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ZAPOSLENI
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, Jana Krančan Erjavec
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, Manica Gerdej, Melanie Veselko, Barbara Čebulj, Vesna Černjak

Učiteljice razrednega pouka na podružnici v Kotljah: Vanja Kačič, Vesna Junger, Aleksandra
Kričej, Suzana Makič, Simona Lečnik Šrot, Karmen Vučko Pogorevčnik, Marija Kotnik

Predmetni učitelji: Maja Marin, Tina Lipovnik, Jana Krančan Erjavec, Martina Ploder, Mitja
Lednik, Jure Plevnik, Nina Ošlovnik, Cvetka Praznik, Dejan Hrovat, Petra Podjaveršek, Irena
Černovšek, Martina Čapelnik, Katja Krivec, Janja Spanžel, Toni Tomažič, Simona Grenko, Katja
Krejan, Jasmina Pečovnik, Saša Voler /nadomeščala jo je Tina Frank/, Jure Arnold, Martina
Popič, Sonja Grabner Zorman, Mojca Hrvatin

STROKOVNI DELAVCI
Socialna pedagoginja: Tanja Naveršnik
Specialna pedagoginja: Jasmina Pušnik, Anja Jelen
Knjižničarki: Dragica Kolar, Jasmina Pečovnik
Organizator informacijskih dejavnosti: Branko Plestenjak, Aleš Brumnik
Pedagoginja: Katja Krivec
Logopedinja: Tamara Komprej
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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, Katja Mešel
Razdeljevanje hrane v Kotljah: Urška Rapuc
Hišniki: Robert Šipek, Franjo Jurač
Upravljalec večnamenske dvorane Kotlje: Zdenko Andonov Seitl
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ŠOLSKA KRONIKA
Zaradi razglašene epidemije covida-19 je večino časa tega šolskega leta je pouk potekal po
modelu B. Sprva so bile maske obvezne za učence od vključno 6. razreda naprej, nato pa kar
za vse učence. Vlada je nato novembra sprejela, da je v šoli obvezen pogoj PCT, zato so se vsi
učenci ob prihodu v šolo testirali pod pogoji, ki jih je določila vlada. Tako obdobje testiranj je
bilo do marca, ko so se ti pogoji v šolah sprostili.

SEPTEMBER
1. september
Prvi september je bil tudi letos poln pričakovanj, vznemirjenja in vonja po novem. Učenci in
delavci OŠ Koroški jeklarji s podružnico smo se razveselili prvošolcev, ki so radovednih oči in
nasmejanih lic prvič sedli v šolske klopi. Naj vam bo v šoli lepo!

3. september
Tretješolci smo se odpravili na prvi športni dan – Pohod na Prežihovino. Učence matične šole
je pot vodila mimo Brdinj, Kotelj, Preškega vrha in nato po gozdni poti proti Prežihovini.
Zgodovinsko obarvan postanek smo opravili ob tabli »turške šance«, kjer so učenci z
zanimanjem prisluhnili naši daljni zgodovini. Na cilju smo ob Prežihovem kipu najprej
spregovorili o pisatelju, nato so se pohodniki namestili v senco in se skupaj z učenci
podružnične šole, ki so nas že čakali, okrepčali z zdravim prigrizkom iz nahrbtnika. Po
individualni igri v naravi so učenci pospravili odpadke in svoje športne pripomočke ter se
odpravili proti Javorniku. Med povratkom smo izvajali različne slušne igre in se orientirali v
naravi. Kljub naporni poti smo se vsi nasmejanih obrazov vrnili v šolo, kjer je sledil razgovor in
analiza športnega dne, v knjižice Zlati sonček pa so učenci zabeležili datum in cilj prvega izleta.
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6. september–17. september
Od 6. do 17. septembra 2021 so tretješolci nadgrajevali znanje plavalnih veščin v zimskem
bazenu na Ravnah.

