnicah. V ustvarjalnici za najmlajše so otroci iz vrtcev s pomočjo vzgojiteljic 

v štirih skupinah izdelovali okrasne predmete iz naravnih materialov, si pripravili sadne 

napitke in zeliščne namaze. V delavnici Semena in njihov pomen za samooskrbo so s 

pomočjo članice društva Ajda očistili in shranili različna semena, ki so jih  pridelali učenci 

naše šole na šolskem vrtu. Tudi v delavnici Moj čajček so uporabili zelišča s šolskega vrta. Da 

se da iz listov narediti rožice, so ugotavljali na drugi delavnici. Na šolskem vrtu pa so v 

organizaciji članov Sadjarskega društva Mežiške doline posadili sadno drevo. V delavnici 

Naredimo visoko gredo so sodelujoči ugotovili, da je potrebno precej različnega naravnega 

materiala za njeno postavitev.  

Dogajanje je bilo pestro in zanimivo, vse skupaj sta posneli KTV-Ravne in Dravograd. Po 

delavnicah so se vsi udeleženci srečanja, tudi starši otrok, lahko v jedilnici okrepčali  s 

pokušino koroških jedi. 

Majda Nabernik 
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V DUHU ČASA 

 

Ravno na svetovni dan gledališča, 27. marca 2017, so mladi plesnega gledališča OŠ koroških 

jeklarjev Ravne uprizorili premiero gledališke igre V duhu časa. Zaigrali so učencem naše šole 

ter popoldne še za izven. Ta dan je potekalo tudi Območno srečanje otroških gledaliških sku-

pin v organizaciji JSKD Radlje. Naša igra je bila ena od štirih prijavljenih. Glede na odziv ob-

činstva ter komentarje selektorja, igralca in režiserja Gašperja Jarnija smo prepričani, da so 

naši mladi gledališčniki uspeli ponesti ljudem dve bistveni sporočili: da je skrajni čas, da dru-

žba reši razpadajoči grad Javornik in mlade, ki se v njem lovijo v pasti odraščanja. Duhca 

spretno povezujeta čas nekoč in danes, tako se prepletajo prizori današnjega sveta mladih in 

polpretekle zgodovine. Radovedni smo, ali se je naša vizija približala realnosti. To pa bo po-

kazal čas. 

 

V aprilu, natančneje 6. 4., se je plesno gledališče z isto predstavo udeležilo Festivala gledali-

ških sanj v Ljubljani. Sodelovalo je 52 skupin iz vse Slovenije ter iz Avstrije, Srbije in Makedo-

nije. 

Z igro V duhu časa so bili naši mladi gledališčniki nominirani za najbolj izvirno igro festivala. 

Strokovna žirija jim je izrekla vse pohvale za idejo, scenarij, scenske elemente, glasbo, ko-

stume, tudi igra je bila pri določenih likih izjemna.  

Veseli smo, da so nas med množico udeleženih opazili in znali ceniti sporočilnost avtorsko 

zasnovane zgodbe in scenarija. Posebno pohvalo je dobila igra za delež pri ozaveščanju ohra-

njanja kulturne dediščine. 

Tudi v samem domačem kraju, kjer stoji dvorec Javornik, na Ravnah na Koroškem, je bila 

publika navdušena nad zamislijo in izvedbo igre. Poleg učencev naše šole so si jo ogledali še 

učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca, dijaki Gimnazije Ravne, nekaj učencev OŠ Juriče-

vega Drejčka in OŠ neznanih talcev Dravograd. Dvakrat je bila igra predstavljena krajanom, 

med drugim tudi ob občinskem prazniku, ko si jo je ogledal tudi župan Občine Ravne, gospod 

Tomaž Rožen, in nam poklonil darilo.  

Upamo, da bo zamisel, s katero smo se poigrali v gledališču, na nek način ugledala luč prave-

ga sveta in da bomo v prihodnosti zares doživljali našo vizijo. 

 

Mladi gledališčniki so si s trdim in vztrajnim delom zaslužili sprostitev, v začetku junija so se 

tako odpravili na ekskurzijo v neznano. Podali so se v okolico Beljaka in v sotesko Čepa. Naj-

prej so obiskali, kakor se za igralce spodobi, grad Landskron in si v »Adlerareni« ogledali na-

stop ptic ujed. V bližini gradu je še Opičja gora, kjer so si z neposredne bližine lahko ogledali 

prostoživeče opice makaki, nato pa so se odpeljali do soteske Čepa, kjer so uživali v adrena-

linskem parku. 

 

Maja Marin, mentorica plesnega gledališča in avtorica predstave V duhu časa 
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TEKMOVANJA 
 

Tekmovanja iz znanja 

 

LOGIKA 

 

29. septembra 2016 je na naši šoli potekalo 31. šolsko tekmovanje iz znanja logike. Tekmo-

vanja se je letos udeležilo 91 tekmovalcev od 2. do 9. razreda matične in podružnične šole. 

Na matični šoli je sodelovalo 62 učencev, na podružnični šoli pa 29 učencev. Tekmovalci so 

skupaj prejeli 45 bronastih priznanj. 

 

22. oktobra 2016 je na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec potekalo državno tekmovanje, ki se 

ga je udeležilo 7 tekmovalk naše šole: Ana Berložnik, Neža Brezovnik, Tina Kalajžič in Tija 

Razgoršek, vse učenke 7. razreda, dve učenki 8. razreda, Nuša Perenda in Adelina Svetec, ter 

devetošolka Anja Mravlak. Nuša Perenda iz 8. b je na državnem tekmovanju dosegla srebrno 

priznanje. 

