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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 Kačič
UČITELJSKI ZBOR
Učitelji razrednega pouka: Jožica Podvratnik, Larisa Podržavnik, Mojca Berložnik, Matjaž
Homan, Tanja Hudrap, Olga Natlačen, Lotka Velički, Irena Plešnik, Simona Auprih, Darja
Štrekelj, Maja Pečnik, Ajda Berložnik, Manica Gerdej, Melanie Veselko, Barbara Čebulj
(nadomeščala jo je Vesna Štavdeker)
Učiteljice razrednega pouka na podružnici v Kotljah: Vanja Kačič, Vesna Junger, Aleksandra
Kričej, Suzana Makič, Simona Lečnik Šrot, Karmen Vučko Pogorevčnik
Predmetni učitelji: Maja Marin, Majda Nabernik, Tina Lipovnik /nadomeščala jo je Larisa
Gorenjak/, Jana Krančan Erjavec, Martina Ploder, Mitja Lednik, Jure Plevnik, Bojan Pavlinec,
Nina Ošlovnik, Cvetka Praznik, Dejan Hrovat, Petra Podjaveršek, Irena Černovšek, Martina
Čapelnik, Katja Krivec, Janja Spanžel, Toni Tomažič, Simona Strojnik, Kristina Ješovnik, Katja
Krejan, Jasmina Pečovnik, Saša Voler, Mojca Hrvatin
Zaposleni na projektih: Tanja Jeseničnik /nadomeščala jo je Jana Kordež/
Zaposlena prek javnih del: Jasmina Bevc
STROKOVNI DELAVCI
Socialna pedagoginja: Tanja Naveršnik
Specialna pedagoginja: Jasmina Pušnik
Knjižničarki: Dragica Kolar, Jasmina Pečovnik
Organizator informacijskih dejavnosti: Branko Plestenjak
Pedagoginja: Katja Krivec
2

Letopis 2019/2020
SKUPNE SLUŽBE
Tajnica: Mateja Kotnik
Računovodkinja: Kristina Hafner
Knjigovodkinja: Bernarda Ferk
TEHNIČNO OSEBJE
Čistilke: Bosiljka Josipović, Lenka Ivanković, Ivka Čurić, Urška Rapuc, Klavdija Štumpfl, Hava
Softić, Frančiška Šapek, Suzana Navodnik
Kuharice: Mira Kogelnik, Irena Mavrel, Anica Tajzel
Razdeljevanje hrane v Kotljah: Urška Rapuc
Hišnika: Robert Šipek, Zdenko Andonov
Upravljanje večnamenske dvorane Kotlje: Franjo Jurač
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ŠOLSKA KRONIKA
SEPTEMBER

2. september
Letošnje prvošolce je najprej pozdravil ravnatelj šole g. Aljaž Banko. Za krajši kulturni program
so na matični šoli in podružnici v Kotljah poskrbeli drugošolci, ki so s petjem, plesom in igro
popestrili sprejem. Po kulturnem programu so učence odpeljale njihove učiteljice in
vzgojiteljica v matične učilnice, kjer so prejeli rutice in diplome ter spoznali učilnico. Medtem
je staršem policist povedal nekaj osnovnih informacij o varnosti njihovih otrok v prometu in
šolska svetovalna delavka informacije o subvencioniranju šolske prehrane, prevozih in dietah.
Na koncu so učenci narisali vsak svojo risbico in se posladkali s torto in sokom. Starši so svojim
otrokom napisali posvetilo, ki so ga učiteljice prilepile na otrokovo risbico. Z navdušenjem so
zakorakali v šolo in že veselo sedijo v šolskih klopeh.
V letošnjem šolskem letu smo na matično šolo sprejeli 36 prvošolk in prvošolcev ter na
podružnično šolo Kotlje 17.
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Prvi teden v septembru je podružnico obiskal policist Zvone Uršnik in jih seznanil z varno potjo
v šolo in pomenom nošenja rumene rutice. Prvo- in drugošolci so odšli na sprehod po varni
poti v šolo, tretješolci pa so se v razredu pogovorili o varnosti na cesti.

5. september
Tretješolci matične šole in podružnice so se odpravili na orientacijski pohod na Prežihovino.
Prišli so vsak s svoje strani. Med potjo so opravljali razne naloge po navodilih, ki so jih našli na
kartončkih ob poti. Na koncu jih je čakalo sladko presenečenje. Na Prežihovini so se srečali in
skupaj poigrali.
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12. september
Prvošolci matične šole so imeli športni dan. Odpravili so se proti Prežihovini, ki je že nekaj let
cilj prvega športnega dne novopečenih šolarjev.
Istega dne so se petošolci odpravili na pohod na Lovski dom nad Ivarčkim jezerom.
Učenci od 6. do 9. razreda so imeli športni dan. Opravili so pohode in kolesarili. Šesto- in
sedmošolci so odšli na Brinjevo goro, osmo- in devetošolci pa na Smučarsko kočo. Kolesarili so
do Povhovega mlina.
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13. september
V šolski avli se je odvijala prireditev v počastitev dneva zlatih knjig. Za vse pridne bralce in
tiste, ki bodo to šele postali, je nastopil mladinski pisatelj Žiga X Gombač. Gost je predstavil
svoje življenje in delo, s poudarkom na delu pisatelja. Večkrat je izpostavil tudi pomen branja.

16. september
Učenci 4. razredov so imeli športni dan. Odpravili so se proti centru Raven, v Štauharijo, kjer
so imeli vajo za nastop, ki ga bodo izvedli 19. septembra v okviru ravenskega festivala jazza.
Po končani vaji pa so šli na Navrški vrh – Šrotnek in nazaj v šolo.
Od 16. do 27. septembra smo na ravenskem bazenu izvajali plavalni tečaj za 3. razrede.
Udeležilo se ga je 47 učencev. Športni pedagogi ugotavljajo, da se je znanje plavalnih veščin
pri večini udeleženih učencev izboljšalo.
Glede na to, da imamo na Ravnah enkratne pogoje za rekreativno plavanje v bazenu,
pričakujemo, da se bo usvojeno znanje utrjevalo in izboljševalo tudi v okviru družine.
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17. september
Na dan zlatih knjig, to je dan, ko se je rodil in ko je umrl mladinski pisatelj France Bevk, se
vsako leto začenja sezona bralne značke. Letos je to že jubilejna, 60. sezona, zato smo njen
začetek obeležili na tako poseben način. Prvošolci so na ta dan dobili v dar vsak svojo slikanico
Svetlane Makarovič, Škrat Kuzma dobi nagrado.
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Športni dan drugošolcev je tokrat potekal v novi športni dvorani v Kotljah. Peš so se odpravili
proti Kotljam. Ob prihodu so se seznanili s primernim vedenjem med uporabo športnih
pripomočkov v športni dvorani. Po uvodnem ogrevanju so učenci tekmovali v medrazrednih
štafetnih igrah in moštvenih igrah z žogo.
18. september
Učenci učne skupine ŠSP, ŠZZ, IŠO so si ogledali tekmo evropskega prvenstva v odbojki za
moške med Slovenijo in Rusijo. Dogodka se je udeležilo 48 učencev in učenk.
Kljub naši srčni in zelo glasni podpori pa slovenski reprezentanci ni uspelo uresničiti skupnih
želja in premagati nasprotne ekipe. Učenci so doživeli veličasten športni dogodek na najvišji
ravni.
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Na šoli je potekal kulturni dan: Kulturna dediščina in JAZZ za učence od 1. do 4. razreda.
Učenci so ob pomoči fotografij prepoznavali kulturno dediščino na splošno in tudi kulturno
dediščino v kraju. Posebno pozornost so namenili formi vivi v našem kraju, saj so navdušenci
že leta 1964 zastavljen simpozij kiparskega oblikovanja v jeklu pripeljali tudi v koroško mesto
z bogato fužinarsko tradicijo. Na učnem sprehodu so učenci iskali forme vive, ki so jih prej
spoznavali na fotografijah. Pogovorili so se o glasbeni zvrst jazz, prisluhnili melodiji, da so
učenci vedeli, kaj jih čaka v kulturnem domu. Zadnja dejavnost je učencem omogočila
izdelovanje domišljijske forme vive.

19. september
Devetošolci so se odpeljali na naravoslovni dan po obsredozemskih pokrajinah. Ogledali so
si cerkve Sv. Trojice v Hrastovljah, Luko Koper, mestno središče Pirana z multimedijsko
predstavitvijo »Mediadom Pyrhani« in Krajinskega parka Strunjan in Portorož.

20. september
V okviru evropskega tedna mobilnosti je Občina Ravne na Koroškem skupaj z Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje OE Ravne s soorganizatorji v Grajskem parku na Ravnah
organizirala dogodek: Koroška v gibanju. Z geslom »Gremo peš!« so želeli občane in občanke
Raven na Koroškem spodbuditi, da naj se pogosteje odločijo za hojo. Tudi šolarji naše šole so
z veseljem sodelovali.
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23. september
Skakalni klub Fužinar se je po dolgem premoru odločil, da poskuša oživiti smučarske skoke na
Koroškem. V ta namen so za učence od 1. do 4. razreda pripravili promocijo smučarskih
skokov, ki so jo poimenovali Mini Planica. Učenci so zelo uživali.
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24. september
Učenci osmih in devetih razredov, ki so se udeležili tekmovanja iz znanja slovenščine za
Cankarjevo priznanje, so se v spremstvu mentoric, Martine Čapelnik in Dragice Kolar, udeležili
druženja s pisateljem Igorjem Karlovškom. Njegov roman Preživetje je namreč obvezna
literatura letošnjega tekmovanja. Srečanje s pisateljem je potekalo v dopoldanskem času v
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika.
Prvošolci s podružnice so se odpravili na pohod proti Prežihovini. Otroci so se trudili slediti
tempu pohoda. Ob lepem sončnem dnevu so razvijali dobre medsebojne odnose. Zadovoljni
in ponosni na zmago, da so vsi zmogli prehoditi izbrano pot, so se vrnili v šolo.

26. september
Vsako leto tega dne praznujemo evropski dan jezikov. S kratko kulturno prireditvijo smo se ga
spomnili tudi na naši šoli. Z njo smo mlade želeli spodbuditi k učenju tujih jezikov, saj jim
poznavanje več jezikov odpira vrata v svet in širi obzorja. Hkrati smo opozorili, da je treba svoj
lastni jezik brezmejno in skrbno negovati.

Na naši šoli je potekalo 34. šolsko tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanja se je udeležilo 68
tekmovalcev od 3. do 9. razreda matične in podružnične šole. Na matični šoli je sodelovalo 48
učencev, na podružnici pa 20. Tekmovalci so prejeli skupaj 29 bronastih priznanj.
V dneh 26. septembra in 3. oktobra smo izvedli tehniški dan, imenovan Poklicno usmerjanje
– predstavitev Srednje šole Ravne za učence 9. razreda. Obakrat je dejavnost potekala na
16
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Srednji šoli Ravne v obliki delavnic. Učenci so se razdelili v tri manjše skupine in pod vodstvom
profesorjev srednje šole ter ob sodelovanju dijakov spoznavali naravo učenja in dela v
tehniških poklicih.

30. september
Za tretješolce smo izvedli tehniški dan, poimenovan Kulturna dediščina domačega kraja.
Namen kulturnega dne je učence spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine
domačega kraja ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu prostoru. S pomočjo digitalnega
zemljevida so spoznavali forme vive v našem kraju. Na učnem sprehodu so iskali javorniške
forme vive, ki so jih prej spoznavali na i-zemljevidu. Učenci so v učno-gibalni delavnici
podrobno spoznali formo vivo STANOVANJE. V likovni delavnici so oblikovali forme vive iz
odpadnega papirja. Kulturni dan je hkrati uvodna dejavnost v projektu SKUM, v katerega so
vključeni tretješolci.
Drugošolci matične šole in podružnice so imeli športni dan. Tokrat so se zbrali v telovadnici
šole, kjer so se pomerili v štafetnih in moštvenih igrah. Skupaj so tudi zaplesali.

OKTOBER
2. oktober
Na šoli smo že 14. leto gostili prijatelje iz Velikovca. 25 avstrijskih učencev ter dve učiteljici iz
Gimnazije Alpe-Jadran je bilo pri nas toplo sprejetih. Pripravili smo pester kulturni program ter
se spoznavali in družili s socialno igro. Skupaj so se odpravili do Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika, kjer so se po vodenem ogledu knjižnice preizkusili v risanju stripov v stripovski
delavnici. Druženje smo jim popestrili še z ogledom zanimive razstave Mati fabrika v Železarni
Ravne na Koroškem. Veselimo se ponovnega srečanja v Velikovcu.
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3. oktober
V Slovenj Gradcu se je odvijalo področno prvenstvo osnovnih šol v atletiki. Našo šolo sta
zastopali fantovska in dekliška ekipa. Deklice so osvojile tretje mesto.

19

Letopis 2019/2020

20

Letopis 2019/2020

4. oktober
Tega dne že tradicionalno obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je prvič potekal leta
1931 v Firencah v Italiji na ekološkem kongresu, namen dneva pa je opozoriti na zaskrbljujoči
položaj ogroženih živalskih vrst. 4. oktober so izbrali, ker na ta dan goduje sveti Frančišek
Asiški, ki je zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos do živali in okolja.
Dan smo na matični šoli in podružnici obeležili z zbiranjem hrane za pse in mačke v zavetišču.
Bodimo dobrosrčni tudi do teh malih bitij. Akcija je potekala ves teden.