9. september
Po malici smo se prvošolci odpravili na športni dan z naslovom Pohod preko Čečovja do Janeč
in nazaj do mestnega parka Ravne na Koroškem. Ob lepem sončnem dnevu so učenci razvijali
dobre medsebojne odnose. Med potjo smo opazovali naravo in drevesa. Po zasluženi malici in
odmoru v mestnem parku smo si ogledali čarovniško predstavo, ki jo je organiziral
Medgeneracijski center Ravne na Koroškem. Učenci s podružnične šole Kotlje so se v eno smer
pripeljali z mestnim avtobusom, pot nazaj pa opravili peš. Po predstavi in otroški igri smo se
vrnili v šolo. Bili smo zadovoljni in ponosni na zmago, saj so vsi zmogli prehoditi izbrano pot.
Drugošolci smo se odpravili na prvi športni dan (Pohod) v grajski park. Ko smo prispeli, smo
se razdelili v skupine in tekmovali v štafetnih igrah. Okoli 11. ure smo pospravili odpadke in
športne pripomočke ter se odpravili proti prireditvenemu prostoru ob knjižnici. Z učenci smo
si ogledali še predstavo čarodeja Tonija ter se nato vrnili nazaj v šolo.

10. september
V Kamniku se je odvijalo državno prvenstvo v plavanju
za OŠ. Našo šolo so zastopale tri učenke tretje triade,
sicer plavalke pri PK Fužinar Ravne. Med 60
tekmovalkami v kategoriji registriranih plavalk so se po
izločilnih predtekmah na 50 m prosto uvrstile na 16.
(Maja Golob), 22. (Ula Košeljnik) in 36. mesto (Eva Božič).
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15. september
Učenci 4., 5. in 6. razredov so prisluhnili koncertu z naslovom »Bojan riše, kdo pa igra?« v
izvedbi glasbene skupine Stick Control. Za nas so premierno izvedli koncert v spomin na
Mojmirja Sepeta.

21. september
S petošolci smo izvedli naravoslovni dan Dinarskokraške pokrajine in obiskali Postojnsko
jamo s Predjamskim gradom ter Cerkniško jezero. Na pot smo se odpravili ob 6.30 izpred šole.
Po triurni vožnji nas je pred Postojnsko jamo čakal vodič, ki nas je vodil tako po jami kot po
Predjamskem gradu. Po ogledu le-tega smo se peljali do Cerkniškega jezera, v Jezerskem
hramu smo si ogledali maketo le-tega ter kratek filmček o naravnem rezervatu ter kraških
pojavih. Z lojtrnikom smo se peljali po Cerkniškem jezeru, ki je trenutno suho. Vožnja z
lojtrnikom je bila za učence zanimiva izkušnja. Polni lepih doživetij smo se ob 20. 00 uri vrnili
pred šolo.

22. september
Četrtošolci in petošolci so imeli športni dan.

23. september
Za učence predmetne stopnje je bil organiziran športni dan – Pohodništvo in kolesarjenje.
Na naši šoli je potekalo 36. šolsko tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanja se je letos
udeležilo 54 tekmovalcev od 4. do 9. razreda matične in podružnične šole.

24. september
Drugošolci so se odpravili na drugi športni dan z naslovom Športne igre v plesno dvorano, kjer
so se učenci igrali različne rajalne in plesne igre (rdeče češnje rada jem, Abraham 'ma sedem
sinov, gnilo jajce). V nadaljevanju športnega dne so se učenci na šolskem igrišču razdelili v
skupine in se pomerili v tekmovalnih štafetnih igrah. V zadnjem delu športnega dne so se
učenci pod vodstvom učitelja urili z različnimi športnimi pripomočki. Razdeljeni v skupine so
tekmovali v zanimivih gibalnih vajah na poligonu.
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28. september
Prvošolci so izvedli prvi tehniški dan Varno v prometu. Ogledali so si poti v okolici šole.
Opazovali so promet in vrednotili prometne situacije. Pri vodenem ogledu so bili pozorni na
prometne znake in talne označbe, namenjene voznikom in predvsem pešcem. Vadili so
pravilno hojo po pločniku, prečkanje ceste na prehodu za pešce in varno vedenje na parkirišču.
Po vrnitvi v učilnico so si ogledali fotografije, kjer so prečkali cesto v semaforiziranem križišču.
Izpostavili so pomen semaforja in primerjali semafor za pešce s semaforjem za voznike. Ob
povratku v razrede so izdelali semaforje.

30. september
Za devetošolce smo organizirali prvi naravoslovni dan z naslovom
Primorski svet. Najprej smo obiskali biser Krasa, Škocjanske jame, ki so
vpisane v Unescovo svetovno dediščino. Pot nas je vodila naprej do
Hrastovelj, kjer smo si ogledali srednjeveško utrdbno cerkev, znano po
najstarejših freskah na Slovenskem. V popoldanskem času smo spoznali
svetovno znano turistično priobalno mesto Portorož.