 

 
 

Vodja šolskega tekmovanja in mentorica Katja Krivec    

 



Letopis 2016/2017 

 

109 
 

MATEMATIKA 

 

V četrtek, 16. marca 2017, je na naši šoli potekalo šolsko matematično tekmovanje. Udeležili 

so se ga učenci od 1. do 9. razreda, vseh je bilo 224, 85 jih je doseglo bronasta priznanja. 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: 

Marko Haber, 6. a, Hana  Gorenšek, 7. a in Anja Mravlak, 9. b. 

 

Državno  tekmovanje je potekalo 22. aprila 2017 v OŠ Mežica. Udeležili so se ga Marko Haber 

Hana Gorenšek in  Anja Mravljak. Vsi trije učenci so osvojili srebrno priznanje. 

 

Mentorica tekmovanja: Karmen Vučko 

 

 

LOGIČNA POŠAST 

 

5. maja 2017 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast. Tekmovali so otroci od 2. 

do 9. razreda. Tekmovanja se je udeležilo 39 učencev na matični šoli, od tega je dobilo 9 

učencev bronasta in 30 učencev srebrna šolska priznanja. Na podružnični šoli Kotlje se je 

tekmovanja udeležilo 19 učencev, 4 so osvojili bronasta priznanja, 15 pa jih je prejelo srebr-

na. 

20. maja 2017 je na OŠ Toneta Čufarja Maribor potekalo državno tekmovanje. Iz matične 

šole se je tekmovanja udeležilo 9 učencev in iz podružnične šole 3 učenci. Srebrno državno 

priznanje so osvojile: Lara Gül, Neža Spanžel, Tina Kalajžič in Nuša Perenda. Zlato priznanje je 

osvojila Zala Brezovnik. 

 

Katja Krivec 

 

 

ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM 

 

V šolskem letu 2016/17 so učenci prvih razredov prvič sodelovali na matematičnem tekmo-

vanju Znam več z Lili in Binetom. V 1. a-oddelku so se matematičnega tekmovanja udeležili 

vsi učenci (18), ravno tako so se tekmovanja udeležili vsi učenci 1. b-oddelka (18). Tekmova-

nje je potekalo 17. maja 2017.  

Učenci so po podajanju navodil s strani učiteljice z razumevanjem reševali naloge, niso imeli 

težav in so se z veseljem lotili dela.  

Vsi učenci so prejeli gumijasto zapestnico Znam več z Lili in Binetom. Učenka Larisa Kahved-

žić iz 1. a in učenec Julijan Cifer iz 1. b sta, ker sta osvojila najvišje število točk v svojem raz-

redu,  prejela še majico. 

 

Tanja Hudrap 
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V 2. a so se matematičnega tekmovanja Znam več z Lili in Binetom udeležili vsi učenci (21). 

Tekmovanje je potekalo 17. 5. 2017. Učenci z razumevanjem navodil reševanja niso imeli 

težav in so se z veseljem lotili dela. Vsi so prejeli gumijasto zapestnico Znam več z Lili in Bine-

tom, učenka Sati Tarkuš pa je kot učenka z najvišjim številom točk prejela še majico. 
 

Matjaž Homan 

 

V 2. B-oddelku so se 5. matematičnega tekmovanja Znam več z Lili in Binetom udeležili vsi 

učenci (21). Tekmovanje je potekalo 17. 5. 2017. Učenci z razumevanjem navodil reševanja 

niso imeli težav in so se z veseljem lotili dela. Vsi so za nagrado za sodelovanje prejeli gumija-

sto zapestnico Znam več z Lili in Binetom. Dva učenca sta rešila vse naloge popolnoma pra-

vilno in usvojila vseh 38 točk, to sta bila Mark Kolar in Marcel Adam. Zmagovalca tako še 

nismo mogli določiti, saj je lahko le eden. V torek, 23. maja 2017, smo izvedli drugi krog tek-

movanja, v katerem je poleg pravilnosti odločal o zmagovalcu tudi hitrejši čas reševanja. Po-

polnoma pravilno in prvi je rešil naloge Marcel Adam in postal zmagovalec razrednega tek-

movanja. Za nagrado je prejel majico z logotipom LIB.  
 

Darja Štrekelj 

 

Vsi učenci 3. razreda (a in b oddelek) so sodelovali v tekmovanju Znam več z Lili in Binetom. 

Prejeli so zapestnico in priznanja za sodelovanje. Zmagovalki Ema Gregorc in Maša Štumpfl  

pa sta za doseženo najvišje število točk v svojem razredu prejeli še vsaka svojo majico.  
 

Olga Natlačen, Mojca Berložnik 

 

 

FIZIKA, STEFANOVO PRIZNANJE 
 

9. februarja 2017 je potekalo šolsko tekmovanje za Stefanovo priznanje iz fizike, ki se ga je 

udeležilo 14 tekmovalcev iz 8. razredov in 12 tekmovalcev iz 9. razredov.  

Bronasto priznanje je osvojilo 9 učencev: 

Anja Mravlak, Špela Primožič, Jaš Berložnik, Nina Hudrap, Aljaž Poberžnik, Nuša Perenda, 

Izabela Hajdi Navodnik, Matej Matajdl in Lenart Zabev. 
 

V Črni na Koroškem je 17. marca 2017 potekalo regijsko tekmovanje za srebrno Stefanovo 

priznanje iz fizike, na katerem je  sodelovalo šest  učencev  naše šole: 

Anja Mravlak, Špela Primožič, Jaš Berložnik, Nuša Perenda, Aljaž Poberžnik in Matej Matajdl. 

Anja Mravlak je dosegla prvo mesto in osvojila srebrno priznanje. Srebrno priznanje sta osvo-

jila tudi Nuša Perenda in Aljaž Poberžnik. 
 

8. aprila 2017 je bilo državno tekmovanje za Stefanovo priznanje iz fizike, na katerem sta naši 

učenki Anja Mravlak iz 9. b in Nuša Perenda iz 8. b osvojili srebrno priznanje. 
 