Učenci podružnice, člani Mladih planincev, so odšli na prvi pohod po sončnih Brdinjah.
21

Letopis 2019/2020

Predstavili so se nam je različni klubi z Raven. Predstavitev je bila namenjena učencem in
učenkam od prvega do četrtega razreda.
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Judo klub Ravne
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Namiznoteniški klub Interdiskont Ravne na Koroškem
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Košarkarski klub Dravograd
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Odbojkarski klub Fužinar in Odbojkarski klub Prevalje
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5. oktober
Učenci izbirnih predmetov gledališki klub in likovno snovanje so se odpravili na strokovno
ekskurzijo v sosednjo Italijo. V zgodnjih jutranjih urah so se odpeljali v Pušjo vas – slikovito
vasico, ki je znana predvsem po sivki in prazniku buč. Sprehod skozi zgodovinsko središče kraja
jih je več kot navdušil, ogledali so si tudi največjo znamenitost mesta – mumije. V Vidmu so si
27
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ogledali staro mestno jedro, nato pa so se podali še na tamkajšnji grad, ki je ena glavnih
znamenitosti mesta. Po Furlaniji so pot nadaljevali v Čedadu, ki je znan po Hudičevem mestu,
ki mestece deli na dva dela. Poleg mostu se mesto lahko pohvali še s čudovitimi mestnimi
hišami in mestno katedralo. Izlet so zaključili ob italijanskem morju, na sesljanski plaži.
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7. oktober
Prvošolci matične šole in podružnice so imeli tehniški dan z naslovom Varno v prometu.
Obiskal jih je policist in skupaj so obnovili prometno znanje. Izdelovali so semaforje.
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9. oktober
Učenci POŠ Kotlje so se zabavali z rokometnimi žogami. Rokometni klub Ravne jih je povabil
na predstavitveno uro. Z veseljem so premagovali hrabro Meto v golu.

11. oktober
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja se je
udeležilo 18 učenk in učencev. Bronasto priznanje je osvojilo pet učenk: Nika Kotnik, Tia
Pečovnik, Zala Brezovnik, Lina Cigler in Lara Ledinek Hovnik. Na državno tekmovanje sta se
uvrstili Nika Kotnik in Tia Pečovnik.

Četrtošolci podružnice so sprejeli prvošolce v šolsko skupnost.
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Prvi triadi se je predstavil Atletski klub Ravne na Koroškem.
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15. oktober
Prvo- in drugošolci podružnične šole so si ogledali predstavitev tolčenja sadja pred prešanjem
in stiskanje jabolčnika na stari leseni preši na Prežihovini, v organizaciji Koroškega
pokrajinskega muzeja. Učenci so aktivno sodelovali pri tolčenju sadja in pri tem zelo uživali.
Zelo so se razveselili sladkega jabolčnika, ki so ga pomagali stisniti. Preživeli so lep jesenski
dan.
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Drugošolci matične šole so imeli naravoslovni dan: Plodovi, semena. Pogovarjali so se, kaj je
gozd, zakaj je pomemben, kdo v njem živi, kaj v njem raste, kakšen je gozdni bonton, kakšne
so v jeseni spremembe v naravi, katere plodove in semena nabiramo …
Odpravili so se na opazovalni sprehod v mestni park. Tam so prepoznavali drevesa, druge
rastline, jih poimenovali in opisovali. Učenci so nabrali nekatere plodove in jih odnesli v šolo.
V učilnici so jih razvrstili in poimenovali.
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16. oktober
Na naši šoli je bilo ob Svetovnem dnevu oživljanja v okviru Koronarnega društva Koroške
organizirano predavanje o AED (defibrilatorju) za 8. in 9. razrede. V telovadnici šole so učenci
najprej poslušali zanimivo predavanje g. Petra Kordeža o AED, nato pa so se tako devetošolci
kot osmošolci preizkusili pri oživljanju. Tudi mlajši učenci ter učitelji so si ogledali predavanje
in izvedbo oživljanja.
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju iz biologije za Proteusovo priznanje. Tema je bila
človeška ribica in jamski sistem. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo devet učencev. Od tega
so bili trije učenci iz devetega razreda in šest iz osmega razreda. Najvišje možno število točk je
bilo 38. Za bronasto priznanje je bilo treba doseči najmanj 31 točk. Na državno tekmovanje so
se uvrstili učenci, ki so dosegli najmanj 33 točk. Od vseh učencev, ki so tekmovali na šolskem
tekmovanju, sta bronasto priznanje prejela dva učenca (Ledinek Hovnik Lara in Vrčkovnik
Miha). Na državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.

18. oktober
Učenci prve triade so imeli športni dan v obliki športnih iger. Vaditelji skupin so jim predstavili
rokomet in plezanje. Ob različnih tekmovalnih igrah so se v prijateljskem in športnem duhu
sprostili in razgibali. Opravili so tudi tek na 200 in 300 metrov.
Učenci podružnice so se odzvali povabilu PGD Kotlje. Gasilci so jim v gasilskem domu na
zanimiv način opisali in predstavili svoje delo. Hkrati so jih opozorili na nevarnosti požara ter
jih poučili, kako v primeru požara ravnamo.
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19. oktober
Na OŠ Mislinja je potekalo državno tekmovanje iz logike, ki sta se ga udeležila dva tekmovalca
naše šole, in sicer Miha Vrčkovnik (8. razred) in Žan Pustoslemšek (9. razred). Žan
Pustoslemšek iz 9. a je na državnem tekmovanju dosegel zlato priznanje.

20. oktober
Sedmošolci so imeli športni dan. Zabavali so se v bazenu in na tenisu.
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22. oktober
Prvošolci so imeli naravoslovni dan z naslovom Pisana jesen. Izvedli so ga v parku na Ravnah.
Z navdušenjem so opazovali, tipali in vohali značilnosti jeseni.
Sedmošolci so se na tehniški dan, poimenovan Premogovništvo v novem veku, rimski ostanki
in srednjeveški grad, odpravili v Velenje, Šempeter in Celje. Najprej so si ogledali Muzej
premogovništva v Velenju, kjer so učenci v najnižje ležeči jedilnici pojedli »knapovsko« malico.
Nad Muzejem premogovništva so bili učenci navdušeni. Najbolj všeč jim je bila simulacija
eksplozije v rudniku konec 19. stoletja. Naslednji ogled je bila rimska nekropola v Šempetru v
Savinjski dolini, kjer so si ogledali rimske ostanke in prisluhnili zgodbam iz rimskih časov na
današnjih slovenskih tleh. Zadnja postaja je bil Celjski grad, kjer so si ogledali grad in
tamkajšnje stalne zbirke.
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23. oktober
V okviru projekta POGUM so vsi učenci naše šole tega dne izdelovali svečke, ki so jih naslikali
na kamne. Take svečke so nadomestile plastične, ki jih prižigamo ob dnevu spomina na mrtve
in s tem močno obremenjujemo naravo z odpadno plastiko.
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Učenci 4. in 5. razreda neobveznega izbirnega predmeta šport so odšli na pohod na Brinjevo
goro.
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24. oktober
Učenci naše šole, ki obiskujejo izbirni predmet nemščino, so vključeni v projekt Velikovec.
Odpravili so se na srečanje u učenci gimnazije Alpe-Jadran v Velikovec v Avstriji. Tovrstno
sodelovanje je izvrsten način za spoznavanje drugih kultur, tradicij, narodov, izboljšuje pa tudi
jezikovne zmožnosti učencev.
Na gimnaziji v Velikovcu so pripravili delavnico z umetnico Herlinde Sander: Kolaže na temo
Velikovec–Ravne, sprehod po Velikovcu in strokovno vodenje v Okrajnem muzeju.
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25. oktober
V avli šole je bila prireditev ob dnevu reformacije Prireditve so se udeležili tudi člani uprave
in kuharice. Pri izvedbi prireditve je sodelovalo 20 učencev od 4. do 9. razreda. Prireditev je
bila v obliki dramske igre s plesnimi in pevskimi točkami ter s prepletanjem zgodovinskega
(srednjeveški kostumi, Trubarjev življenjepis, slikarstvo …) in modernega duha (vsebinsko
tematske moderne pesmi in rap). Na oglasni deski so bile pripete teze današnje mladine za
moderno reformacijo, ki so jih predhodno zapisali učenci pri pouku zgodovine. Ob dekoraciji v
gotici zapisanem nagovoru Lubi Slouenci (Lubi Slovenci), so tudi vsi učenci od 1. do 4. razreda
prejeli knjižne kazalke s svojimi imeni in priimki, zapisanimi v gotici.

Učenci podružnice so pripravili prisrčen kulturni program. S pesmijo in plesom smo popestrili
literarni večer na slavnostni akademiji v okviru Kuharjevih dni.
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26. oktober
Potekal je 24. Volkswagnov Ljubljanski maraton in v okviru te prireditve tudi Prvenstvo
Slovenije v uličnem teku za osnovne in srednje šole. Udeležili so se ga trije učenci naše šole.
V promocijskem teku za učence od 1. do 5. razreda je nastopil tretješolec David Longo.
Osmošolec Žiga Verneker je v svoji skupini na razdalji 1800 metrov osvojil tretje mesto,
njegova sestra šestošolka Ana Vita Verneker pa je postala državna prvakinja. Z odličnim
časom je na razdalji 1800 m postavila nov rekord proge za to starostno skupino.

NOVEMBER
7. november
Učenci izbirnih predmetov likovno snovanje in gledališki klub so obiskali Koroško galerijo
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Ogledali so si razstavo izvirnih otroških risb in fotografij
na temo čebele, Leonardo da Vinci in na temo jeziki. Med razstavljenimi deli so našli tudi
likovna izdelka naših osmošolk. Sledil je voden ogled po mednarodni razstavi Podobe
pokrajine, ki se osredotoča na obravnavo pokrajine v povezavi z družbenimi, ekonomskimi in
kulturnimi vprašanji.
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12. november
Učenci od 2. do 4. razreda so v spremstvu policista sodelovali v preventivni akciji Otroci za
večjo varnost v prometu. Akcija je potekala ravno ob Martinovem, saj je bila namenjena
predvsem osveščanju, da je alkohol v prometu nevaren. Otroci s svojimi risbicami odraslim
voznikom sporočali, da naj nikoli ne sedajo za volan, če so pili.
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2. športni dan učencev 7. in 9. razredov je potekal v obliki delavnic. Na voljo so imeli plavanje
v zimskem bazenu, tenis, namizni tenis, kegljanje in pohod. Učenci so vsebine menjavali.
Športnega dne se je udeležilo 51 učencev sedmih razredov in 32 učencev iz devetih razredov.
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Na šoli je potekalo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Naslov
letošnjega tekmovanja je bil Jaz, ti, mi vsi. Tekmovanja se je udeležilo 68 učencev od 4. do 9.
razreda, 23 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Prejemniki bronastega Cankarjevega
priznanja so: devetošolka Lara Ledinek Hovnik, v 8. razredu so priznanje osvojili Zala Brezovnik,
Lucija Fortin, Martin Vrabič, Lina Cigler in Bastian Marić, sedmošolki Maja Golob in Ajda Kotnik,
štiri šestošolke, in sicer Leja Perenda, Tinkara Potočnik, Iza Erjavec in Malu Kokalj Filip, v petem
razredu so se najbolje odrezale Julija Rapac, Ronja Slemenik, Urša Brezovnik in Neža Lauko, pri
četrtošolcih pa Lana Plevnik, Žan Sfaxi, Matevž Dretnik, Larisa Kahvedžić, Tea Petrič Filip, Ema
Šuštar in Lia Zala Smrtnik.

14. november
Devetošolci so sodelovali na tekmovanju iz znanja angleščine. Šolskega tekmovanja se je
udeležilo šest učencev devetega razreda. Vseh šest je bilo na šolskem tekmovanju uspešnih;
vsi so dosegli bronasta priznanja.
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15. november
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je z nami že deveto leto. Tudi letos je bilo na naši šoli
precej živahno. Učenci od 1. do 9. razreda so sodelovali z različnimi delavnicami, vse na
tematiko zdrava prehrana, čebelarstvo in podpora lokalnim pridelovalcem hrane. Začeli smo
z radijsko oddajo, ki so jo pripravili učenci naše šole nato pa je sledil zajtrk: domač ržen kruh,
maslo, med, jabolko in mleko. Po zajtrku so učenci risali, rezali, lepili, mešali in pekli, skratka
ustvarjali. Ob deseti uri smo v šolski avli ob spremljavi harmonikarjev zapeli našo pesem
Čebelice.
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20. november
Tretješolci matične šole in podružnice so imeli skupni športni dan v Kotljah. Učenci matične
šole so se peš odpravili v Kotlje, kjer so jih že pričakovali tretješolci iz Kotelj. V novi telovadnici
so izmenično izvajali aktivnosti v treh različnih športnih delavnicah: ples, poligon in badminton.
21. november
Učenci od 5. do 9. razreda so imeli kulturni dan z naslovom Kulturna dediščina, šola nekoč in
danes. Z različnimi dejavnostmi so spoznavali zgodovino šolstva in jo primerjali z današnjo.
Naša šola je praznovala 40. rojstni dan. Obeležili smo ga s prireditvijo v naši telovadnici.
Povabili smo nekdanje učitelje in druge častne goste. Prvič je javno zapel učiteljski pevski zbor.

52

Letopis 2019/2020

53

Letopis 2019/2020

54

Letopis 2019/2020

55

Letopis 2019/2020
22. november
V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo 2019/2020 so sedmošolci obiskali Koroško
osrednjo knjižnico. Spoznali so namen projekta in prejeli knjigo Janje Vidmar, Elvis Škorc,
genialni štor. Ogledali so si knjižnico.

25. november
Plesna skupina OŠ Koroški jeklarji se je v prostorih Kulturnega centra Ravne udeležila plesne
delavnice, ki jo je za več generacij vodila plesna učiteljica Simona Stopar. Naučila jih je nekaj
plesov v vrstah (line dances) na zvoke kavbojske country glasbe. Vzdušje je bilo zanimivo in
zabavno, predvsem z vidika druženja več generacij.

26. november
Potekal je tehniški dan za učence osmega razreda z naslovom Obisk Železarne Ravne.
Učence je sprejela gospa Alenka Kotnik, vodja kadrovske službe SIJ Metal Ravne. V
izobraževalnem centru je dr. Tadeja Primožič Merkač slikovito predstavila vizijo tehniških
poklicev in pomen zavestne gradnje poklicne kariere. V nadaljevanju so inženirji metalurgije
predstavili podjetji SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems, njihove izdelke in trg. Vsi predavatelji
so teme odlično prilagodili razumevanju učencev in si tako pridobili vso njihovo pozornost.
Sledil je ogled proizvodnje v obeh omenjenih podjetjih pod vodstvom inženirjev.
Z vzajemnim sodelovanjem so bili zadovoljni tako predstavniki šole kot obeh podjetij, saj so
imeli učenci možnost vpogleda v potek dela v tehniških poklicih, ki jih v vsakdanjem življenju
ne morejo spoznati, podjetji pa si lahko v prihodnosti iz vrst današnjih obiskovalcev obetata
nove kadre.