OKTOBER
6. oktober
S sedmošolci smo se odpravili na tehniški dan z naslovom Srednjeveški gradovi in rimski
ostanki. Najprej smo si ogledali Muzej premogovništva v Velenju, kjer so učenci spoznavali
življenje velenjskih »knapov«. Nad Muzejem premogovništva so bili učenci navdušeni.
Naslednji ogled je bila rimska nekropola v Šempetru v Savinjski dolini, kjer smo si ogledali
rimske ostanke in prisluhnili zgodbam iz rimskih časov na današnjih slovenskih tleh. Zadnja
postaja je bil Celjski grad, tam smo si ogledali grad in tamkajšnje stalne zbirke.

7. oktober
Devetošolci iz 9. a-razreda so se zbrali na tehniškem dnevu z naslovom Obisk srednje šole
Ravne in se odpravili do Srednje šole Ravne. Sprejela jih je koordinatorka tehniškega dne, ga.
Jelka Onuk. V veliki predavalnici jim je predstavila osnovne informacije o šoli ter predstavila
potek tehniškega dne. Po končanem uvodnem delu so se učenci razdelili v tri vnaprej
pripravljene skupine, v katerih so se pod mentorstvom tamkajšnjih profesorjev in dijakov višjih
letnikov preizkusili v veščinah s področja elektrotehnike, strojništva in oblikovanja kovin.
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Učenci so se pri delavnicah dvakrat zamenjali, tako da so se vsi udeležili vseh treh. Zadnji del
tehniškega dne je bil namenjen podrobnejšemu spoznavanju poklicev in poklicnih programov,
za katere izobražujejo na Srednji šoli Ravne.

9. oktober
Tretješolci so imeli drugi športni dan z naslovom Športne igre. Odpravili so se v telovadnico,
kjer jih je že čakala učiteljica Cvetka Praznik in rekviziti za nadaljnjo vadbo – badminton. 2.
šolsko uro so ob vodenju učitelja Mihe Bevca preizkusili svojo moč in spretnosti na atletskem
poligonu. Po malici smo 3. šolsko uro izvedli plesno delavnico in se naučili ples Macarena. Ko
so se učenci umili in preoblekli, smo se odpravili na šolsko igrišče, pretekli 3 kroge in se
sprostili ob starih otroških igrah.

11. oktober
V uvodnem delu prvega tehniškega dne z naslovom Naš mali projekt so drugošolci poslušali
izbrano pravljico, nato pa ob slikah ponovili značilnosti le-te. Po razgovoru o ciljih in poteku
dela so učenci izdelali svoje slikanice. Slikanice so bile opremljene z naslovnico, zapisano
zgodbo in ilustracijami. V zaključku so učenci sošolcem predstavili svoje izdelke.

12. oktober
Ekipa desetih deklic iz tretje triade naše šole je sodelovala v maratonskem izzivu. Skupaj so
pretekle razdaljo 21 km, vsaka torej 2 km in 100 m oz. 7 krogov na tekališču ob naši šoli.
Izmerjeni čas vsake posameznice smo sešteli in deklice so razdaljo uspele preteči v času 91
minut in 7 sekund. V ekipi so sodelovale Neža Saletinger, Julija Rapac in Neža Spanžel, Iza
Erjavec in Ana Vita Verneker ter Izabela Lever, Leni Vetter, Nika Pavše, Eva Božič in Jera Burjak.
Učenke so izziv odlično opravile. Tekaški potencial so želele pokazati na področnem ekipnem
tekmovanju iz atletike, ki se ga žal niso mogle udeležiti zaradi epidemioloških ukrepov.
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13. oktober
Drugošolci smo se odpravili na drugi športni dan Športne igre v telovadnico šole, kjer smo
otrokom pripravili nekaj zabavnih iger in zaposlitev. Učenci so bili pri vsaki športni dejavnosti
aktivni 45 minut. Tako so spoznavali nove športe ritme ter se ob različnih tekmovalnih igrah v
prijateljskem in športnem duhu sprostili in razgibali. Poleg iger smo učitelji učencem pripravili
štafetne igre in poligon. Opravili smo tudi tek na 200 in 300 metrov.