Marija Čoderl 
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KEMIJA, PREGLOVO PRIZNANJE 

 

16. januarja smo izvedli šolsko tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje. Tekmovanja se je 

udeležilo 9 osmošolcev in 11 devetošolcev. Bronasto Preglovo priznanje sta osvojila deveto-

šolca Jaš Berložnik in Anja Mravlak. Šolski prvak med osmošolci je postal Aljaž Poberžnik in se 

je skupaj z Anjo in Jašem udeležil državnega tekmovanja za srebrno in zlato priznanje. Tek-

movanje je bilo 1. aprila 2017 na osnovni šoli Šmartno. Naši učenci so se solidno odrezali, 

priznanj pa niso osvojili.  

 

Majda Nabernik 

 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

 

V petek, 14. oktobra 2016, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

Tekmovanja se je udeležilo 19 učencev. Bronasto priznanje so dobili 3 učenci: Nika Kotnik, 

Adelina Svetec in Izabella Hajdi Navodnik. Zaradi premalo doseženih točk se državnega 

tekmovanja ni udeležil nihče. 

Janja Spanžel 

 

 

NARAVOSLOVJE, KRESNIČKA 

 

Tekmovanje Kresnička je potekalo v četrtek, 9. februarja 2017. Udeležilo se ga je 12 učencev 

in učenk, 6 iz sedmega in 6 učencev iz šestega razreda. Pri sedmošolcih je največ točk dose-

gla Tina Kalajžič, pri šestošolcih pa Eneja Svetec. Bronasto priznanje so dosegli: Eneja Svetec, 

Žan Pustoslemšek, Tina Kalajžič in Neža Brezovnik. 

Janja Spanžel 

 

BIOLOGIJA, PROTEUSOVO PRIZNANJE 

 

Šolsko tekmovanje je potekalo 19. oktobra 2016. Udeležili so se ga 3 učenci iz osmega 

razreda, Vid Tamše, Aljaž Poberžnik in Miha Fink. Na šolskem tekmovanju je bilo mogoče 

osvojiti bronasto priznanje, če so tekmovalci dosegli 26 točk ali več. Med dobitniki priznanj ni 

bilo nobenega našega učenca. 

Janja Spanžel 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE  

 

24. novembra 2016 je bilo šolsko tekmovanje za devetošolce iz nemščine, ki se ga je udeleži-

la tekmovalka iz 9. c Hana Sekereš. Dosegla je zadostno število točk za bronasto priznanje in 

seveda za državno tekmovanje. 

14. marca 2017 je bilo na OŠ Frana Roša državno tekmovanje iz znanja nemščine. Udeležila 

se ga je Hana Sekereš, učenka 9. c-razreda, in dosegla zlato priznanje. 

 

Simona Strojnik 

  

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 

 

Učenci osmega razreda so tekmovali na tekmovanju iz znanja angleščine pod okriljem 

IATEFL-a. Tekmovanje je potekalo 17. oktobra 2017 na naši šoli. Dve učenki, Ema Haber in 

Nuša Perenda, sta dosegli dober rezultat, ki pa je bil na žalost premalo za uvrstitev v nadalj-

nje tekmovanje.  

Učenci devetih razredov so bili bolj uspešni: Anja Mravlak in Tonja Jeromelj sta se iz šolskega 

tekmovanja, ki je potekalo 17. novembra 2016 na naši šoli, uvrstili na območno tekmovanje, 

ki je potekalo 18. januarja 2017 na Prevaljah, kjer sta dosegli najboljša rezultata. Zelo uspešni 

sta bili tudi na državnemu tekmovanju 21. marca 2017 v Slovenskih Konjicah, kjer sta obe 

dosegli zlato priznanje iz znanja angleškega jezika. 

 

Jure Plevnik 

 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

 

Angleško bralno značko je osvojilo 49 četrtošolcev, 43 petošolcev, 5 šestošolcev ter po en 

učenec iz 8. in 9. razreda, skupaj 99 učencev. 

 

Silva Ban 

 

 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE 

 

Od 27. do 30. marca je potekalo nemško bralno tekmovanje Bücherwurm. V 4. razredu se je 

tekmovanja udeležilo 5 učencev, v 5. razredu 8 učencev, v 6. razredu 7 učencev, v 8. razredu 

pa 3 učenke. 

 

Simona Strojnik 
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ZGODOVINA 

 

V četrtek, 1. decembra 2016, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine. Letošnja 

tema tekmovanja je 100 let 1. svetovne vojne in soške fronte. Šolskega tekmovanja se je 

udeležilo 15 učencev iz 8. in 9. razredov. 

Najbolje so se na tekmovanju odrezali naslednji učenci 9. razredov: Neža Švajger, Anja 

Mravlak, Neja Došen, Gal Medvešek, Jaš Berložnik in Špela Primožič, ki so prejemniki brona-

stih priznanj. 

V sredo, 1. februarja 2017, je na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje potekalo področno tek-

movanje iz znanja zgodovine. Iz naše šole so se ga udeležile devetošolke Neža Švajger, Anja 

Mravlak in Neja Došen. Vse tri so se odlično odrezale in osvojile srebrna priznanja. Anja 

Mravlak pa se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. 

V soboto, 18. marca 2017, je na Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki potekalo državno 

tekmovanje iz znanja zgodovine. Udeležila se je ga učenka 9. b-razreda Anja Mravlak. Na dr-

žavnem tekmovanju se je zbralo 153 najboljših učencev iz cele Slovenije. Anja je dosegla sre-

brno priznanje. Čestitamo ji za odličen rezultat. 