Za vse učence naše šole smo organizirali tehniški dan, poimenovan Novoletne delavnice.
Učenci so ustvarjali različne izdelke, ki bodo namenjeni prodaji na šolskem bazarju v
decembru. Nastale so številne umetnine. Osmošolci so dan izkoristili za ogled železarne,
devetošolci pa so imeli izobraževanje z naslovom Obdelava podatkov.
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Učenci naše šole so se udeležili prvega turnirja v odbojki za starejše učence na Prevaljah. Od
treh dvobojev so prvi dve tekmi izgubili, tretjo pa zmagali. Ekipo so sestavljali: Anže Čapelnik,
Marko Haber, Anej Adam, Ahmed Husić, Nejc Pavlović, Tanej Pečnik, Anže Valente, Tine
Štriker, Tai Stočko, Nejc Sekavčnik, Tian Paškvan.
Na šoli je potekal tehniški dan o obdelovanju podatkov. Namenjen je bil devetošolcem. Med
drugim so spoznali računalniški program Excel ter se naučili njegovo osnovno uporabo.

29. november
Pod okriljem projekta SKUM je podružnico obiskal glasbenik Vid Jamnik. V ustvarjanju
zanimivih ritmov so učenci neizmerno uživali.
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Učenci, ki obiskujejo predmeta Šport za zdravje in Šport za sprostitev, so preživeli poučno
popoldne v družbi društva tabornikov, Rod Koroških Jeklarjev Ravne na Koroškem.
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DECEMBER
4. december
Učenci 4. in 5. razredov so imeli športni dan. Tekmovali so v igri med dvema ognjema,
sodelovali v delavnicah juda in zumbe, poligonu in tenisu.
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Pred matično šolo smo pripravili novoletni bazar. Obiskovalcem smo ponudili številne
okraske, voščilnice in druge uporabne predmete, ki smo jih izdelali sami. Prostovoljne
prispevke smo shranili v šolski sklad.
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5. december
Kot podaljšek medgeneracijskega druženja plesnih skupin so naši plesalci skupaj s »starejšimi
damami« zaplesali pred prodajalno Tuš ter s tem obogatili program ob prižigu novoletnih luči
na Ravnah.
10. december
Drugošolci so imeli tehniški dan: Naš mali projekt – Moja slikanica. Poslušali so izbrano
pravljico, nato pa ob slikah ponovili značilnosti le-te. Izdelali so vsak svojo slikanico, ki je imela
naslovnico, zgodbo in ilustracije. Svoje izdelke so predstavili sošolcem.
Osmošolci so imeli naravoslovni dan v okviru šole v naravi CŠOD Burja. Udeležilo se je ga vseh
41 učencev. Koordinator tega dne je bil g. Miran Škerlj. Ogledali so si Luko Koper, marino,
ribarnico ter ribiško pristanišče. Nato so obiskali Sečoveljske soline in Krajinski park
Sečoveljske soline. V nadaljevanju je sledil ogled Portoroža, marine Portorož, Splošne plovbe
Portorož, Hotela Palace, čistilne naprave Fornače, akvarija v Piranu ter ogled ribiškega
pristanišča Piran. Na koncu so obdelali posamezna izbrana gradiva in pripravili različne
predstavitve.
12. december
V Mežici se je odvijal 2. turnir v odbojki za starejše dečke. Igrali so precej boljše kot na prvem
vendar rezultatsko dosegli enak izplen, dva poraza in eno zmago. V nadaljnje tekmovanje se
niso uvrstili. Ekipo so sestavljali: Anže Čapelnik, Marko Haber, Anej Adam, Ahmed Husić, Luka
Topolovec, Nejc Pavlović, Žan Pustoslemšek.
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17. december
Mladi planinci naše podružnice so se odpravili na pohod z lučkami.

18. december
Za vse učence naše šole smo organizirali kulturni dan – ogled filma v Kulturnem centru,
filmska vzgoja. Ogledali so si film Košarkar naj bo 2. V razredih smo nadaljevali s filmsko vzgojo
glede na razred.
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23. december
Na šoli je potekal tehniški dan o papirnih gradivih za šestošolce. Učenci so ponovili in osvežili
znanje o proizvodnji in pridobivanju papirja in si ogledali nekaj kratkih filmov o tem.
V nadaljevanju so izdelali periskope.

JANUAR
9. januar
Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec je potekalo regijsko Cankarjevo tekmovanje. Udeležile so
se ga tri učenke naše šole: Zala Brezovnik, Lucija Fortin in Lara Ledinek Hovnik. Najbolje se je
odrezala osmošolka Lucija Fortin, ki je v svoji tekmovalni skupini dosegla 5. mesto in osvojila
srebrno priznanje.

10. januar
Na OŠ Prežihov Voranc na Ravnah je potekal 5. mednarodni otroški badminton festival
Badmintonček – Badmintončica 2020. Turnirja se je udeležilo 93 otrok iz Slovenije, Avstrije,
Hrvaške, Slovaške in med njimi tudi igralke interesne dejavnosti badminton.

15. januar
Na OŠ Neznanih talcev v Dravogradu se je odvijalo območno tekmovanje iz znanja angleščine
za devetošolce. Z naše šole so se ga udeležili trije učenci: Nika Kotnik in Manca Mlinarič, ki sta
prejeli srebrno priznanje, ter Valentin Gorenšek, ki se je uvrstil na državno tekmovanje.

16. januar
V telovadnici OŠ Koroški jeklarji je bilo spet živahno. Na že tradicionalni poklicni tržnici –
tokrat šesti po vrsti – se je predstavilo skupno štirinajst srednjih šol iz koroške, podravske in
savinjske regije, ki so predstavljale skupno okoli petdeset srednješolskih programov, dva
dijaška domova, podjetniki OOZ Ravne, predstavniki podjetij SIJ Metal Ravne ter SIJ Ravne
Systems kot potencialni štipenditorji in delodajalci ter predstavniki ZRSZ in projekta Prehod
mladih.
Stojnice naših gostov so se šibile od izdelkov, orodij in informativnega gradiva. Predstavniki
šol, podjetij in ostalih organizacij so podajali informacije o programih, štipendijah in
zaposlitvenih možnostih. Tržnico je obiskalo okoli 100 devetošolcev OŠ Koroški jeklarji, OŠ
Prežihovega Voranca ter OŠ Mežica in njihovi starši ter nekaj osmošolcev.
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Poklicna tržnica se je ponovno izkazala kot priložnost, da mladi na enem mestu pridobijo
pomembne informacije za lažjo izbiro nadaljnje karierne poti.

22. januar
Učenci podružnice so imeli zimski športni dan. Sankali so se, smučali in drsali. Kljub slabi zimi
in pomanjkanju snega se je g. Dejan Rodošek zelo potrudil in pripravil umetni sneg. Veselju ni
bilo ne konca in kraja.

23. januar
V Dravogradu je potekalo področno posamično tekmovanje v badmintonu. Za našo šolo je
nastopilo 27 igralcev in igralk, ki so skupaj osvojili kar 13 medalj.
Razdeljeni so bili v različne skupine, med najboljše pa so se uvrstili:
1. mesto in zlata medalja: Ilhana Mustafić, Arijalda Mustafić, Izabela Lever, Manca
Mlinarič, Valentin Gorenšek, Anžej Kušej
2. mesto in srebrna medalja: Bela Oder, Sati Tarkuš, Alma Ahmetović, Malu Kokalj Filip
3. mesto in bronasta medalja: Nina Razgoršek, Iza Erjavec, Nitai Tarkuš
V finale državnega tekmovanja so se uvrstili Valentin Gorenšek, Anžej Kušej, Nitai Tarkuš,
Manca Mlinarič, Bela Oder in Nina Razgoršek.
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Četrtošolci so imeli tehniški dan z naslovom Mesto, naselje. Učenci so ob nalogah ponovili že
znane izraze (skica, načrt, merilo, tloris). V skupini so oblikovali in postavili naselje. Prinesli so
potrebni material in naredili izdelke, ki so jih razstavili.

30. januar
Na Rimskem vrelcu smo organizirali zimske aktivnosti za učence 4. in 5. razredov. Učenci so
imeli na izbiro sankanje, smučanje ali drsanje. Vse aktivnosti so potekale brez posebnosti ali
težjih poškodb.

31. januar
Drugošolci so imeli zimski pohod proti Preškemu vrhu. Vmes so se ustavili v mestnem parku,
kjer so se učenci lahko odžejali in igrali različne socialne, tekalne in družabne igre.

FEBRUAR

5. februar
Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja, Kresnička. Na naši šoli je tekmovalo
sedem učencev iz šestega razreda. Najvišje možno število točk je bilo 41. Najvišje število točk
je dosegla Alina Šipek, in sicer 32. Bronasto priznanje so dobili trije učenci. To so Alina Šipek,
Metod Vrčkovnik in Jošt Jevšnikar.
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6. februar
Drugi kulturni dan je potekal v znamenju glasbeno pesniške priredite ter ustvarjanju in
spoznavanju pomena praznovanja slovenskega kulturnega praznika.
V kulturno-zabavnem programu v telovadnici šole so imeli priložnost prisluhniti pevki Ditki
Čepin ter verzom slovenskega pesnika in pisatelja Ferija Lainščka. Po koncertu so ustvarjali v
svojih učilnicah, glede na starostno stopnjo.
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10. februar
Tehniški dan, imenovan Izkoriščanje vetra, so petošolci začeli s PPT-predstavitvijo Zakaj piha
veter?; Gibanje zraka; Energija vetra. Ogledali so si zanimive posnetke. Infodrom. Neurje;
Vzroki za neurje; Kako nastane orkan.
Razporedili so se v skupine in izdelali vsak svoj vetrokaz (petelina) in vetrnico.
10. do 14. februar
Zimska šola v naravi za šestošolce je potekala v hotelu Lukov dom na Kopah. Vremenski pogoji
so bili dobri, bilo pa je nekaj nevšečnosti z močnim vetrom. V šolo v naravo je bilo prijavljenih
48 učencev.
Ob šoli smučanja, ki je bila glavna vsebina zimske šole v naravi, so bili zelo zadovoljni z
realizacijo ostalih spremljevalnih učnih vsebin. Uspešno so opravili prav vse zastavljene dneve
dejavnosti (dva športna dneva, en naravoslovni dan, en tehniški dan in en dan, namenjen
pouku). Obiskali so jih zunanji gosti (policija in GRS), ki so na zelo zanimiv način uspeli zaposliti
otroke in jih motivirati za delo.
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12. februar
Šestošolci so imeli naravoslovni dan, ki je bil izveden v okviru zimske šole v naravi na Kopah.
Učitelji in učenci so se odpravili na daljši pohod, kjer so spoznavali pokrajino, rastlinstvo in
živalstvo. Gorski reševalci so jim predstavili delo gorske reševalne enote. Učenci so po
skupinah spoznali različne pripomočke, ki jih gorski reševalci uporabljajo za reševanje. Z žolno
so iskali skrite predmete, ponesrečenca so morali z nosili prenesti do reševalnega vozila,
spoznali so pravilno rabo cepina in derez.

13. februar
Člani dramskega krožka pod taktirko Aleksandre Kričej so v Kulturnem domu Ravne nastopili z
igrico Mamica povej mi pravljico. Z odličnim nastopom so razveselili učence matične šole ter
učence OŠ Prežihovega Voranca.

14. februar
Košček h kulturno obarvanemu februarju so s prireditvijo ob prazniku zaljubljencev dodali tudi
na naši šoli. Prireditev so poimenovali Nekaj je v zraku …, soustvarili pa so jo učenci matične
in podružnične šole. Na odru večnamenske dvorane v Kotljah so se zvrstili deklamatorji
sodobne slovenske ljubezenske poezije, plesalci in nadobudni glasbeniki, ki so se jim pridružili
folkloristi podružnične šole. Popoldansko prireditev, ki sta jo povezovala Vita Švajger in Aljaž
Mlekuš, je scensko obogatila Irena Črnovšek, za glasbene točke je poskrbela Saša Voler, plesa
so se mladi učili pod vodstvom Maje Marin in Suzane Makič, scenarij je spisala Tina Čapelnik.
Nastopajoči so navdušili občinstvo in pričarali prijetno vzdušje.
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17. februar
V dvorani v Kotljah so obeležili 70. obletnico smrti Prežihovega Voranca. Prireditve se je
udeležil tudi predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Nastopali so učenci naše šole.
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18. februar
Tretješolci so v okviru projekta SKUM izvedli tehniški dan Moj mali projekt: Poklon naravi.
Pred ogledom filma Deček in svet je ga. Petra Gajžler iz FOŠ-a (Filmska osnovna šola) v daljšem
uvodu v film spregovorila o animiranem filmu, njegovem nastajanju, hkrati pa je film
kontekstualno umestila, tako da so se pogovorili o Braziliji in njenih geografskih in podnebnih
karakteristikah. Učenci so film spremljali zbrano in doživeto. Ob glasbi iz filma so tudi zaplesali
na svojem sedežu. Po ogledu filma so se pogovarjali o zgodbi, vizualni podobi filma in
onesnaženju ter spreminjanju narave zaradi gospodarskih interesov. Učenci so izkazali
občutljivost za družbeno neenakost in izkoriščanje poceni delovne sile.
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20. februar
Prvošolci naše podružnice so v razred povabili bodoče prvošolce, da bi skupaj priklicali Starko
zimo v naše kraje. Imeli so se super.
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Zaradi pomanjkanja snega so tretješolci matične šole nadomestili aktivnosti na snegu najprej
s krajšim predavanjem ge. Saše Horvat, ki je učence seznanila s pomenom gibanja in zdravega
načina življenja nasploh, ter z zimskim pohodom do Poseke. Med pohodom so si ogledali
naravno in kulturno dediščino kraja, hkrati pa so zadovoljili potrebe po gibanju, gibalnem
izražanju in ustvarjalnosti, se sprostili in razvedrili. V parku so tekli zimski kros in se igrali
tekmovalne štafetne igre. Razvijali so prijateljstvo, medsebojno sodelovanje, trajne športne
navade ter spoštovanje do narave.