14. oktober
Četrtošolci so izvedli prvi naravoslovni dan Skrb za zdravje. Medicinska sestra Aleksandra
Horvat in ZD Ravne na Koroškem sta za učence pripravila predavanje o zdravem načinu
življenja. Preostali čas (po predavanju) smo porabili za podrobno spoznavanje pomembnosti
zdrave prehrane, gibanja, počitka in spanja in se učili, kako lahko nezdrave navade vplivajo na
naše zdravje in življenje. V skupinah so nato učenci pripravili plakate o prej omenjenih temah,
ki so jih ob koncu naravoslovnega dne tudi predstavili.
Devetošolci 9. b-razreda so v okviru tehniškega dne (Obisk srednje šole Ravne) obiskali
srednjo šolo.

15. oktober
Na šoli je bilo ob svetovnem dnevu oživljanja v
okviru
Koronarnega
društva
Koroške
organizirano
predavanje
o
AED-ju
(defibrilatorju) za učence 9. razredov. V
telovadnici šole smo najprej poslušali zanimivo
predavanje reševalcev Zdravstveno reševalne
službe Koroške o srcu, boleznih srca ter o AEDju, nato pa so se devetošolci preizkusili pri
oživljanju. Pomembno je, da se tudi mladostniki
zavedajo posledic nezdravega načina življenja
ter da vedo, kaj lahko sami v družini spremenijo z zdravim načinom življenja. Naučili so se,
kako rokujemo z aparatom AED.
Ta dan je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja se je
udeležilo 9 učenk in učencev.
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16. oktober
Na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem je potekalo državno tekmovanje iz logike za
sedmošolce in regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred, ki so se ga udeležile naslednje učenke
naše šole: sedmošolki Anja Kordež in Neža Spanžel (slednja se ga zaradi karantene ni mogla
udeležiti), osmošolki Leja Perenda in Tinkara Potočnik ter devetošolka Maja Kosmač.

18. oktober
Prvošolci so izvedli naravoslovni dan Pisana jesen. Učenci so teden dni pred izpeljavo doma
opazovali ravnanje s plastenkami: koliko plastenk izpraznijo, ali prazno plastenko ponovno
uporabijo, kam odlagajo/odvržejo plastenke … V šolo so morali prinesti plastenko, iz nje so
izdelali gredico ter v gredico posadili zelišče. Naravoslovni dan smo načrtovali in izvedli v
sklopu projekta POGUM.

19. oktober
Drugošolci so se odpravili na prvi naravoslovni dan z naslovom Jesenski plodovi. Na pohodu
v mestni park so se večkrat ustavili in opisovali spremembe, ki se dogajajo v jesenskem času.
Nato so učenci v skupinah nabirali plodove, liste, vejice in storže ter iz njih na tleh oblikovali
različne živali, ki so jih tudi opisali. Po vrnitvi v šolo so učenci oblikovali polže iz slanega testa
in divjega kostanja. Na koncu so v pogovoru analizirali potek naravoslovnega dne in vrednotili
nastale izdelke.

20. oktober
Šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje je potekalo 20. oktobra 2021, tema
je bila pajkovci. Sodelovalo je 6 učencev.

21. oktober
Četrtošolci iz 4. b-razreda so izvedli tehniški dan Igralna hiška. Najprej so narisali skico, načrt
in tloris hiše, le-to so kasneje izdelali iz odpadne embalaže. Svoje ideje so predstavili učencem.
Ugotavljali so, zakaj načrta pri izdelavi niso mogli natančno upoštevati. Postavili smo mesto,
narisali ulice, trge, zelenice ter postavili otroško igrišče.

22. oktober
Tretješolce je že zjutraj pričakala naloga v spletni učilnici za prvi tehniški dan z naslovom Naš
mali projekt in tako so se seznanili z dejavnostmi tehniškega dneva. Ob 8.30 smo se po Zoomu
11

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
pogovorili o ciljih tehniškega dne in si skupaj
ogledali film o prometu. Po analizi posnetka smo
se ob prosojnicah na PPT-ju pogovorili o nalogah,
ki jih morajo opraviti. Učenci so doma samostojno
izdelali prevozno sredstvo iz odpadnega materiala.
Ob 12.15 smo se ponovno povezali in po
videokonferenci predstavili izdelek. Po končani
karanteni so prinesli izdelek v šolo, kjer so ga na
šolskem hodniku tudi razstavili.