 

Mentorica tekmovanja iz znanja zgodovine: Nina Ošlovnik 

 

 

GEOGRAFIJA 

 

Tekmovanja iz znanja geografije obsegajo teoretični in praktični del. Po končanem šolskem 

tekmovanju, 17. januarja 2017, se je na območno tekmovanje, ki je bilo 9. marca 2017 v Slo-

venj Gradcu, uvrstila Anja Mravlak. Dosegla je najboljši rezultat, kasneje pa je (7. aprila 2017) 

na tekmovanju v Gornji Radgoni osvojila še zlato priznanje iz znanja geografije.  

 

Jure Plevnik 

 

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE  IN MEHURČKI 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 14 četrtošolcev, 7 petošolcev, 5 šestošolcev, 4 sedmo-

šolci, 5 osmošolcev in 5 devetošolcev. 18 jih je osvojilo bronasta priznanja. Območnega tek-

movanja sta se udeležili osmošolka Jana Manojlović in devetošolka Anja Mravlak. Slednja je 

na območnem tekmovanju, ki se je odvijalo 25. januarja, dosegla srebrno priznanje. 

Tekmovanja iz znanja slovenščine Mehurčki se je udeležilo 20 učencev 3. razreda. Vsi so pre-

jeli priznanja za sodelovanje. 

 

Petra Podjaveršek 
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SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 

 

Bralno značko je v šolskem letu 2016/2017 osvojilo 299 učencev, knjižno nagrado za osvoje-

no bralno značko v vseh devetih letih šolanja je prejelo 13 učencev: Neža Švajger, Nina Hu-

drap, Špela Primožič, Hana Sekereš, Žan Blaznik Lesičnik, Klara Viderman, Žan Hovnik, Alina 

Kričej, Nastja Jamnik, Jaš Berložnik, Anja Mravlak, Alja Knez in Zala Urnaut. Prireditev ob za-

ključku sezone bralne značke je popestril glasbenik in pisatelj Adi Smolar. 

 

Dragica Kolar 

 

 

VESELA ŠOLA (7. in 8. razred) 

 

Šolsko tekmovanje je potekalo 14. marca 2017. 

Letos so se ga udeležili naslednji učenci tretje triade:  sedmošolci Nejc Ledinek Hovnik, Hana 

Gorenšek in Tina Kalajžič in osmošolki Hana Navodnik in Nuša Perenda.  

Na državno tekmovanje se ni uvrsti nihče.  

 

Simona Lečnik Šrot 

 

 

VESELA ŠOLA (4.—6. razred) 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu 2016/2017 so učenci od 4. do 6. razreda tekmovali v znanju iz 

Vesele šole. 

Tekmovanja se je udeležilo 22 učencev – 8 učencev četrtega razreda, 11 učencev petega 

razreda in 3 učenci šestega razreda. Šolsko tekmovanje je potekalo 8. marca 2017. 

Bronasto priznanje je osvojilo 6 učencev četrtega razreda, 4 učenci petega razreda in 1 

učenec šestega razreda – skupaj 11 bronastih priznanj.    

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Neja Veselko Pogorelčnik iz 4. a in Miha Vrčkovnik iz 5. 

a-razreda. Oba učenca sta osvojila srebrno priznanje. Tekmovanje je potekalo 12. aprila 2017 

v Vuzenici. 

 

Zapisala: Simona Auprih        

 

 

MLADI RAZISKOVALCI  

 

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je 5. aprila potekalo srečanje mladih raziskovalcev. Tam 

so  bile tudi naše učenke. Zala Uranut in Nina Hudrap sta predstavili nalogo z naslovom Vpliv 
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hrane na pH vrednost telesnih tekočin, Nuša Perenda in Izabella Hajdi Navodnik pa nalogo 

Biomehanika pri skoku v daljino. Slednji sta se uvrstili na državno tekmovanje.  

15. maja 2017 je potekalo državno tekmovanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti. 

Udeležili sta se ga Izabella Hajdi Navodnik in Nuša Perenda. Z odlično nalogo in predstavitvijo 

sta dosegli 1. mesto in tako zlato priznanje.  

 

Mentorica Jana Krančan Erjavec         

 

 

KAJ VEŠ O GOZDU      

 

V tednu gozdov je bil tudi letos organiziran kviz KAJ VEŠ O GOZDU, ki je potekal v sredo, 24. 

maja 2017, na gozdni učni poti v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Našo šolo so zastopali trije 

učenci iz 7. b-razreda: Hana Gorenšek, Nejc Ladinek Hovnik in Tina Kalajžič.  

 

Mentorica  Marija Čoderl 

 

 

CICI VESELA ŠOLA 

 

K interesni dejavnosti so bili povabljeni vsi radovedni ter vsi, ki se radi igrajo in rešujejo 

zanimive naloge. Sodelovali so vsi učenci od 1. do 4. razreda, skupaj 149. 

 

Ob reševanju nalog, kjer je po potrebi zaželeno sodelovanje med vrstniki, se učenci navajajo 

tudi na: 

 strpno medsebojno sodelovanje, 

 vzajemno pomoč, 

 na sprejemanje drugačnosti.  

 

Teme Cici vesele šole so zajemale področja: 

 kulture,  

 naravoslovja in ekologije, 

 socialnega učenja,  

 spoznavanja naravnega in družbenega okolja,  

 gibanja, glasbe. 

 

V prilogi Cicibana so kratka in jedrnata besedila strokovnjakov in odličnih pedagogov vedno 

dopolnjena z bogato ilustracijo, fotografijo, razlagalnim delom in z zabavnimi nalogami. 

Teme Cici vesele šole širijo znanje na področjih, ki jih otroci spoznavajo že v vrtcu in šoli, 

vendar pa ne ostajajo samo v okviru učnega načrta.  
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Teme letošnje Cici vesele šole: reševanje ob nesrečah, denar in varčevanje, odnosi med 

vrstniki, pametno s pametnimi tehnologijami ter na obisku v galeriji. 