MAREC
4. marec
Četrtošolci matične šole so imeli tehniški dan na temo elektrika. Tehniški dan so izvedli v
sodelovanju z dijaki in profesorji Srednje šole Ravne na Koroškem. Spoznali so električni krog,
izdelali načrt za preprost svetilnik, naredili svetilnik in ga testirali.
11. marec
Prvošolci so imeli športni dan. Zaradi pomanjkanja snega so aktivnosti prilagodili. Odpravili so
se na pohod proti Brdinjam.
V letošnjem šolskem letu so se tekmovanja v znanju Vesele šole udeležili tudi učenci naše šole
in podružnice v Kotljah. Sodelovalo je 10 učencev četrtega razreda, 10 učencev petega razreda,
12 učencev šestega razreda in en učenec osmega razreda.
Bronasto priznanje so prejeli:
4. razred: Žan Sfaxi, Maks Andrej Erjavec in Tonja Slemenik
5. razred: Jon Pavel Mori, Evita Lever in Eva Mlekuš
6. razred: Tinkara Potočnik, Žana Kraker, Leja Perenda, Ema Gregorc in Metod Vrčkovnik
8. razred: Miha Vrčkovnik
13. marec
Ta dan si bomo vsi šolarji, starši in zaposleni zapomnili za vedno. V svetu je izbruhnil nevaren
koronavirus (SARS-CoV-2) in šole ter številne druge ustanove so morale zapreti svoja vrata.
Življenje se je ustavilo kar za deset tednov. Znajti smo se morali vsak po svojih močeh in
nadaljevati pouk na daljavo, od doma. Poskrbeli smo, da so dobili računalnike in internet tudi
tisti, ki tega do takrat niso imeli, in nadaljevali z delom v karanteni.
Tukaj je nekaj utrinkov domačega dela:
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16. marec
Ker je pouk potekal na daljavo, so tudi dejavnosti tehniškega dne tretješolcev potekale
nekoliko drugače. Po e-pošti so učenci dobili podroben načrt o izvedbi dejavnosti in PPTpredstavitev. Navodilo je zajemalo tudi ogled fotografij o domačem kraju in o naravni in
kulturni dediščini ter pomembnejših dogodkih, ki so vplivali na razvoj kraja. Na spletu so na
občinski strani poiskali, kaj vse lahko prištevamo h dediščini kraja.
Na zemljevidu kraja so nato poiskali lokacijo vsega, kar predstavlja kulturno oziroma naravno
dediščino. Poimenovali so imena znamenitih stavb in njenih značilnosti, naravne znamenitosti,
kulturne znamenitosti, spomenike in spominska obeležja. Izpolnili so priložen miselni vzorec.
Prikazane fotografije so razvrstili na časovnem traku. Miselni vzorec so fotografirali in ga
poslali učiteljici kot povratno informacijo.

APRIL
10. april
Tretješolci so po elektronski pošti prejeli načrt (pisni in slikovni) ter navodila za izvedbo
športnega dne. Čas in kraj izvajanja so si lahko izbrali sami. Z različnimi aktivnostmi in
improviziranimi športnimi pripomočki so izvajali naravne oblike gibanja, predlagane atletske
in gimnastične vaje ter zadovoljili potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se
sprostili in razvedrili. Razvijali so trajne športne navade ter spoštovanje do narave. Aktivnosti
so dokumentirali s fotografijami, ki so jih poslali za povratno informacijo.
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15. april
Športni dan prvošolcev smo prilagodili izrednim razmeram. Učenci so se skupaj s svojimi starši
odpravi na poljubno destinacijo ob upoštevanju vseh priporočil o varni razdalji in izogibanju
drugim ljudem. Učenci so na pohodu uživali, kar so podkrepili tudi s fotografijami s športnega
dne.
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16. april
Tehniški dan tretješolcev je potekal na daljavo. Učenci so prek spleta prejeli navodila za delo.
Doma so iz odpadnega materiala izdelali uporaben izdelek. Za lažjo odločitev so si lahko
ogledali videoposnetke. Nastale izdelke so fotografirali in jih poslali na učiteljičin e-mail.

17. april
Naravoslovni dan učencev 4. razreda je potekal na daljavo. Voden je bil s pisnimi navodili.
Učenci so na podlagi priporočil in poslanih gradiv o vodi raziskovali značilnosti vode, vodne
vire, živali v vodi in ob njej, uporabo vode, varčevanje z njo, onesnaževanje, vrste voda itd.
Pomagali so si lahko tudi s predlaganimi spletnimi stranmi in raziskovanjem v naravi.
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Ob tem so izdelali plakat, knjižico ali PPT-predstavitev, kar so si pač izbrali. Hkrati so napisali
tudi potek raziskovanja od začetka (zbiranje podatkov) do konca (predstavitveni izdelek).
Izdelke so poslali razredničarkama po elektronski pošti.

21. april
Zaradi izrednih razmer smo športni dan za petošolce oblikovali nekoliko drugače. Učenci in
starši so dobili nalogo, da se tega dne oziroma v tistem tednu odpravijo na pohod, ki naj traja
vsaj tri ure. Aktivnosti, ki so jih opravili, so fotografirali in poslali posnetke. Odziv je bil dober
in dobili smo zelo zanimive posnetke.
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Tudi drugošolci so izvedli športni dan na daljavo. Starši so predhodno prejeli naloge športnovzgojnega kartona in primere nalog, ki so jih učenci pod vodstvom staršev izvedli v notranjih
prostorih in/ali v naravi. Aktivnosti so bile prilagojene vremenu, zdravstvenemu stanju družine
in so zajemale priporočila o omejitvah gibanja v času epidemije. Dejavnosti, ki so se odvijale
na prostem, so se izvajale odgovorno do sebe in drugih (brez stikov).
Primeri vaj športno-vzgojnega kartona: tek na 60 in 600 m, poligon nazaj, vesa v vzgibi, skok v
daljino z mesta, dviganje trupa …

24. april
Tudi prvošolci so imeli tehniški dan. Preko spleta so si učenci ogledali PPT-predstavitev o
ravnanju z odpadnimi materiali. Ključno vprašanje je bilo, kako lahko pripravimo in obnovimo
naravni material, da pri tem ne obremenjujemo okolja z dodatnimi odpadki. Učenci so za delo
potrebovali odsluženo kratko majico, iz katere so ustvarili vrečko, ki jo lahko po potrebi
uporabimo tudi za obisk trgovine. Učenci so bili pri delu zelo kreativni in ustvarjalni.
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MAJ
4. maj
Tudi v tem šolskem letu so si učenci 1. in 2. razredov v okviru lutkovnega abonmaja ogledali
tri predstave v izvedbi lutkaric Kulturno umetniškega društva Teater za vse Jesenice. Ogledali
so si naslednje predstave: JESENSKA, ČUDEŽNI ZDRAVILNI KAMEN in FUJ SMRDI / ŽOGICA
MAGOROGICA. Zadnjo predstavo so si ogledali preko spleta.

8. maj
Učenci petih razredov so imeli naravoslovni dan na temo rudarstvo na Koroškem. Ker je
potekal pouk preko spleta, so učiteljice naravoslovni dan pripravile nekoliko drugače.
Z avtobusom so se odpeljali do Poljane, Mežice in na Leše, kjer se nahajajo spomenik Svobodi
in miru, rudarski muzej Podzemlje Pece in nekdanji rudnik na Lešah. Vse to so doživeli preko
posnetkov, ki so bili zbrani v zanimivem filmu. Največjo zaslugo, da je naravoslovni dan tako
uspel, ima učiteljica Ajda, ki je prava tehnološka mojstrica. Učenci so svoje izkušnje na koncu
zapisali in naredili vsak svojega Perkmandeljca. Vse skupaj smo objavili na spletni strani naše
šole. Čeprav je bil zelo drugačen, je bil na naravoslovni dan zelo zanimiv.
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Drugošolci so na tehniškem dnevu na daljavo izdelovali izdelke iz naravnih materialov.
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13. maj
Tretješolci so se odpravili na pohod na Brinjevo goro skupaj s starši oz. starejšim članom
družine. V načrtu so prejeli načrte najrazličnejših možnih poti (bolj in manj zahtevne) do
Brinjeve gore. Izbrali so si tisto, ki jim je najbolj ustrezala, kakor tudi čas pohoda.
Kotuljski tretješolci so izbrali pot proti Ivarčkemu jezeru.

Naravoslovni dan sedmošolcev smo zaradi epidemije izvedli kasneje in v drugačni obliki kot
je bilo načrtovano. Izveden je bil na daljavo. Učenci so dobili vsa navodila preko elektronske
pošte. Ker si niso mogli v živo ogledati Maribora, so si ogledali kratek filmček o znamenitostih
Maribora. Namesto ogleda akvarija in terarija so morali na bližnjem travniku ali gozdu ali
potoku najti vsaj 6 različnih živali in jih skicirati na delovni list. Glede na zunanjo zgradbo so jih
poskušali razvrstiti v pravilno skupino. Živali, ki so jih videli na travniku, so uvrstili v
prehranjevalni splet.

15. maj
Tretješolci so spoznavali kulturne znamenitosti slovenske prestolnice. Odpravili so se na
virtualno potepanje po Ljubljani. Z vzpenjačo so se popeljali na Ljubljanski grad in ob
zanimivem pripovedovanju in ogledu spoznali zgodovino o življenju na gradu. Povzpeli so se
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na razgledno teraso in občudovali naše glavno mesto. S turističnim vlakom so se popeljali na
panoramski ogled Ljubljane. Ob pripovedovanju o legendah so doživeli tudi stari del mesta
ter si ogledali slike Mestne hiše in Robovega vodnjaka. Sledil je še virtualni sprehod mimo
Kongresnega do Prešernovega trga. Spoznali so delček znamenitosti slovenske prestolnice,
med drugim tudi arhitekta Jožeta Plečnika in njegove arhitekturne lepote.

18. maj
NIJZ je začel počasi ukinjati ukrepe za zajezitev epidemije in tega dne so se v šolske klopi znova
vrnili učenci prve triade. Pouk je potekal v manjših skupinah in pod posebnimi varnostnimi
pogoji: odmori v učilnicah, varnostna razdalja med učenci, obvezne maske za učitelje, stroga
higiena rok. Poseben režim je veljal tudi v jedilnici, kjer so čistilke za vsakim učencem razkužile
mizo in stol.

25. maj
V šolske klopi so se vrnili devetošolci. Tudi zanje veljajo enaki ukrepi kot za prvo triado, le da
so za zanje med odmori obvezne maske, prav tako ostajajo v matičnih učilnicah, k njim pa
prihajajo učitelji določenega predmeta.

26. maj
Tudi tehniški dan za šestošolce na temo les je potekal na daljavo. Morali bi ga izvesti v
delavnicah lesarske šole v Slovenj Gradcu, kjer bi učenci izdelali preprost izdelek iz lesa.
Učenci so doma poskusili izdelati lok in/ali piščal iz leskove ali vrbove veje. Učencem so bila
poslana podrobna navodila in video posnetki, ki prikazujejo postopek izdelave.
Izdelke so naredili sami ali s pomočjo oz. pod nadzorom staršev. Fotografije izdelkov so poslali
razrednikom.
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JUNIJ
1. junij
V šolske klopi so se vrnili učenci 4. in 5. razredov. Enaka navodila NIJZ so veljala tudi zanje. S
tem dnem so bili učenci razredne stopnje zopet v oddelkih, ki so bili oblikovani pred 13.
marcem. Še vedno so veljali strogi varnostni ukrepi, z izjemo razdalje med učenci v učilnicah.
Učenci se niso smeli mešati z učenci ostalih oddelkov.

2. junij
Naravoslovni dan drugošolcev z naslovom Življenjska okolja je potekal na bližnjem travniku.
Učenci so skozi lupe opazovali rastline in živali travnika. Vse skupaj so prikazali z miselnimi
vzorci.

3. junij
V šolo so se vrnili tudi učenci od 6. do 8.razreda. Strogi varnostni ukrepi so veljali do konca
šolskega leta.

10. junij
Zaradi izrednih razmer je naravoslovni dan – obisk ZOO Ljubljana za učence 1. razredov
odpadel. Živali in njihove življenjske prostore so spoznavali v razredu. Pomagali so si s posnetki
s spleta.
Učenci 4. razreda so na naravoslovnem dnevu spoznavali preteklost in kulturno dediščino
domačega kraja. Ogledali so si tudi film Boj na požiralniku.

11. junij
Tudi tehniški dan devetošolcev je epidemija postavila na glavo. Namesto izleta v Gardaland
so si ogledali konstrukcije pri Pokrajinskem muzeju Ravne in stare stroje s stalne razstave Mati
fabrika. Pogovorili so se o železarni včasih in danes, o pomenu gozdne učne poti in gozda, ki je
kot zavesa proti hrupu in nesnagi, ki ju še vedno proizvajajo obrati in podjetja v železarni. Pot
jih je vodila na Naverški vrh, kjer so si ogledali spomenik, ki ima veliko kulturno-zgodovinsko
vrednost za mesto, saj je namenjen obeležitvi spomina na ustanovljen prvi odbor osvobodilne
fronte.
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12. junij
Letošnji 3. tehniški dan o prometu so petošolci načrtovali drugače, a ga niso mogli izvesti po
LDN. Spremenili so tudi tematiko in izvedli tehniški dan, kjer so izdelovali lutke. Učenci so
pokazali veliko mero spretnosti in iznajdljivosti.
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15. junij
Kulturni dan s koncertom v filharmoniji, ogledom Ljubljane in Moderne galerije bi moral biti
12. marca. Zaradi izrednih razmer so ta dan pripravili devetošolci sami. Pester glasbeni in
literarni program so si z zanimanjem ogledali vsi učenci in delavci naše šole. Dogodek je
zaokrožil g. ravnatelj, Aljaž Banko, s svečano podelitvijo priznanj za posebne dosežke.
16. junij
Tehniški dan za sedmošolce smo zaradi epidemije, ki je prinesla različne ukrepe, izvedli v treh
terminih: 16., 17. in 22. junija.
Dan je potekal za vse oddelke enako. Preko PPT-predstavitve so učenci spoznali zgodovino
mesta Ravne in preko starih razglednic ugotavljali razlike med mestom nekoč in danes. Poiskali
so znamenitosti, ki jih poznajo, in ugotavljali, zakaj so pomembne. Odpravili so se po mestu,
mimo gradu Gamsenegg na Javorniku, skozi stari del mesta, najstarejši in obnovljen, mimo
cerkve sv. Egidija ter Marflakove skulpture v samem jedru mesta, Vorančevih solzic do stalne
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razstave Mati fabrika. Stalna razstava prikazuje razvoj mesta in železarne. Na ogled so
postavljeni stroji, ki so jih uporabljali za delo nekoč. Pot jih je peljala mimo cerkve sv. Antona
do parka in knjižnice v obnovljenem gradu, ki so ga zgradili Hebenstreiti, ogledali so si nekaj
znamenitosti in razstavo Guštanj za jutrno, ki prikazuje razvoj mesta in stare arheološke
ostanke od prazgodovine do protireformacije. Pot do šole jih je nato vodila mimo občine in
Gačnikove table, reliefa ustoličevanja slovenskih vojvod iz časa Karantanije.