NOVEMBER
8. november
Četrtošolci 4. a-razreda so izvedli tehniški
dan Igralna hiška. Najprej so narisali skico,
načrt in tloris hiše, le-to so kasneje izdelali iz
odpadne embalaže. Svoje ideje so predstavili
učencem. Ugotavljali so, zakaj načrta pri
izdelavi niso mogli natančno upoštevati.
Postavili smo mesto, narisali ulice, trge,
zelenice ter postavili otroško igrišče.

11. november
Tokrat so se devetošolci 9. c-razreda zbrali na tehniškem dnevu z naslovom Obisk srednje
šole Ravne.

19. november
Tretji petek v novembru je dan slovenske hrane in na šoli smo izvedli naravoslovni dan
Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so prvo šolsko uro pojedli tradicionalni slovenski zajtrk,
člani šolskega radia so pripravili radijsko oddajo, glasbeniki pa so nam zajtrk popestrili s
Slakovim Čebelarjem. Nato so učenci po razredih opravljali različne naloge, na primer: učili so
se o čebelah in jih izdelovali; spremenili so se v jabolčne detektive in raziskovali, kaj se zgodi z
jabolki ob kuhanju in kaj ob sušenju, razmišljali so o trženju izdelkov; spoznali tradicionalno
slovensko hrano in prebirali recepte koroških jedi, izpostavili so tudi pomen žit in kruha, kot
osnovne človeške hrane, dramatizirali so Pekarno Mišmaš; v živo so videli opremo čebelarja,
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nekateri so se tudi oblekli v čebelarjeva oblačila; izdelovali so deodorante; preizkusili so se v
nordijski hoji ter si sami pripravili zdrave obroke.

26. november
Ali veste, zakaj 26. novembra učenci 1. b niso več zdržali v razredu? Ja, iz oblakov so priplesale
prve snežinke! Morali smo jih pozdraviti. Čeprav so bile kepe rjavo-bele, je bilo naše veselje
neizmerno.

DECEMBER
3. december
December zaznamujejo trije dobri možje. Prvi, sveti Miklavž, je naše šolarje obiskal v petek,
3. decembra. Razveselil jih je z darili in prijaznimi besedami. Delajmo dobro in bodimo dobri
drug z drugim!
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Učenci, ki so obiskovali gledališki krožek, so ob neformalnem prazniku (Ta veseli dan kulture)
pripravili kulturno prireditev z naslovom Prešeren podobo na ogled postavi. Prireditev je bila
zasnovana kot pogovor med Francetom Prešernom in poznavalko njegovega življenja,
obogatili so jo s petjem, z igranjem, s folkloro in z deklamiranjem najbolj znanih pesnikovih
pesmi. Predstavo so posneli na filmski trak in jo ponudili na ogled vsem učencem na šoli, tako
na podružnici kot na matični šoli. Učenci izbirnega predmeta likovnega snovanja so v avli šole
pripravili razstavo
Na državnem tekmovanju iz znanja biologije je sodelovala Neja Veselko Pogorelčnik.

6. december
V okviru športnega dne šestošolcev smo izvedli delavnice, ki so se odvijale v prostorih DTK-ja.
S pomočjo zunanjih mentorjev smo učencem približali judo in kegljanje, pod tretjo delavnico
pa smo športni pedagogi izpeljali preverjanje znanja plavanja.

7. december
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine za 8. in 9. razred se je udeležilo 15 učencev.

8. december
V dvorani v Kotljah smo izvedli drugi športni dan za učence četrtih razredov matične in
podružnične šole. Vsebina športnega dne so bile delavnice in učenci so v zaporedju krožili med
različnimi aktivnostmi. Delavnice so bile: pohod, plesna delavnica, gibalne igrarije in
badminton ter na koncu še umirjanje z analizo ŠD. Učenci matične šole so se z avtobusom
odpeljali nazaj na Javornik. Delavnice so potekale v mehurčkih za vsak oddelek.
Športni dan so imeli tudi petošolci na matični šoli. Tudi zanje smo organizirali delavnice:
poligon, judo, plezanje, igro »luknjice« in na koncu še umirjanje.
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V šolski avli so potekale delavnice za nadarjene učence, na
katerih so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Izdelovali so
vulkan, nastalo je osem mini vulkanov, nekatere so zgovornejši
učenci celo poimenovali – Gorazlukno, Bruhuhu, Eliksir,
Trampslov, Pazzuvu … Po zavzetem delu ter nekaj malih
nerodnostih, kot je bila tista, ko sta učenca lepilni trak lepila
narobe in se jima je izdelek prilepil na mizo, so bili sodelujoči
nadvse zadovoljni, ko so njihovi vulkani izbruhnili. Če se boste
v tem preizkusili tudi sami, potrebujete veliko časopisnega
papirja, prazno pollitrsko plastenko, lepilni trak, škarje, trši
podstavek, mavec, plastično posodico, vodo, tekoče živilske
barve, sodo bikarbono, alkoholni kis, brihtno glavo in nekaj
spretnosti – vulkan izbruhne tudi v vaših sobah.