 

Na zadnjem srečanju aprila oz. maja pa so učenci rešili tudi »ciciveselošolske« vprašalnike.  

Gre samo za zabaven preizkus znanja v razredu. Vse poteka brez točk in ocen. Učenci so 

izrecno povabljeni, da si med seboj pomagajo. Vprašalniki so estetsko ilustrirani, naloge 

zastavljene kot igre in uganke. Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo. Vso gradivo je brezplačno. 

Glede na starostni razpon učencev, ki sodelujejo v Cici veseli šoli, sem po posameznih 

razredih predstavitev tem in naloge ter dejavnosti organizirala glede na starostno stopnjo 

otrok. Pri izvajanju dejavnosti sem uporabljala različno knjižno gradivo (glede na temo), 

globuse, zemljevide, Atlas sveta, zgoščenke, radio, episkop, športne rekvizite, delovne liste, 

računalnik in drugo.  

Delno sem sledila usmeritvam, ki so bile ponujene na spletni strani Cici vesele šole, nekatere 

dejavnosti pa sem dodala po svoji presoji, sledila pa sem tudi pobudam in interesom otrok. 

Učenci so z veseljem sodelovali pri aktivnostih in menim, da bi bilo s to interesno dejavnostjo 

dobro nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

Darja Štrekelj 

 

 

Športna tekmovanja 

 

BADMINTON 

 

V četrtek, 5. januarja 2017, je v Dravogradu potekalo področno tekmovanje iz badmintona za 

posameznike v treh starostnih skupinah. Tekmovanja se je udeležilo 44 osnovnošolcev, za  

našo šolo pa je igralo 9 učencev. Vsi so se uvrstili med najboljše tri.  

Rezultati: 

Letnik 2006 in mlajši : 2. mesto – Nitai Tarkuš, Ajda Kotnik 

                                        3. mesto – Aljaž Mlekuš 

Letnik 2004 in mlajši: 1. mesto – Nina Razgoršek 

                                        2. mesto – Manca Mlinarič 

                                        3. mesto – Alma Sekereš 

Letnik 2002 in mlajši: 1. mesto – Neža Kamnik 

                                       2. mesto – Anja Mravlak, Tomaž Uršnik 
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V sredo, 10. maja 2017, smo izvedli zaključni turnir interesne dejavnosti badminton. Turnirja 

se je udeležilo 40 tekmovalcev začetnikov.  Za našo šolo je tekmovalo 32 učencev in učenk,  

ostali tekmovalci pa so prišli iz  OŠ Prežihovega Voranca Ravne in iz OŠ Prevalje.  

Igralci so prikazali velik napredek v igri, najboljši v različnih kategorijah pa so bili:  Manca 

Kotnik, Nitai Tarkuš, Ajda Kotnik, Alina Mujkić, Anžej Kušej  in Nina Razgoršek – vsi učenci 

naše šole. 

Posebna zahvala je namenjena Bojanu Brezniku, trenerju Badminton kluba Karizma, za odlič-

no izpeljavo turnirja,  za dobro celoletno sodelovanje ter za majice vsem igralcem.  

 

Mentorica: Cvetka Praznik 

 

 

AKROBATIKA 

 

V sredo, 30. novembra 2016, so v Dobrovi pri Ljubljani naši učenci zastopali šolo na polfinalu 

državnega tekmovanja v akrobatiki. Prav vsi so se zelo potrudili, najvidnejše uvrstitve pa so 

bile: 2. mesto najmlajše deklice – ekipno, 2. mesto pri najmlajših deklicah – Nuša Prasnic, 6. 

mesto pri mlajših dečkih – Žan Pustoslemšek, 10. mesto pri starejših deklicah – Tina Kalajžič. 

Tina in Žan sta si kot posameznika zagotovila nastop v finalnem tekmovanju v akrobatiki za 

osnovne šole. 
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V torek, 13. decembra 2016, je v Dobrovi pri Ljubljani potekal finale šolskega tekmovanja v 

akrobatiki za osnovne in srednje šole. Našo šolo sta zastopala dva posameznika, Žan 

Pustoslemšek v kategoriji mlajših dečkov in Tina Kalajžič v kategoriji starejših deklic.  Oba sta 

svoj nastop odlično opravila, Žan se je uvrstil na 15., Tina pa na 24. mesto.  

Tekmovati v finalu pa je tudi enkratna priložnost za fotografiranje z gimnastičnimi zvezdami, 

kakor je v Sloveniji Mitja Petkovšek, večkratni dobitnik najžlahtnejših medalj s svetovnih pr-

venstev.  

 

 
 

Maja Marin 

 

 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

 

V četrtek, 20. aprila 2017, se je na OŠ Podgorje odvijalo področno tekmovanje v Šolskem 

plesnem festivalu. Našo šolo sta zastopali dve učenki, ki plešeta pod okriljem plesne šole pri 

Ines Kogal; Neja Topler je v kategoriji posameznic tretje triade (C-kategorija) zasedla 22. 

mesto, Alina Mujkić pa si je v kategoriji posameznic druge triade (B-kategorija) uspela 

priplesati bronasto medaljo.  

Maja Marin 
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KEGLJANJE 

 

Na kegljišču Golovec v Celju je 14. aprila 2017 potekalo finale državnega tekmovanja v 

kegljanju. V konkurenci starejših dečkov je Tomaž Uršnik (9. c) s 325 podrtimi keglji zasedel 

8. mesto. Med starejšimi deklicami je Neža Kovač Arih (9. c) končala na 16. mestu s 237 po-

drtimi keglji, med mlajšimi dečki pa je šestošolec Valentin Gorenšek (6. b) s 258 podrtimi 

keglji zasedel 13. mesto. 