16. in 17. junij
Tehniški dan za osmošolce (z naslovom Gonila) je potekal dva dni. Prva skupina je risala v
programu SketchUp, druga skupina pa je v tehnični učilnici izdelala različna gonila in s
spajkalnikom spajkala različne tridimenzionalne oblike. Po glavnem odmoru sta se skupini
zamenjali. Preden sta se skupini zamenjali, smo razkužili vse tipkovnice in orodja, ki so se
uporabljala za izdelavo.

18. junij
Četrtošolci so imeli športni dan v Grajskem parku. Igrali so se različne moštvene in družabne
igre.
Učenci od 6. do 8. razreda so imeli ta dan športni dan. Odigrali so nekaj športnih iger in šli na
pohod proti Navrškemu vrhu.
Petošolci so opravljali kolesarski izpit. Začeli so s pogovorom o prometni varnosti. Nadaljevali
so z delavnicami v razredih in izdelovali Prometni spomin (družabno igro). Po dobri uri so se
na šolskem dvorišču zbrali ob policistu Zvonku Uršniku in prometnima redarjema. Za varnost
so na strateških točkah skrbeli učitelji, ki so bili tisto uro prosti.
Petošolci, ki so doma v Kotljah, so izpit opravili tam. Za njihovo dodatno varnost so poskrbeli
gasilci iz Kotelj. Kolesarski izpit so uspešno opravili vsi učenci.
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19. junij
Izvedli smo zadnji športni dan za petošolce v tem šolskem letu. Malo nam jo je zagodlo vreme,
zato smo športne igre (turnir med dvema ognjema) izvedli v telovadnici šole. Po malici so se
odpravili na krajši pohod proti Navrškem vrhu. Športni dan je potekal brez posebnosti.
Učenci 8. razreda so se odpravili na tehniški dan z naslovom Ločevanje odpadkov – reciklaža.
Odšli so v obrtno cono na Prevalje, kjer so jim v podjetju Slatin predstavili in pokazali, kako
poteka ločevanje odpadkov pri njih. Povedali so tudi, koliko odpadkov gre v reciklažo in koliko
oz. kateri odpadki gredo v sežig. Po ogledu podjetja Slatin so se odpravili še na ogled podjetja
MG Rohr, kjer so si ogledali proizvodnjo cevi za avtomobilsko industrijo. Hkrati so opazovali,
kako imajo v podjetju urejeno ločevanje odpadkov.
Učenci 7. razreda so imeli naravoslovni dan. Ogledali so si rastlinjak pri Poriju, sortirnico
odpadkov in Grošljevo galerijo.

21. junij
Šestošolci so imeli naravoslovni dan. Odpravili so se na travnik. Poiskati so morali čim več
travniških rastlin in živali ter rešiti učni list. Nato so si morali izbrati eno rastlino in eno žival ter
ju podrobno opisati. Naredili so tudi nekaj fotografij. Rešene naloge so nato poslali po
elektronski pošti, saj je naravoslovni dan potekal v času, ko je potekalo šolanje na daljavo.

22. junij
Drugošolci so športni dan z zabavnimi športnimi igrami izvedli na šolskem igrišču. Po pripravi
in razgovoru o namenu, ciljih in predvsem upoštevanju dogovorov in pravil, so se odpravili na
nogometno igrišče pred šolo, kjer so pripravili in izvedli nekaj zabavnih iger. Ob različnih
tekmovalnih športnih igrah so se učenci v prijateljskem in športnem duhu sprostili in razgibali.
Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ se je na igrišču naenkrat zadrževal samo en oddelek
učencev. Ob koncu tekmovanja so se učenci razgibali in družili še na igralih šolskega igrišča.
Četrtošolci so na tehniškem dnevu na temo orientacija spoznavali, kako se lahko orientiramo
v naravi. Izdelali so sončno uro.
Za osmošolce je potekal naravoslovni dan. Ogledali so si čebelnjak na Javorniku, kjer je
učiteljica Janja Spanžel učencem predstavila čebelnjak in čebelarska opravila. Sledilo je
predavanje v Kulturnem centru Ravne na Koroškem, kjer so poslušali predavanje o
zmanjševanju odpadkov z naslovom »Prazen koš, polna denarnica«.
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23. junij
Učenci petih razredov so imeli naravoslovni dan po dinarsko-kraških pokrajinah. Zaradi
letošnjih izrednih razmer je naravoslovni dan potekal kar v učilnicah. Obsegal je ogled
posnetkov Predjamskega gradu, Postojnske jame, Življenja človeških ribic in Cerkniškega
jezera. Učenci so iz das mase ustvarili vsak svojo človeško ribico. Kljub nekoliko drugačnem
naravoslovnem dnevu so se imeli lepo.
Naravoslovni dan za učence tretjih razredov matične šole je potekal v gospodinjski učilnici.
Opravili so nekaj zanimivih poskusov, v katerih so se spremenile lastnosti snovi. Opazovali so,
kaj se zgodi s kvasom v toplem mleku. Nato so zamesili kvašeno testo, oblikovali žemljice in
opazovali njihovo vzhajanje. Medtem so segreli čokolado, sladkor, vodo. Opazovanja in
odčitavanja temperature s termometra so pridno zapisovali.
Učenci podružnice so naravoslovni dan izvedli podobno, le žemljic niso spekli, saj pogoji dela
na podružnici tega ne dopuščajo.
Sedmošolci naj bi obiskali Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Zaradi
epidemije je bilo treba obisk odpovedati. Tehniški dan so imeli na matični šoli, kjer so si
ogledali film o umetnih masah in rešili kviz. Potem so se odpravili v tovarno Tesnila GK, kjer so
učencem predstavili njihovo proizvodnjo in izdelke iz gume.

24.junij
Zadnji šolski dan je bil kulturni dan za učence 7. in 8. razreda. Potekal je v znamenju dneva
državnosti.
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TO SMO MI

1. a, razredničarka Darja Štrekelj, druga učiteljica v razredu Irena Plešnik

1. b, razrednk Matjaž Homan, vzgojiteljica Tanja Hudrap
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1. k, razredničarka Vesna Junger, druga učiteljica v razredu Simona Lečnik Šrot

2. a, razredničarka Larisa Podržavnik
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2. b, razredničarka Jožica Podvratnik

2. k, razredničarka Aleksandra Kričej
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3. a, razredničarka Mojca Berložnik

3. b, razredničarka Olga Natlačen
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3. k, razredničarka Vanja Kačič

4. a, razredničarka Melanie Veselko
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4. b, razredničarka Lotka Velički, na fotografiji tudi učiteljica Maja Marin

4. k, razredničarka Suzana Makič
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5. a, razredničarka Manica Gerdej

5. b, razredničarka Maja Pečnik
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5. c, razredničarka Ajda Berložnik

6. a, razrednik Dejan Hrovat
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6. b, razredničarka Janja Španžel

7. a, razredničarka Maja Marin
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7. b, razredničarka Irena Černovšek

7.c, razredničarka Cvetka Praznik
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8. a, razrednik Jure Plevnik

8. b razredničarka Martina Ploder
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9. a, razredničarka Petra Podjaveršek

9. b, razredničarka Jana Krančan Erjavec
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PROJEKTI
V šolskem letu 2019/20 na šoli nismo uspeli izvesti vseh projektov, saj je bil v Sloveniji marca
izbruh novega koronavirusa, šole so zaprle vrata vse do sredine maja oziroma začetka junija,
nato pa so veljale poostrene higienske razmere, učenci se med razredi niso smeli družiti, vstop
v šolo pa je bil dovoljen samo zaposlenim.

ZDRAVA ŠOLA
V letošnjem šolskem letu je bilo zaradi epidemije delo Zdrave šole okrnjeno, kljub temu pa
smo speljali vse dejavnosti, ki smo si jih začrtali. Rdeča nit Zdrave šole je še vedno duševno
zdravje. V mesecu oktobru smo imeli mentorji mrež Zdravih šol uvodni sestanek in
izobraževanje na Nacionalnem inštitutu za zdravje Ravne na Koroškem. V mesecu novembru
smo na temo duševno zdravje izvedli naravoslovni dan v 7. , 8. in 9. razredih. Pri izvedbi
delavnic za osmošolce sta nam pomagali zaposleni iz zavoda NIJZ, pri devetošolcih pa osebna
trenerja, ki sta imela različne delavnice. Naravoslovni dan je bil združen s Tradicionalnim
slovenskim zajtrkom. V mesecu decembru smo osmošolce in devetošolce na razrednih urah
ozaveščali o bolezni AIDS in jim 1. decembra razdelili rdeče mašne. Skozi celo šolsko leto smo
tako na matični kot na podružnični šoli na razrednih urah veliko časa namenjali duševnemu
zdravju ter zdravemu načinu življenja. Program To sem jaz smo vpeljali v razredne ure. Projekt
Varno s soncem smo izpeljali v mesecu juniju, ko smo se vsi vrnili v šolske klopi. Ker vedno bolj
stremimo k duševnem zdravju in zdravemu načinu življenja, meditacijam, jogi, se bomo temu
v naslednjem šolskem letu posvetili tudi pri interesnih dejavnostih.
Jasmina Pušnik, mentorica Zdrave šole

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Projekt je z nami že deveto leto. Učenci naše šole so imeli naravoslovni dan, imenovan
Tradicionalni slovenski zajtrk.
Prvo šolsko uro smo prisluhnili radijski oddaji, nato smo se vsi pogostili s tradicionalnim
slovenskim zajtrkom - domačim rženim kruhom, maslom, medom, jabolkom ter mlekom
lokalnih pridelovalcev. Sledile so aktivnosti po razredih. Učenci razredne stopnje so imeli
različne dejavnosti, ki so jih po razredih organizirali razredniki. V šolski avli smo ob spremljavi
harmonikarjev zapeli Čebelice.
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Projekt Tek podnebne solidarnosti izvajamo na naši šoli že vrsto let. Cilji projekta so v
današnjem svetu še kako aktualni, saj so usmerjeni k zavedanju o pomenu varovanja okolja in
ohranjanju našega planeta, ki je naš skupni dom.
Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da tečemo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih
posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom
življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti
okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).
Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je s tako pretečenimi kilometri sklenjen že več kot 10krat.
Darja Štrekelj, vodja projekta
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BODI KUL, BERI FUL
V Koroški osrednji knjižnici je v sodelovanju s koroškimi osnovnimi in srednjimi šolami ter
dvojezičnimi srednjimi šolami v Celovcu projekt branja za mlade BODI KUL, BERI FUL potekal
že tretje leto zapored.
Pri projektu vsako leto sodeluje vedno več učencev in dijakov, letos jih je bilo kar 162. Že dve
leti zapored sodelujeta tudi naši učenki Larisa Capl Cvetkovič in Manja Buhvald.
Zaključna prireditev z gostoma Cirilom Horjakom in Anjo Štefan je bila zaradi dane situacije v
aprilu odpovedana, kljub temu so vsi sodelujoči dobili priznanja in manjše praktične nagrade.
Dragica Kolar, knjižničarka

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO
V šolskem letu 2019/2020 že štirinajstič zapored
poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture
»Rastem s knjigo«, izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Projekt
omogoča Javna agencija za knjigo RS (JAK).
Za osnovnošolce je bila tokrat izbrana knjiga pisateljice
Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.
Z učenci 7. a in 7. c-razreda smo Koroško osrednjo
knjižnico (obisk je vključen v letni delovni načrt šolske
knjižnice) obiskali v mesecu oktobru, z učenci 7. brazreda pa v novembru. Knjižničarka nam je
predstavila projekt RSK, pisateljico J. Vidmar in njeno
knjigo, nato smo si ogledali kratek predstavitveni film.
Seznanila nas je tudi z najnovejšim mladinskim
leposlovjem in nas popeljala na ogled knjižnice.
Po končanem ogledu knjižnice je vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo.
Dragica Kolar, koordinatorica projekta
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POGUM
Zaradi situacije v zvezi s pandemijo COVID-19 se aktivnosti, povezane s projektom POGUM,
niso izvajale, kot je bilo načrtovano.
Simona Grenko, vodja projekta

MLADIM SE DOGAJA
OŠ Koroški jeklarji Ravne je bila izbrana na razpisu projekta Mladim se dogaja, a smo zaradi
nastalih okoliščin ugotovili, da ne bomo mogli izpolniti vseh obveznosti iz pogodbe, zato smo
zaradi od pogodbe odstopili.
Simona Grenko, vodja projekta

EuFutuR
Zaradi trenutne situacije v zvezi s pandemijo COVID-19 se aktivnosti, v povezavi z
Geoparkovo letno temo 2019/2020 »Tla pod našimi nogami«, žal niso izvajale, kot je bilo
načrtovano.
Iz istega razloga se je rok za posredovanje poročila podaljšal do 31. oktobra 2020.
Simona Grenko, vodja projekta

SKUM
Šola sodeluje v projektu SKUM, katerega namen je pregnesti vrtce in šole z umetnostjo.