9. december
Potekalo je regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki so se ga
udeležile Ajda Kotnik, Iza Erjavec in Leja Perenda.

15. december
V decembru z aktivnostmi krašenja bivalnih in zunanjih prostorov vsako leto obogatimo in
popestrimo predpraznične dni. Tako smo
za učence od 1. do vključno 6. razreda
izvedli tehniški dan z naslovom
Ustvarjalne delavnice. Nastali so čudoviti
unikatni izdelki, okraski, dekorativni
predmeti in voščilnice, s katerimi so
učenci okrasili domove in razveselili
najbližje. Po vrednotenju dela smo z
okraski polepšali učilnico in s tem vanjo vnesli prazničnost in pričakovanje.
Na tehniškem dnevu Umetne mase so
sedmošolci
spoznavali
problematiko
onesnaževanja okolja in pojem okoljski odtis. V
računalniški učilnici so izračunali svoj okoljski
odtis. Nato so v razredu izvedli igro razloži
pojem. Učitelji smo pojme o umetnih masah in
onesnaževanju okolja zapisali na tablo. Vsak
učenec si je izbral 4 pojme in jih poskušal
razložiti. Liste z razlagami so prilepili na tablo
15
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pod zapisan pojem. Sledila je razprava in razlaga pojmov. Na temo okoljskega odtisa so
oblikovali plakat z razlago pojma in svojimi idejami za zmanjšanje le-tega. Na koncu so iz
odpadnih oblačil sešili še vsak svojo božično nogavico. Del učencev 7. a-razreda je tehniški dan
opravil na daljavo.
Iz razlogov, vezanih na razširjenost covida-19, osmošolci niso mogli izvesti načrtovanega
obiska podjetij nekdanje železarne Ravne (tehniški dan z naslovom Obisk železarne Ravne),
zato smo tehniški dan poimenovali Karierna orientacija in ga zastavili nekoliko drugače. Na
šoli smo gostili mag. dr. Mitjo Koležnika, direktorja razvoja in kontrole v podjetju SIJ Metal
Ravne d.o.o. Predstavil je podjetje, poklice, naravo dela, vizijo ter svetovni trg podjetja. V
nadaljevanju so učenci reševali Hollandove teste poklicnih interesov (teste je vodila Maja
Sadar, sodelavka Ljudske univerze Ravne). V začetku novega koledarskega leta se bo omenjena
aktivnost zaključila z individualnimi pogovori z učenci, v katerih jim bodo predstavljeni poklici,
ki se skladajo z njihovimi osebnostnimi značilnostmi. Zadnji del tehniškega dneva je bil
namenjen novoletni okrasitvi učilnice.
Tudi za devetošolce je potekal tehniški dan Obdelava podatkov, in sicer na temo obdelovanje
podatkov (srednje vrednosti) in poklicna orientacija. Učenci so imeli po Zoomu predstavitev
programov Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Zadnje tri ure smo posvetili obdelovanju
podatkov, spoznavanju srednjih vrednosti in kvartilom. Učenci so s pomočjo vnaprej posnetih
posnetkov poslušali razlago za posamezno srednjo vrednost in kvartile ter samostojno rešili
nekaj nalog. Naslednjo uro smo skupaj reševali naloge in jim nudili še dodatno razlago. Zadnjo
uro so reševali naloge v manjših skupinah.

17. december
Izvedli smo drugi športni dan za učence 9. razredov. Uživali smo v odkrivanju malo drugačnih
vsebin.