 

Cvetka Praznik 

 

 

LOKOSTRELSTVO 

 

V soboto, 18. marca 2017, je v  Žalcu  potekalo državno dvoransko tekmovanje v lokostrel-

stvu. Naša učenka Hana Sekereš iz  9. c je v kategoriji streljanja z  ukrivljenim lokom  dosegla 

odlično  3. mesto.   

V nedeljo, 4. junija 2017, je potekalo šolsko državno tekmovanje v lokostrelstvu na zunanjem 

strelišču. Hana Sekereš je z 260 zadetimi točkami z razdalje 25 m osvojila 2. mesto. 

 

 
 

Cvetka Praznik 
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ODBOJKA 

 

V torek, 20. septembra 2016, se je v Beltincih odvijal polfinalni turnir v odbojki na mivki za 

učenke. Nastopilo je devet ekip. Naša dekleta so se  z zelo dobro igro uspela uvrstiti na 5. 

mesto.  

Šolo so zastopale: Zala Urnaut,  Barbara Verčkovnik, Jana Manojlović, Alja Knez, Lana Štrucl 

in Neža Kamnik.  

 
 

 

V sredo, 21. decembra 2016, se je na naši šoli odvijal zaključni turnir šolskega tekmovanja v 

odbojki za starejše učence in učenke Mežiške doline.  

Dekleta naše ekipe so v tem delu  tekmovanja nanizala štiri zmage in se s tem uvrstila v na-

daljnje tekmovanje. 

 

V sredo, 11. januarja 2017, se je v Radljah  odvijal področni turnir v odbojki za starejše dekli-

ce. Ekipa naše šole je z vsemi zmagami osvojila prvo mesto na turnirju in si s tem zagotovila 

lažje nasprotnike na četrtfinalnem turnirju v nadaljevanju tekmovanja. 

Šolo so zastopale: Zala Urnaut, Nastja Jamnik,  Barbara Vrčkovnik, Jovana Marković, Lana 

Štrucl, Klara Viderman, Jana Manojlović, Neža Kamnik, Špela Potočnik in Alja Knez. 
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15. februarja 2017 se je  v Murski soboti odvijal  četrtfinalni turnir v odbojki za starejše učen-

ke. Naša močno okrnjena ekipa, manjkale so kar tri standardne igralke prve ekipe, je povsem 

upravičila svoj nastop. Z dobro igro jim je uspelo premagati  ekipo OŠ Hoče, klonile pa so 

proti domačinkam, ekipi OŠ Murska Sobota. Skupno so dekleta zasedla 2. mesto.  

Šolo so zastopale: Zala Urnaut, Jana Manojlovič, Nastja Jamnik, Neža Kamnik, Alja Knez, Špe-

la Potočnik in Kristina Batušić. 

 

 
 

V sredo, 24. maja 2017, se je ekipa učenk naše šole udeležila področnega tekmovanja v  mali 

odbojki v Slovenj Gradcu. Zasedle so četrto mesto. 

 

Bojan Pavlinec 

 

 

V sredo, 14. junija 2017, je bil v Mežici območni turnir za dečke in deklice v odbojki na mivki. 

Turnirja so se lahko udeležili učenci in učenke osmih razredov ali mlajši. Našo šolo sta zasto-

pali ekipi dečkov in deklic. 

Deklice so v konkurenci treh ekip zabeležile eno zmago in en poraz in so po računanju razlike 

dobljenih in izgubljenih setov dosegle tretje mesto ter se niso uspele uvrstiti v nadaljnje 

tekmovanje. 

Dečki so v konkurenci treh ekip dosegli drugo mesto in so se tako uvrstili v nadaljnje tekmo-

vanje, ki bo v septembru naslednje šolsko leto. 

 

Jure Plevnik 
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ATLETIKA 

 

22. septembra 2016 je v Slovenj Gradcu potekalo področno ekipno tekmovanje v atletiki za 

učence in učenke letnik 2002 in mlajše.  

Naša šola je dosegla odličen rezultat, saj so deklice in dečki  postali področni prvaki. Dečki so 

zbrali 13.269 točk, deklice pa 13.549 točk.  

 

V sredo, 5. oktobra 2016, je v Velenju potekalo ekipno tekmovanje v atletiki. Nastop v finalu 

so si naše učenke omogočile z odličnim rezultatom na področnem tekmovanju. 

Finalnega tekmovanja se je udeležilo 12 dekliških šolskih ekip.  

 

 
 

Naše deklice so se uvrstile na odlično 5. mesto, skupaj pa so zbrale  14.445 točk. Ta odličen 

rezultat so po disciplinah dosegle: 

- tek na 60 m – Špela Potočnik, Ema Haber; 

- tek na 300 m – Taja Pečnik, Tina Kalajžič; 

- tek na 1000 m – Ana Mlinar, Neža Brezovnik; 

- skok v višino – Neža Švajger, Barbara Vrčkovnik; 

- skok v daljino – Izabella Hajdi Navodnik, Hanna Paulina Navodnik; 

- met vortexa – Lana Štrucl, Jana Manojlović; 

- suvanje krogle – Nastja Jamnik, Neža Kovač Arih; 

- štafeta 4 x 100 m – Špela Potočnik, Ema Haber, Izabella Hajdi Navodnik, Hana Paulina 

Navodnik. 
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V četrtek, 20. aprila 2017, je bil  v športnem parku Tabor v Mariboru izveden šolski ekipni 

kros. Kot posameznice so se ga udeležile tri učenke iz naše šole. V njihovih starostnih skupi-

nah je bilo na startu več kot sto prijavljenih tekmovalk.  Neža Brezovnik (7. a) je osvojila 13. 

mesto, Ana Mlinar (9. b) je končala na 22. mestu in Monika Zabev (9. c)  na 36. mestu.  