SKUM 3. RAZRED
V okviru projekta SKUM so se tretješolci lotili okoljskih sprememb, zato so najprej v različnih
časopisih in revijah iskali slike in članke na to temo. Na hodniku pred razredoma so izdelali
kolaž, ki so si ga z zanimanjem ogledovali tudi mimoidoči. To je bila zgolj priprava za boljše
razumevanje animiranega filma Deček in svet, ki so si ga ob dodatnih motivacijah ga. Petre
Gajžler iz FOŠ-a (Filmska osnovna šola) tudi ogledali. V nadaljevanju so učenci sodelovali s
fotografom, Lukom Dakskoblerjem, ki jih je povedel v svet fotografije. Žal pa se je na tej točki
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naša aktivnost prenehala, prekinil jo je namreč Covid-19. Razredničarki bosta aktivnosti
poskusili opraviti v naslednjem šolskem letu.

SKUM 7. RAZRED
V okviru projekta SKUM bodo učenci v prihodnjem šolskem letu nadaljevali z letos začetim
delom. Poskusili bodo aktualizirati umetno pripovedko Martin Krpan. Aktualizacija bo potekala
s pomočjo umetnika Cirila Horjaka in uličnega gledališča Ane Monro. K sodelovanju bomo
povabili tudi kulturne ustanove v lokalnem okolju. V projekt bomo vključili učence sedmih
razredov, ki po učnem načrtu obravnavajo Levstikovega Krpana.

(KORONSKI) KOTULJSKI KOTIČKI UČENCEV 4. K IN NJIHOVE ZGODBE
V času epidemije koronavirusa, ko smo morali ostati doma, smo si otroci 4. K iz podružnične
šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji) čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak poiskal
priljubljen kotiček – na travniku, v gozdu, ob mlaki, potoku, v katerem smo se v tem dolgem
času, ko se nismo mogli fizično srečevati, tudi veliko zadrževali in ga raziskovali. Kotičkom smo
dali imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko spletne učilnice delili z
našimi sošolci in s prijatelji. Umestili smo jih na zemljevid, da je vsak lahko vedel, kje se le-ta
nahaja. Narisali smo tudi zemljevide poti do njih. V naših skritih kotičkih smo nato iskali
čudežni prehod, preko katerega lahko smuknemo v čisto drugi svet – čarovniški ali domišljijski
–, in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …
Zemljevid kaže, kje v okolici Kotelj se skrivajo naši skriti kotički. Vabljeni, da vstopite vanje.
Vsebina se je odvijala v šolskem letu 2019/20 v okviru projekta SKUM – Razvijanje
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo. Ustvarjalci vsebine smo bili otroci
4. K podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji), učiteljica Suzana Makič, pripovedovalka
Špela Frlic, za strokovno podporo sta poskrbela UL FF in Zavod Petida, za ilustracijo in
oblikovanje zemljevida Lena Lekše in akademska slikarka Nika Rupnik ter za tisk Jac, sitotisk in
grafično oblikovanje.
Suzana Makič, koordinatorica projekta SKUM
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ŠOLSKO PARTNERSTVO MED OŠ KOROŠKI JEKLARJI IN GIMNAZIJO ALPE-JADRAN IZ
VELIKOVCA; PROJEKT VELIKOVEC
Sodelujemo tudi z Gimnazijo Alpe-Jadran iz Velikovca. Tovrstno sodelovanje je izvrsten način
za spoznavanje drugih kultur, tradicij, narodov, izboljšuje pa tudi jezikovne zmožnosti učencev,
zato smo načrtovali dve enodnevni srečanji z omenjeno šolo.
V sredo, 2. 10. 2019, smo na Osnovni šoli Koroški jeklarji na Ravnah na Koroškem že 14. leto
gostili prijatelje iz Velikovca.
25 avstrijskih učencev ter dve učiteljici iz Gimnazije Alpe-Jadran je na šoli s toplim sprejemom
pričakalo 23 slovenskih učencev z učiteljicami. Pripravili smo pester kulturni program ter se
spoznavali in družili s socialno igro.
Po malici smo se peš odpravili do Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, kjer smo se
po vodenem ogledu knjižnice preizkusili v risanju stripov v stripovski delavnici. Naše druženje
smo si popestrili še z ogledom zanimive razstave Mati fabrika v Železarni Ravne na Koroškem.
Pestro preživet dan smo zaključili s skupnim kosilom ter prijatelje pospremili do avtobusa.
Veselimo se ponovnega srečanja v Velikovcu!

S 23 učenci naše šole smo v četrtek, 24. 10. 2020, vrnili obisk našim avstrijskim prijateljem,
učencem Gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu.
V jutranjih urah so nas v polni učilnici prijazno sprejeli učenci ter učiteljice. Pozdravil nas je
tudi šolski pevski zbor. Sledila je pripravljena delavnica z umetnico Herlinde Sander, kjer smo
ustvarjali kolaže na temo Velikovec–Ravne. Po ustvarjanju smo se skupaj odpravili na kosilo,
nato smo se v majhnih skupinah sprehodili po mestu Velikovec. Program se je zaključil z
ogledom Okrajnega muzeja, ki je bil strokovno voden. V muzeju smo občudovali dragocene
regionalne zgodovinske predmete in umetniška dela od antike do danes. Posebno zanimiv je
prikaz podrobne zgodovinske dokumentacije dogodkov v času koroškega referenduma 1918–
1920.Preživeli smo prijeten dan, poln novih doživetij in novo stkanih prijateljstev.
Upamo na snidenje v naslednjem šolskem letu.
Kristina Ješovnik, učiteljica
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ZBIRALNE AKCIJE
ZBIRANJE HRANE ZA MALE ŽIVALI
Akcija je potekala v oktobru, sodelovali so vsi učenci šole. Na razrednih urah so se pogovorili
o skrbi za male živali, prinesli so hrano, ki smo jo zbirali v avli šole za živali, ki so pod okriljem
Društva proti mučenju živali Koroške. Na obisk je prišla predstavnica društva z mlado psičko.
Predstavnica je učencem predstavila delovanje društva in osnove skrbi za kužke.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
Akcija je trajala od 16. do 18. oktobra 2019. Zbirali smo vse vrste odpadnega papirja, razen
kartona. Papir smo zbirali za sofinanciranje šol v naravi ter valete.

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME »Ni debate – v Surovino dajte
stare aparate!«
Gorenje Surovina in ZEOS sta organizirala zbiralno
akcijo starih aparatov, sijalk in baterij, v kateri je
sodelovala tudi naša šola. Akcija je potekala na
matični šoli in podružnici od 7. do 24. oktobra
2019. Večje kose so starši lahko oddali v zbirne
centre, pri tem posredovali podatke o šoli in s tem
tudi sodelovali v nagradni igri.

114

Letopis 2019/2020
EVAKUACIJA
Akcija se odvija z namenom usposobiti oziroma obnoviti znanje zaposlenih o tem, kako se iz
objekta varno umakniti na zbirno mesto v primeru naravne nesreče. Letos je evakuacija zaradi
koronavirusa odpadla, izvedla se bo v naslednjem šolskem letu.

IZPOSTAVLJENO
OBLETNICA OŠ KOROŠKI JEKLARJI
Leta tečejo in tako je minilo kar 40 let, odkar je OŠ Koroški jeklarji napolnila svoje razrede,
tokrat pa športno dvorano do zadnjega kotička. Preteklo je 40 prijetnih let, ki jih nekdanji
učenci te šole ne bodo nikoli pozabili. Z nami so delili svoje spomine tokratni ravnatelj šole
Aljaž Banko in direktorica občinske uprave Anita Potočnik Slivnik, ki sta oba gulila te šolske
klopi ter že upokojeni učiteljici Albina Erjavec in Silva Ban. Nasmejali so dvorano s svojimi
utrinki, ki so vsem ogreli srce.
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Prireditev je tekla kar s tremi voditelji Matjažem Homanom, Julijo Valentar Zdovc in Laro
Ledinek Hovnik, glasbeno pa so jo obogatili pod taktirko Saše Voler in s spremljavo klavirja
Melanie Veselko pevski zbori s šolsko himno in drugimi skladbami ter glasbena skupina Tine
Štriker, Aljaž Mlekuž, Nerina Salihovič ter Nejc Pavlovič in pevski duo Mance Mlinarič ter Žane
Proprat s pesmijo Kaj je to življenje. Pevsko točko je prispeval tudi učiteljski pevski zbor z
zborovodkinjo Suzano Makič in pesmijo Orkester. Čudoviti glasovi so prispevali piko na i k tej
prireditvi. Nikakor pa ne smemo pozabiti na glasbene vložke klavirja, po njegovih tipkah so
drseli prsti Voranca Vidalija.
Pa če zaključimo z besedami Toneta Pavčka: »Življenje je veliko, visoko in večno …« Šola pa je
tista, ki ponuja možnosti, daje temelje za prihodnost. Učenci prvega in devetega razreda so
nam povedali, da je šola resnično stara, saj so jo obiskovali že njihovi starši, hkrati pa mlada,
saj so v njej vedno otroci. Imajo jo radi in se bodo vrnili k nam, vsaj na obisk. Vrednosti znanja
se zavedajo tudi učenci, zato se lahko pohvalimo z našimi uspehi, priznanji, državnimi zlatimi
in zlatimi petkami ter še mnogimi drugimi dosežki. Prav je tako, saj je znanje vrednota, ki nam
je nihče ne more vzeti.

Zapisala: Petra Podjaveršek
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EPIDEMIJA NOVEGA KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2) V SLOVENIJI
Na Kitajskem je konec leta 2019 je izbruhnil novi koronavirus, ki se je nato razširil po vseh
državah na svetu, izjema ni bila niti Slovenija, saj smo 4. marca 2020 dobili prvi potrjeni primer.
Zaradi hitrega širjenje virusa je bila 12. marca v Sloveniji razglašena epidemija, šole ter številne
druge ustanove so morale 16. marca zapreti svoja vrata. Življenje se je ustavilo kar za deset
tednov. V tem času smo ostali zaprti doma, odsvetovani oziroma prepovedani so bili stiki z
ljudmi izven družine, maske so postale naš vsakdan.
Tudi na naši šoli smo se morali znajti vsak po svojih močeh in nadaljevati s poukom na daljavo.
Poskrbeli smo, da so dobili računalnike in internet tudi tisti, ki tega do takrat niso imeli, in
nadaljevali z delom od doma. Tako smo na daljavo izvajali pouk, izbirne predmete, tehniške,
naravoslovne, kulturne in športne dneve.
Ker v Sloveniji ni bilo enotnih navodil s strani MIZŠ, smo si učitelji delo uredili vsak po svoje –
z učenci smo komunicirali preko e-pošte, eAsistenta, pisali smo si sporočila po Viberju,
Messengerju, izvajali smo klice po ZOOM-u, Discordu, imeli smo svoje spletne učilnice. Želeli
smo ohraniti stik z učenci, večina učencev se je takoj odzvala in se z veliko vnemo šolala na
daljavo.
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V marcu smo izvedli še anonimno anketo med starši in učenci o pouku med koronavirusom.
Namen ankete je bil izvedeti, kako poteka pouk na daljavo, kje imajo učenci težave in kako bi
jim lahko pomagali. Anketa je pokazala, da je delo v samem začetku potekalo zelo dobro, še
posebej, če pomislimo, da so bile razmere po domovih zelo različne, vendar smo jih skušali
zmanjševati z raznolikimi pristopi in načini dela.
Učitelji smo želeli svoje učence čim več naučiti, zato smo jim dnevno pošiljali navodila za
posamezne predmete, učenci pa so nam nazaj pošiljali fotografije svojih izdelkov kot dokaz
dela. V mesecu aprilu smo preverjali naučeno znanje, maja pa so učenci pridobivali ocene –
ravno tako preko spleta. Po začetnem zagonu je začela motivacija maja malo padati, saj smo
vsi ugotovili, da je dela s poukom in učenjem na daljavo veliko več kot pa v šoli. Manjkali so
nam stiki in pogovori s sošolci, učenci, sodelavci. Učencem, ki so imeli učne težave, so
pomagale strokovne delavke in druge učiteljice na šoli – preko videoklicev ali navadnih klicev
so jim dodatno razložile snov.
Da bi si polepšali dni, smo učence in starše povabili, da se nam 3. aprila ob 18.00 pridružijo s
petjem, igranjem, plesom ali zgolj s poslušanjem pesmi Dan ljubezni. Prejeli smo
videoposnetke, ki smo jih objavili na spletni strani šole.