 
V sredo, 7. Junija 2017, se je v Žalcu zaključilo atletsko prvenstvo posameznikov za osnovne 

šole. Tudi našo šolo so odlično zastopali nekateri posamezniki, med katerimi se je najvišje 

zavihtela Izabella Hajdi Navodnik, ki si je med starejšimi učenkami priskakala 2. mesto in s 

tem srebro v skoku v daljino (526 cm). Le nekaj centimetrov je zmanjkalo Kaju Glinšku za 

osvojitev brona v suvanju krogle med starejšimi učenci, tako se je moral zadovoljiti s 4. 

mestom (12,58 cm). Mlajši učenec Tilen Krpač je suvereno metal vortex, ki je žvižgal celih 

52,05 m. Osvojil je 10. mesto. V hudi konkurenci starejših učenk je Hana Paulina Navodnik v 

teku na 300 m dosegla 15. mesto (44,00 sekund), mlajša učenka Klara Priteržnik pa v skoku v 

višino 18. mesto. 

 
V okviru čezmejnega GEO-festivala 2017 so se v petek, 9. junija 2017, naše učenke udeležile 

teka štafet v avstrijskem Labotu. Odtekle so štafetni tek trojk na dolge proge (3 x 1250 m), 

katerega pot je bila speljana po zelo razgibanem terenu. Ana Mlinar, Monika Zabev in Nuša 

Šegel so svojo odlično vzdržljivost dokazale z uvrstitvijo na drugo mesto. Osvojile so srebrno 

medaljo in prejele priznanja za sodelovanje. 
 

Maja Marin, Cvetka Praznik 
 
 

SMUČANJE 
 

15. marca 2017 se je na smučišču Krvavec odvijalo državno prvenstvo osnovnih šol v paralel-

nem slalomu za učence  in učenke. Našo šolo je odlično zastopal učenec David Zagernik, ki je 

v kategoriji letnikov 2004 dosegel  3. mesto. 
 

Cvetka Praznik 
 
 

DRUGO 
 

Naš šolski bend RnK je 10. marca 2017 sodeloval na 1. vseslovenskem tekmovanju šolskih 

ansamblov z imenom »ŠANS 2017« v Jakobskem Dolu. Tekmovanje je potekalo na državni 

ravni in je bilo letos organizirano prvič. Glasbene skupine so se na srečanju predstavile z 

dvema skladbama popularne in zabavne glasbe, kateregakoli žanra, iz obdobja od 50-ih let 

20. stoletja do danes. Sodelovalo  je 13 skupin. 

Občinstvo je izbralo najboljši šolski ansambel. Naš šolski bend se je uvrstil na drugo mesto. 
 

Suzana Makič 
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V petek, 2. junija 2017, je v Kulturnem centru Ravne potekal 2. filmski festival otrok in mladi-

ne Koroške, kjer je imela glavno besedo kreativnost otrok, organizirala pa ga je Zveza prijate-

ljev mladine Slovenije. Udeležili so se ga tudi sedmošolci naše šole, ki so se s filmskim pri-

spevkom predstavili že na šolskem in občinskem parlamentu, na festivalu pa so osvojili 

oskarja. Mladi ustvarjalci, ki so bili tako uspešni, so: Gaja Gregor, Sara Pavlović, Fiona S. 

Dvornik, Klara in Manca Strmčnik, Filip Čelik in Oskar A. Navodnik.  

 

Martina Čapelnik 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

V letnem delovnem načrtu je zapisano, da šola sodeluje z ožjo in širšo lokalno skupnostjo ter 

s številnimi ustanovami, organizacijami in društvi.  

Ko gre za ožjo in širšo lokalno skupnost, sodelujemo na vseh prireditvah v domeni ravenske 

občine in Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, če nas povabijo. Tako 

smo tudi v šolskem letu 2016/2017 sodelovali na festivalu Solzice. Naši pevci, instrumentali-

sti in plesalci so se pred Kulturnim centrom v decembru predstavili z zajetnim prazničnim 

programom. Pevci in folkloristi so nastopili v kulturnem programu v počastitev občinskega 

praznika. Ob polaganju temeljnega kamna za novo večnamensko dvorano v Kotljah, ko je 

zbrane pozdravil tudi predsednik vlade Miro Cerar, pa je v kulturnem programu nastopil naš 

šolski bend RnK. 

 

Že tradicionalni božično-novoletni bazar je priložnost za srečanje s starši in sodelovanje z 

ožjo lokalno skupnostjo. Tudi letos je bilo tako. Prav tako med tradicionalno umeščamo 

sodelovanje na vsakoletnem miklavževanju, ki ga pripravi četrtna skupnost Javornik-Šance in 

našo pomladno prireditev, na katero smo letos v aprilu povabili tudi starše. 

 

Osnovna šola in ravenski vrtec uradno sodelujeta pri organizaciji in izvedbi priprave otrok na 

šolo, zlasti pri ugotavljanju zrelosti učencev za vstop v 1. razred. Se pa vselej med šolskim 

letom pojavi priložnost sodelovati še neformalno – otroci iz vrtca so tudi v tem šolskem letu 

obiskali našo šolsko knjižnico (ob kulturnem prazniku in ob koncu šolskega leta, ko smo jim 

podelili bralna priznanja), se družili z učenci prvega in drugega razreda in sodelovali na naši 

aprilski prireditvi V duhu časa.  
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Učenci naše šole redno obiskujejo Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, kjer si 

izposojajo različno gradivo. Skupaj sodelujemo tudi v različnih občinskih, regijskih in 

nacionalnih projektih. Vsak mesec naši osnovnošolci rešujejo knjižno uganko in se potegujejo 

za knjižne nagrade. V mesecu januarju so se učenci izbirnega predmeta literarni klub udeležili 
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stripovske delavnice, ki so jo organizirali, in z gospo Majo Krneža, ki je na tem področju 

doktorirala, spoznavali to vrsto umetnosti. V mesecu aprilu KOK že tradicionalno organizira 

literarno urico z enim priznanih ali aktualnih avtorjev, tokrat so se učenci gledališkega krožka 

srečali z Boštjanom Gorencem Pižamo, ki jih je na humoren način popeljal skozi slovensko 

književnost. S to ustanovo sodelujemo tudi v okviru projekta Rastem s knjigo.  