Maja je število obolelih s COVIDOM-19 upadlo, zato se je vlada RS odločila, da bo sprostila
stroge ukrepe in da se lahko učenci postopoma vrnejo v šolske klopi, seveda pod posebnimi
higiensko-varnostnimi pogoji: učenci so vstopali v šolo skozi različne vhode in ob različnih
urah, na šoli so bile s puščicami označene smeri hoje, med odmori učenci niso smeli zapuščati
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učilnic, med sabo so morali ohranjati 1,5 metra varnostne razdalje, obvezne so bile maske za
učitelje, roke si je bilo treba pogosto in natančno umivati ali razkuževati, prostori so se
intenzivno prezračevali, pred malico so učenci razkuževali svoje klopi ... Poseben režim je veljal
tudi v jedilnici, kjer so čistilke za vsakim učencem razkužile mizo in stol, učenci pa so odhajali
v jedilnico na določene ure, tako da se je preprečil stik med učenci iz različnih razredov.
Najprej so se v šolo vrnili učenci prve triade, in sicer 18. maja. Pouk je potekal v manjših
skupinah. 25. maja so jim sledili devetošolci, razdeljeni v tri skupine, vsaka skupina je bila v
enem razredu, ki ga niso smeli zapuščati. Ob vstopu v šolo ali pri kakršni koli hoji po šolskih
hodnikih so si morali nadeti obrazne maske. V šolske klopi so se 1. junija vrnili učenci 4. in 5.
razredov. Enaka navodila NIJZ so veljala tudi zanje. S tem dnem so bili učenci razredne stopnje
zopet v oddelkih, ki so bili oblikovani pred 13. marcem. Še vedno so veljali strogi varnostni
ukrepi, ki so veljali do konca šolskega leta. Učenci se niso smeli mešati z učenci ostalih
oddelkov. Nazadnje, 3. junija, so se po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo v šolo vrnili še
učenci od 6. do 8. razreda.
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Pouk je bilo treba prilagoditi vsem varnostnim ukrepom. Tako smo učitelji in ostalo tehnično
osebje nosili malico do razreda, učenci so jo v razredu pojedli, učitelji pa so ostanke odnesli
nazaj v kuhinjo. Kljub temu da so se učenci vrnili v šolo, smo prilagodili tudi izvajanje športnih,
naravoslovnih in ostalih dni. Devetošolcem sta odpadla težko pričakovana izlet v Gardaland
ter valeta.
To je bilo res posebno šolsko leto, učitelji in učenci smo spoznali nov način dela. Večina nas bo
še posebej cenila šolo, pouk in »običajne« razmere, ko se lahko učimo v šoli, ko lahko gremo
brezskrbno po hodniku, ko se lahko objamemo, namesto da si mahamo ali pa se pozdravljamo
s komolcem.
Zapisala: Mojca Hrvatin

TEKMOVANJA
TEKMOVANJA IZ ZNANJA
LOGIKA
26. 9. 2019 je na naši šoli potekalo štiriintrideseto šolsko tekmovanje iz znanja logike.
Tekmovanja se je letos udeležilo 68 tekmovalcev od 3. do 9. razreda matične in podružnične
šole. Na matični šoli je sodelovalo 48 učencev, na podružnični šoli pa 20 učencev. Tekmovalci
so prejeli skupaj 29 bronastih priznanj. Na matični šoli so se učenci pripravljali na tekmovanje
pod mentorstvom Katje Krivec, na podružnični šoli pod mentorstvom Vanje Kačič in Suzane
Makič.
19. 10. 2019 je na OŠ Mislinja potekalo državno tekmovanje, ki sta se ga udeležila 2 tekmovalca
naše šole, in sicer Miha Vrčkovnik (8. razred) in Žan Pustoslemšek (9. razred). Oba učenca sta
se na tekmovanje pripravljala pod mentorstvom Katje Krivec. Žan Pustoslemšek iz 9. a je na
državnem tekmovanju dosegel zlato priznanje.
Katja Krivec, vodja šolskega tekmovanja in mentorica
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FIZIKA, STEFANOVO PRIZNANJE
Tekmovanje je potekalo 5. 2. 2020. Udeležili so se ga štirje učenci iz osmih razredov in dvanajst
učencev iz devetih razredov. Bronasta priznanja so osvojili: Miha Vrčkovnik iz osmega razreda
in devetošolci Žan Pustoslemšek, Valentin Gorenšek, Marko Haber, Lara Ledinek Hovnik
in Sara Ošlovnik. Na področno tekmovanje (ki je bilo iz znanih razlogov odpovedano) so se
uvrstili Miha Vrčkovnik, Žan Pustoslemšek, Marko Haber in Lara Ledinek Hovnik. Pri izvedbi
šolskega tekmovanja sta pomagali Katja Krivec in Tina Čapelnik.
Mitja Lednik, mentor

KEMIJA, PREGLOVO PRIZNANJE
Na Preglovem tekmovanju iz znanja kemije je zlato priznanje prejel devetošolec Žan
Pustoslemšek, srebrno pa učenec osmega razreda, Miha Vrčkovnik. Obema čestitamo!
Larisa Gorenjak, mentorica
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
V petek, 11. 10. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja
se je udeležilo 18 učenk in učencev. Na tekmovanju je bilo možno doseči 40 točk. Za bronasto
priznanje je bilo potrebno doseči najmanj 31 točk. Bronasto priznanje je osvojilo pet učenk
(Nika Kotnik, Tia Pečovnik, Zala Brezovnik, Lina Cigler, Lara Ledinek Hovnik). Za uvrstitev na
državno tekmovanje je bilo potrebno doseči najmanj 36 točk. Dve učenki sta dosegli 36 točk –
Nika Kotnik in Tia Pečovnik – in sta se uvrstili na državno tekmovanje.
Janja Spanžel, mentorica

NARAVOSLOVJE, KRESNIČKA
Šolsko tekmovanje je potekalo 5. februarja 2020. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo sedem
učencev iz šestega razreda. Najvišje možno število točk je bilo 41. Najvišje število točk je
dosegla Alina Šipek, in sicer 32. Bronasto priznanje so dobili trije učenci. To so Alina Šipek,
Metod Vrčkovnik in Jošt Jevšnikar.
Janja Spanžel, mentorica

BIOLOGIJA, PROTEUSOVO PRIZNANJE
Šolsko tekmovanje je potekalo 16. oktobra 2019, tema je bila človeška ribica in jamski
ekosistem. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo devet učencev. Od tega so bili trije učenci iz
devetega razreda in šest iz osmega razreda. Najvišje možno število točk je bilo 38. Za prejem
bronastega priznanja je bilo potrebno doseči najmanj 31 točk. Na državno tekmovanje so se
uvrstili učenci, ki so dosegli najmanj 33 točk. Od vseh učencev, ki so tekmovali na šolskem
tekmovanju, sta bronasto priznanje prejela dva učenca – Lara Ledinek Hovnik (9. a) in Miha
Vrčkovnik (8. a), ki sta dosegla 31 točk. Na državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.
Janja Spanžel, mentorica

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
V šolskem letu 2019/2020 je potekalo triinštirideseto tekmovanje učencev 9. razreda osnovne
šole v znanju angleškega jezika. Šolsko tekmovanje je bilo 14. novembra 2019 na Osnovni šoli
Koroški jeklarji, Ravne, sodelovalo je 6 tekmovalcev, ki so osvojili 6 bronastih priznanj.
Območno tekmovanje je bilo 15. januarja 2020 na Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd,
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sodelovali so 3 tekmovalci, ki so osvojili 2 srebrni priznanji. Državno tekmovanje je bilo 17.
marca 2020 v Osnovni šoli Šempeter v Savinjski dolini, kjer pa naši učenci niso sodelovali.
Bronasto priznanje so prejeli: Valentin Gorenšek, Marko Haber, Nika Kotnik, Manca Mlinarič,
Žana Proprat, Nino Tušek Rebernik.
Srebrno priznanje sta prejela Valentin Gorenšek in Manca Mlinarič. Valentin se je uvrstil na
državno tekmovanje.
Dejan Hrovat, mentor

ZGODOVINA
Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine za 8. in 9. razred je na naši šoli potekalo v torek, 3. 12.
2019. Udeležilo se ga je 26 učencev. 8 učencev je doseglo bronasto priznanje: Lucija Fortin iz
8. b, Zala Brezovnik in Miha Vrčkovnik iz 8. a, Isabelle Tratnik iz 9. b ter Klara Novak, Julija
Valentar Zdovc, Nika Kotnik in Lara Ledinek Hovnik iz 9. a. Vsem iskrene čestitke.
Najboljši rezultat (in s tem uvrstitev na območno tekmovanje Koroške) so dosegli naslednji
učenci: Lara Ledinek Hovnik, Julija Valentar Zdovc, Miha Vrčkovnik, Isabelle Tratnik, Nika
Kotnik in Klara Novak.
4. 2. 2020 je na Osnovni šoli Muta potekalo območno tekmovanje iz znanja zgodovine za 8. in
9. razrede. Udeležilo se ga je 38 učencev iz celotne Koroške. Vseh šest učencev je bilo zelo
uspešnih, saj so vsi dosegli srebrno priznanje. Čestitamo jim za odličen rezultat.
Lara Ledinek Hovnik pa je bila ena izmed štirih učencev, ki so dosegli najboljši rezultat na
območnem tekmovanju in bi se morala udeležiti državnega tekmovanja v marcu v Murski
Soboti, vendar ni tekmovala zaradi nastalih razmer – izbruha koronavirusa.

Nina Ošlovnik, mentorica tekmovanja iz zgodovine

GEOGRAFIJA
Učenci so bili na tekmovanju iz znanja geografije uspešni. Tekmovanja iz znanja geografije
obsegajo teoretični in praktični del. Po končanem šolskem tekmovanju se je na območno
tekmovanje v Vuzenici uvrstil Miha Vrčkovnik, ki je tam osvojil srebrno priznanje.
Jure Plevnik
123

Letopis 2019/2020
CANKARJEVO TEKMOVANJE
V torek, 12. 11. 2019, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Naslov letošnjega tekmovanja je bil Jaz, ti, mi vsi. Tekmovanja se je udeležilo 68
učencev od 4. do 9. razreda, 23 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Prejemniki bronastega
Cankarjevega priznanja so: devetošolka Lara Ledinek Hovnik, v 8. razredu so priznanje osvojili
Zala Brezovnik, Lucija Fortin, Martin Vrabič, Lina Cigler in Bastian Marić, sedmošolki Maja
Golob in Ajda Kotnik, štiri šestošolke, in sicer Leja Perenda, Tinkara Potočnik, Iza Erjavec in
Malu Kokalj Filip, v petem razredu so se najbolje odrezale Julija Rapac, Ronja Slemenik, Urša
Brezovnik in Neža Lauko, pri četrtošolcih pa Lana Plevnik, Žan Sfaxi, Matevž Dretnik, Larisa
Kahvedžić, Tea Petrič Filip, Ema Šuštar in Lia Zala Smrtnik.
Nadaljnjega tekmovanja, ki je potekalo v četrtek, 9. 1. 2020, na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec
so se udeležile tri učenke naše šole: Zala Brezovnik, Lucija Fortin in Lara Ledinek Hovnik.
Najbolje se je odrezala osmošolka Lucija Fortin, ki je v svoji tekmovalni skupini dosegla 5.
mesto in osvojila srebrno priznanje.
Martina Čapelnik, mentorica

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
Vsako leto se septembra začenja sezona bralne značke. Ker je bila letos jubilejna, 60., smo
imeli na šoli prireditev s posebnim gostom – pisateljem Žigo X. Gombačem, ki je spodbudil
učence k branju.
Bralno značko je v šolskem letu 2019/2020 osvojilo 306 učencev, zlato priznanje in knjižno
nagrado za osvojeno bralno značko v vseh devetih letih pa jih je prejelo 11: Nika Kotnik, Zala
Lesjak, Klara Novak, Lara Ledinek Hovnik, Pina Lukman, Julija Valentar Zdovc, Kjara Hribernik
Kaker, Tijan Paškvan, Valentin Gorenšek, Jan Gros, Isabelle Tratnik.

Jasmina Pečovnik
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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
V šolskem letu 2019/20 je angleško bralno značko osvojilo 45 učencev: 17 učencev iz 4. arazreda, 17 iz 4. b, ena učenka iz 5. c, dve učenki iz 6. a in dve učenki iz 6. b, ena učenka iz 7.
a, en učenec iz 7. c in dva učenca iz 9. b-razreda.
Dejan Hrovat, Nina Ošlovnik, Martina Ploder

VESELA ŠOLA
V letošnjem šolskem letu so se tekmovanja v znanju Vesele šole udeležili tudi učenci naše šole
skupaj s podružnico Kotlje. Šolsko tekmovanje je potekalo 11. 3. 2020. Sodelovalo je 10
učencev četrtega razreda, 10 učencev petega razreda, 12 učencev šestega razreda in 1 učenec
osmega razreda.
Bronasto priznanje so prejeli:
4. razred: Žan Sfaxi, Maks Andrej Erjavec in Tonja Slemenik
5. razred: Jon Pavel Mori, Evita Lever in Eva Mlekuš
6. razred: Tinkara Potočnik, Žana Kraker, Leja Perenda, Ema Gregorc in Metod Vrčkovnik
8. razred: Miha Vrčkovnik
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Državno tekmovanje je zaradi nastale situacije odpadlo.
Simona Auprih, mentorica Vesele šole

RAZNO
NATEČAJ »MOJA DOMOVINA – SVOBODEN KOT PTICA«
Nekateri učenci 4. K-razreda so sodelovali na literarnem natečaju, ki ga je razpisalo
Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja. Učenci so sodelovali s svojimi pesmimi ali
besedilnimi sestavki. Žan Sfaxi, Lina Vetter in Nace Kugovnik pa so prejeli še posebna priznanja
s strani društva. Vsem čestitam!
Mojca Hrvatin, mentorica

ŠPORTNA TEKMOVANJA
BADMINTON
Veseli badminton 2019
Ob zaključku leta 2019 smo pripravili turnir za začetnike in mlajše otroke – VESELI
BADMINTON 2019, ki je potekal v telovadnici OŠ Koroški jeklarji. Udeležilo se ga je 26 otrok,
ki obiskujejo interesno dejavnost na OŠ Koroški jeklarji in začetniki BK Karizma.
Na VESELEM BADMINTONU ne podeljujemo medalj, vsi igralci pa prejmejo praktične nagrade
in priznanja. Odlične tekme v že pravem predprazničnem vzdušju. Čestitamo!
Cvetka Praznik
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Badminton – področno tekmovanje
V četrtek, 23. 1. 2020, je v Dravogradu potekalo področno posamično tekmovanje v
badmintonu. Za našo šolo je nastopilo 27 igralcev in igralk, ki so skupaj osvojili kar 13 medalj.
Razdeljeni so bili v različne skupine.
Prvo mesto in zlato medaljo so osvojili: Ilhana Mustafić, Arijalda Mustafić, Izabela Lever,
Manca Mlinarič, Valentin Gorenšek, Anžej Kušej.
Drugo mesto in srebrno medaljo so osvojili: Bela Oder, Sati Tarkuš, Alma Ahmetović, Malu
Kokalj Filip.
Tretje mesto in bronasto medaljo pa so prejeli: Nina Razgoršek, Iza Erjavec, Nitai Tarkuš.
V finale državnega tekmovanja so se uvrstili Valentin Gorenšek, Anžej Kušej, Nitai Tarkuš,
Manca Mlinarič, Bela Oder in Nina Razgoršek.
Čestitamo!
Cvetka Praznik
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Badmintonček – badmintončica
V soboto, 10. januarja 2020, je potekal že 5. mednarodni otroški badminton festival
Badmintonček – Badmintončica 2020. Turnirja se je udeležilo 93 otrok iz Slovenije, Avstrije,
Hrvaške, Slovaške in med njimi tudi igralke interesne dejavnosti badminton. Odlične igre
najmlajših otrok, veliko začetnikov in predvsem veliko zadovoljstva in ponosa na tribunah med
starši in navijači. Čestitke vsem.
Cvetka Praznik