Ko organiziramo tehniške dneve, nam pogosto priskočijo na pomoč tudi v ravenski enoti 

Koroškega pokrajinskega muzeja. 

Sodelovanje z obema osnovnima šolama v občini je zgledno, družimo se na raznih 

prireditvah, skupaj organiziramo tudi poklicno tržnico. Učenci Osnovne šole Juričevega 

Drejčka so nas v decembru povabili na ogled gledališke predstave Tina in medvedja moč in z 

veseljem smo se odzvali.  

 

 

Učenci našega gledališkega krožka pa so s svojo igro Čebelica leti po pomoč razveselili 

učence Osnovne šole Prežihovega Voranca. Ti so si ogledali tudi predstavo V duhu časa 

našega plesnega gledališča.  
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Glasbena šola Ravne je ustanova, s katero je dobro sodelovanje nujno že zaradi dejstva, da si 

delimo stavbo, v kateri delujemo. Veliko naših učencev obiskuje tudi glasbeno šolo in skupaj 

sodelujemo na številnih prireditvah. Iščemo pa tudi možnosti, da našim učencem 

predstavimo delo te ustanove – tako so si v mesecu maju učenci prve triade v Glasbenem 

domu ogledali nastop učencev glasbene šole, kjer so se jim ti predstavili na različnih glasbilih, 

prireditev pa je povezoval eden od učiteljev s te šole, gospod Dušan Štriker. 

 

Šola sodeluje z ravensko srednjo šolo in gimnazijo na področju poklicne vzgoje in usmerjanja, 

pri organizaciji informativnih dnevov in vpisu v 1. letnike srednjih šol. V okviru tehniškega 

dneva  naši devetošolci vsako leto obiščejo Srednjo šolo Ravne, na poklicni tržnici, kamor 

povabimo vse srednje šole, pa imajo možnost spoznati tudi program gimnazije. Gimnazijce 

smo letos povabili na ogled predstave V duhu časa. 

 

S Centrom za socialno delo Ravne sodelujemo na področju spremljanja razvoja učencev in pri 

izbiri tistih, ki so potrebni socialne pomoči oz. nujne spremembe socialnega okolja ali 

obravnave zaradi motenj v razvoju. Zaposleni  na Centru za socialno delo Ravne za učence 

izvajajo tudi delavnice, organizirajo dnevni center za otroke in mladostnike ter počitniški 

program, v katerega so vključeni tudi naši otroci. 

Z Zdravstvenim domom Ravne sodelujemo na področju sistematičnih zdravstvenih pregledov 

in cepljenja. Njihovi strokovnjaki redno izvajajo zdravstvena predavanja za vse učence naše 

šole. Na področju preventive pa sodelujemo tudi z ravensko enoto NIJZ.  
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Policijska postaja Ravne je že dolga leta ena od ustanov, s katerimi tesno sodelujemo, in sicer 

na področju prometne varnosti (posebej budno spremljajo naše prvošolce v prvih dneh 

pouka in petošolce, ko opravljajo kolesarski izpit, vključeni so v projekta Policist Leon in 

Pasavček), poklicnega usmerjanja za poklic policista in ob morebitnih prekrških in kaznivih 

dejanjih naših učencev. Učenci, ki so se odločili za izbirni predmet varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, so v novembru obiskali prostore policijske postaje in tam spoznali pogoje 

dela in opremo, ki jo policisti uporabljajo pri delu. Ti učenci so obiskali tudi poklicno gasilsko 

enoto na Ravnah in se seznanili z delom gasilcev ter njihovo opremo.  

Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki z enoto deluje tudi na Ravnah, nas je tudi letos 

povabila k sodelovanju na festivalu otrok in mladine Koroške in z veseljem smo se odzvali ter 

se predstavili s svojim filmom, naši učenci pa so nastopili tudi v kulturnem programu. 

Smo pa v tem šolskem letu sodelovali še s številnimi društvi, klubi in organizacijami, posebej 

velja omeniti Rdeči križ, Športni zavod Ravne, Zvezo kulturnih organizacij Ravne, Čebelarsko 

zvezo Slovenije, Koroško društvo za boj proti raku, Astronomsko društvo Polaris, Koroški 

medgeneracijski center ter Dnevni center CUDV na Javorniku. 

 

ŠOLA V MEDIJIH 
 

Ravenski razgledi so občinsko glasilo, v katerem se predstavimo dvakrat letno. V tem 

šolskem letu smo zgledno sodelovali tudi z odgovornimi za spletno stran mojaobčina.si, ki so 

objavili novice, obvestila, vabila in poročila, ki bi utegnila zanimati obiskovalce te strani. 

Dogodke in prireditve, ki se odvijajo na šoli, redno snema Uršlja TV, na Koroški televiziji pa 

smo lahko slišali izjavo našega ravnatelja ob položitvi temeljnega kamna za novo 

večnamensko dvorano v Kotljah. Sodelovali smo tudi pri snemanju oddaje RTV Slovenija Na 

lepše, ko so se naši učenci s snemalno ekipo odpravili v Prežihov Pekel. 
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FOTOUTRINKI 
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