ODBOJKA
V torek 26. 11. 2019 so se učenci naše šole udeležili prvega turnirja v odbojki za starejše učence
na Prevaljah. Ekipo so sestavljali: Anže Čapelnik, Marko Haber, Anej Adam, Ahmed Husić, Nejc
Pavlović, Tanej Pečnik, Anže Valente, Tine Štriker, Tai Stočko, Nejc Sekavčnik, Tian Paškvan.
Od treh dvobojev smo prvi dve tekmi izgubili, tretjo pa smo zmagali.
V četrtek, 12. 12. 2019, se je v Mežici odvijal 2. turnir v odbojki za starejše dečke. Ekipo so
sestavljali: Anže Čapelnik, Marko Haber, Anej Adam, Ahmed Husić, Luka Topolovec, Nejc
Pavlović, Žan Pustoslemšek. Igrali smo precej boljše kot na prvem turnirju, vendar rezultatsko
dosegli enak izplen – dva poraza in eno zmago. V nadaljnje tekmovanje se nismo uvrstili.
Bojan Pavlinec
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ATLETIKA
V četrtek, 3. 10. 2019, se je v Slovenj Gradcu odvijalo področno prvenstvo osnovnih šol v
atletiki – ekipno. Šolo smo zastopali z dekliško in fantovsko ekipo. Odlično so se odrezale
deklice, saj so osvojile 3. mesto.
Bojan Pavlinec

RAZNO
PRVENSTVO SLOVENIJE V ULIČNEM TEKU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
V soboto, 26. oktobra 2019, je potekal 24. Volkswagnov Ljubljanski maraton in v okviru te
prireditve tudi Prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne in srednje šole. Udeležili so se
ga trije učenci naše šole. V promocijskem teku za učence od 1. do 5. razreda je nastopil
tretješolec David Longo. Osmošolec Žiga Verneker je v svoji skupini na razdalji 1800 m in časom
05:41.9 osvojil tretje mesto, njegova sestra šestošolka Ana Vita Verneker pa je postala državna
prvakinja. Z odličnim časom 06:08.7 je na razdalji 1800 m postavila nov rekord proge za to
starostno skupino. Čestitamo!
Cvetka Praznik
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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.

V petek, 25. 10. 2019, so učenci in učiteljice POŠ Kotlje pripravili prisrčen kulturni program. S
pesmijo in plesom so popestrili literarni večer na slavnostni akademiji v okviru Kuharjevih dni.

130

Letopis 2019/2020

Učenci drugega, tretjega ter četrtega razreda so
sodelovali v preventivni akciji Otroci za večjo varnost v
prometu (organizator NIJZ). Akcija je potekala ravno
ob martinovem, saj je bila namenjena predvsem
osveščanju, da je alkohol v prometu nevaren. Pod
vodstvom razredničark so otroci izdelali likovne izdelke
s sporočili voznikom o nevarnosti pitja alkohola s
poudarkom, da alkohol in vožnja ne spadata skupaj. S
policistom Policijske postaje Ravne na Koroškem,
gospodom Zvonetom Uršnikom, so svoje izdelke
razdelili voznikom. Policist je na križišču v Kotljah
ustavljal vozila, učenci so nato z risbico pristopili k
voznikom ter jim zaželeli srečno in varno pot brez
alkohola. Odziv voznikov je bil zelo pozitiven. Vsi
vozniki so jih pohvalili in z veseljem sprejeli opozorilo
otrok. Tudi otroci so se na akcijo odzvali z navdušenjem in vso resnostjo. Vemo, da se otroci
učijo iz vsakdanjih situacij in odnosov ter z vzgledom, zato smo se odločili, da bomo akcijo
Otroci za varnost v prometu ponovili tudi v naslednjem šolskem letu in ji dali še večji poudarek.
21. novembra 2019 je šola praznovala 40 let. Organizirali smo prireditev v telovadnici šole,
vodili so jo Matjaž Homan, Julija Valentar Zdovc in Lara Ledinek Hovnik, nastopali pa so učenci
šole, učiteljice, svoje utrinke so delili tudi bivši učitelji šole.
Mentorica Maja Marin se je z učenci odzvala na povabilo Koroškega medgeneracijskega centra
Ravne k sodelovanju v času veselega decembra 2020. Plesna skupina OŠ Koroški jeklarji se je
že 25. novembra v prostorih Kulturnega centra Ravne udeležila plesne delavnice, ki jo je za več
generacij vodila plesna učiteljica Simona Stopar. Naučila jih je nekaj plesov v vrstah (line
dances) na zvoke kavbojske country glasbe. Kot podaljšek tega druženja pa so skupaj s
»starejšimi damami« zaplesali 5. decembra pred prodajalno Tuš ter s tem obogatili program
ob prižigu novoletnih luči na Ravnah.
Sodelovali smo na že tradicionalnem božično-novoletnem bazarju in miklavževanju, ki ga
pripravi četrtna skupnost Javornik-Šance. Učenci so naredili svoje izdelke in jih na bazarju
prodajali.
V četrtek, 13. 2. 2020, so člani dramskega krožka pod taktirko Aleksandre Kričej v Kulturnem
domu Ravne nastopili z igrico Mamica, povej mi pravljico. Z odličnim nastopom so razveselili
učence matične šole ter učence OŠ Prežihovega Voranca.
Košček h kulturno obarvanemu februarju smo s prireditvijo ob prazniku zaljubljencev dodali
tudi na OŠ Koroški jeklarji. Prireditev, ki smo jo poimenovali Nekaj je v zraku …, so soustvarili
učenci matične in podružnične šole. Na odru večnamenske dvorane v Kotljah so se zvrstili
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deklamatorji sodobne slovenske ljubezenske poezije, plesalci in nadobudni glasbeniki, ki so se
jim pridružili folkloristi podružnične šole. Popoldansko prireditev, ki sta jo povezovala Vita
Švajger in Aljaž Mlekuš, je scensko obogatila Irena Črnovšek, za glasbene točke je poskrbela
Saša Voler, plesa so se mladi učili pod vodstvom Maje Marin in Suzane Makič, scenarij je spisala
Tina Čapelnik. Nastopajoči so navdušili občinstvo in pričarali prijetno vzdušje. Med obiskovalci
je bilo po prireditvi nekaj lepega …

Naši učenci so februarja sodelovali na proslavi ob 70. letnici smrti Prežihovega Voranca v
večnamenski dvorani v Kotljah. Prireditve se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije,
g. Borut Pahor.
ZŠKTM Ravne in Zveza športnih društev Ravne sta v času zimskih počitnic organizirali
brezplačne aktivne počitnice za otroke in mladino iz občine Ravne na Koroškem. Na različnih
aktivnostih (smučanje, plavanje, namizni tenis …) so sodelovali tudi naši učenci.
Z ravenskim vrtcem uradno sodelujemo pri organizaciji in izvedbi priprave otrok na šolo, zlasti
pri ugotavljanju zrelosti učencev za vstop v 1. razred. Med šolskim letom pa sodelujemo tudi
neformalno. Prvošolčki so bodoče prvošolčke povabili na klicanje Starke zime v naše kraje,
učenci POŠ Kotlje pa so šli na obisk v vrtec.
S Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika sodelujemo na različne načine. Naši učenci si
tam izposojajo različno gradivo, povezujemo pa se tudi skozi različne občinske, regijske in
nacionalne projekte. Vsak mesec naši osnovnošolci rešujejo knjižno uganko in se potegujejo
za knjižne nagrade. V mesecu septembru so se učenci osmih in devetih razredov, ki so se
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kasneje udeležili tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, v spremstvu
mentoric, Martine Čapelnik in Dragice Kolar, udeležili druženja s pisateljem Igorjem
Karlovškom. Njegov roman Preživetje je bil namreč obvezna literatura tekmovanja. Srečanje s
pisateljem je potekalo v dopoldanskem času, izvedeli pa so številne zanimivosti iz življenja
pisca romana.
Pri organizaciji tehniških dni nam pogosto priskočijo na pomoč tudi v ravenski enoti Koroškega
pokrajinskega muzeja. Letos so si razstavo Mati fabrika ogledali učenci v okviru Projekta
Velikovec, sedmošolci razstavi Guštanj za jutrno in Mati fabrika v sklopu junijskega tehniškega
dne, 9. razredi so si ogledali konstrukcije pri muzeju, prvo- in drugošolci so si ogledali
predstavitev tolčenja sadja pred “prešanjem” ter stiskanje jabolčnika na stari leseni preši na
Prežihovini.
Večkrat obiščemo Koroško galerijo likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, letos so jo učenci
izbirnih predmetov likovno snovanje in gledališki klub. Najprej smo si ogledali razstavo izvirnih
otroških risb in fotografij, ki so ustvarjali na temo čebel, Leonarda da Vincija in na temo jezikov.
Med razstavljenimi deli smo našli tudi likovna izdelka naših osmošolk. Sledil je voden ogled
mednarodne razstave Podobe pokrajine.

Sodelovanje z obema osnovnima šolama v občini je zgledno, družimo se na raznih prireditvah,
skupaj organiziramo tudi poklicno tržnico. Februarja letos smo si ogledali gledališko predstavo
O miški, ki je iskala sir v izvedbi gledališkega krožka OŠ Prežihovega Voranca.

133

Letopis 2019/2020
V mesecu septembru so si učenci 1. do 4. razreda v Kulturnem domu na Ravnah ogledali
koncert jazza skupine Stick control. Učenci 4. razredov so imeli nekaj dni kasneje v Štauhariji
vajo za nastop, ki so ga izvedli 19. 9. 2019 v okviru ravenskega festivala jazza.
Z Glasbeno šolo Ravne 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.
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 (letos oktobra 2019), na poklicni
tržnici, kamor povabimo vse srednje šole, pa imajo možnost spoznati tudi program gimnazije.
Dijaki in profesorji Srednje šole Ravne so pomagali pri izvedbi tehniškega dne na temo
elektrika v 4. razredih.
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, sodelujemo s
Centrom za socialno delo Ravne. 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 vsako leto sodelujemo na področju sistematičnih zdravstvenih
pregledov in cepljenja. Gospa Aleksandra Horvat redno izvaja zdravstvena predavanja za vse
učence naše šole. Na področju preventive pa sodelujemo tudi z ravensko enoto NIJZ.
Prav tako sodelujemo s Koronarnim društvom Koroške, ki nam vsako leto predstavi delovanje
defibrilatorja – učencem in zaposlenim pripravijo predavanje o defibrilatorju, nato pa se
učenci preizkusijo v oživljanju.
S Policijsko postajo Ravne tesno sodelujemo že dolga leta, in sicer na področju prometne
varnosti (policist je seznanil starše prvošolcev z napotki o varnosti v prometu, tudi v tem
šolskem letu so policisti spremljali naše prvošolce v prvih dneh pouka in petošolce, ko so
opravljali kolesarski izpit, policist se je pridružil prvošolcem na tehniškem dnevu), poklicnega
usmerjanja za poklic policista in ob morebitnih prekrških in kaznivih dejanjih naših učencev.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, se učenci odzvali povabilu PGD Kotlje. Gasilci so jim na
zanimiv način opisali in predstavili njihovo delo. Hkrati pa so jih opozorili na nevarnosti požara
ter jih seznanili kako v primeru požara ravnati.
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Učencem se vsako leto predstavijo različni športni klubi: Atletski klub Ravne na Koroškem,
Namiznoteniški klub Interdiskont Ravne, košarkarski klub Dravograd, Odbojkarski klub Fužinar
in OK Prevalje, Judo klub Ravne.
Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali še s številnimi društvi, klubi, organizacijami in podjetji,
posebej velja omeniti Rdeči križ, Športni zavod Ravne, Zvezo kulturnih organizacij Ravne, Zvezo
športnih društev Ravne na Koroškem, Čebelarsko zvezo Slovenije, Čebelarsko društvo Ravne
na Koroškem, Koroško društvo za boj proti raku, Astronomsko društvo Polaris, Koroški
medgeneracijski center, TV Uršlja ter Dnevni center CUDV na Javorniku, podjetje Slatin in
MGRohr, zunanje mentorje za zumbo in tenis, DGMŽ na Koroškem, tabornike – Rod Koroških
Jeklarjev Ravne na Koroškem.

ŠOLA V MEDIJIH
Ravenski razgledi so občinsko glasilo, v katerem se predstavimo dvakrat letno. V tem šolskem
letu smo 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, sodelovali smo tudi s na Koroško televizijo.
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Ob 40-letnici OŠ Koroški jeklarji je potekala proslava v šolski telovadnici. Na spletni strani
občine je bil objavljen članek o tem.

Vir: https://www.ravne.si/objava/228428. Datum dostopa: junij 2020.

V letošnjem šolskem letu nas je presenetil koronavirus, zato smo med marcem in majem
oziroma junijem ostali doma. V zvezi z organizacijo prehrane in kosil je za Primorske novice dal
izjavo tudi ravnatelj naše šole, Aljaž Banko.
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Vir: https://www.primorske.si/slovenija/v-osnovnih-solah-vse-vec-ucencev-tezave-pri-kosili.
Datum dostopa: junij 2020.
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FOTOUTRINKI

Mini Planica, učenci od 1. do 4. razreda, september 2019

Učna skupina NIP 4., 5 na pohodu na Brinjevo goro, oktober 2019
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Učiteljica Katja slika na obraze, oktober 2019, POŠ Kotlje
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Sodelovanje s šolo iz Velikovca, oktober 2019

Sedmošolci na tehniškem dnevu (Velenje, Šempeter in Celje), oktober 2019
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Šestošolci v zimski šoli v naravi, februar 2020

Igrica Mamica, povej mi pravljico, učenci POŠ Kotlje
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Angleščina skozi pravljice, učenci 2. a in 2. b, mentorica Vesna Števdeker

Vrtnarjenje učencev 8. b-razreda v času pouka na daljavo
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Športni pedagogi na športnem dnevu v »koronačasu«

Preizkus obraznih mask (tretješolci) v okviru projekta Pogu
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Zaključna prireditev devetošolcev, junij 2020
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Ravne na Koroškem, junij 2020

145