24. december
Na šoli je za vse učence potekal kulturni dan z naslovom Dan samostojnosti in enotnosti.
Najprej smo poslušali oddajo po šolskem radiu ter se učili o značilnostih prihajajočih praznikov,
simbolih Republike Slovenije, pravilih vedenja na kulturnih prireditvah in pri poslušanju himne.
Nato so učenci po razredih izvajali različne aktivnosti.
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JANUAR
začetek januarja
Z našimi najmlajšimi šolarji že vrsto let gradimo
prijateljstvo z uporabniki Dnevnega centra CUDV
Črna, enota Javornik, saj se strinjamo s Sašo Vegri,
ki pravi: Prijatelj je tisti, ki čaka, ko vse drugo zbeži.
V decembru so nas otroci dnevnega centra
razveselili s predstavitvenim pismom, v katerega so
vložili veliko volje in truda. Tako so se učenci 1. brazreda v prvih dneh januarja preoblekli v snežake
in presenetili prijatelje z obiskom, risbicami,
pesmijo in novoletnim voščilom.

3 januar–7. januar
V okviru CŠOD-ja za osmošolce v domu Burja smo izvedli en tehnični, en naravoslovni in en
športni dan. V okviru naravoslovnega dneva smo si ogledali soline v Sečovljah. Spoznali smo
živali in rastline, ki živijo v tem območju. Pri športnem dnevu smo se peš odpravili na ogled
Portoroža, med potjo smo se ustavili v
fitnesu na prostem, kjer so učenci izvedli
nekaj vaj. V okviru tehničnega dneva smo si
ogledali forme vive, ki so izdelane iz kamna.
Učenci so primerjali izdelavo le-teh s
formami vivami na Ravnah na Koroškem.
Nato smo v učilnici izvedli tekmovanje v
obliki kviza. Tekmovanje je potekalo po
skupinah.
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10. januar–14. januar
Letošnja ZŠVN za šestošolce je potekala v hotelu Lukov dom na Kopah. Šestošolci so odlično
opravili šolo smučanja in zaključno tekmovanje v smučanju. Ob šoli smučanja, ki je bila glavna
vsebina zimske šole v naravi, smo zelo zadovoljni z realizacijo ostalih spremljevalnih učnih
vsebin. Uspešno smo opravili prav vse zastavljene dneve dejavnosti (dva športna, en
naravoslovni (Gorski svet) in en tehniški dan in en dan namenjen pouku – ena učna ura GUM,
LUM, NAR, TIT, ŠPO). Izredno veseli smo bili obiskov zunanjih gostov (GRS in policije), ki so na
zelo atraktiven način uspeli zaposliti otroke in jih motivirati za delo.

17. januar
Na šoli je potekalo tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. Iz osmega razreda so
se tekmovanja udeležili trije učenci, iz devetega razreda pa štirje.

31. januar
Četrtošolci 4. a-razreda so spoznavali elektriko na tretjem tehniškem dnevu (Elektrika). Z
učenci smo najprej ponovili, kar smo se o elektriki že naučili (elektrarne, pot elektrike do naših
domov, nevarnosti elektrike in varno ravnanje z električnimi aparati). V nadaljevanju je vsak
učenec sestavil električni krog, risali so tudi različne skice električnega kroga. Po spoznanju
vseh elementov električnega kroga so se učenci z njim »igrali« (dodajali stikala, prekinili in
sklenili el. krog). Z dodajanjem predmetov iz različnih snovi so spoznali tudi prevodnike in
izolatorje.

FEBRUAR
2. februar
Za učence 8. in 9. razredov je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja.
Tekmovanja sta se udeležila dva učenca iz osmih (Jošt Jevšnikar in Metod Vrčkovnik) in dva
(Vito Cifer in Maja Kosmač) iz devetih razredov.

3. februar
Četrtošolci 4. b-razreda so spoznavali elektriko na tretjem tehniškem dnevu (Elektrika). Z
učenci smo najprej ponovili, kar smo se o elektriki že naučili (elektrarne, pot elektrike do naših
domov, nevarnosti elektrike in varno ravnanje z električnimi aparati). V nadaljevanju je vsak
učenec sestavil električni krog, risali so tudi različne skice električnega kroga. Po spoznanju
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vseh elementov električnega kroga so se učenci z njim »igrali« (dodajali stikala, prekinili in
sklenili el. krog). Z dodajanjem predmetov iz različnih snovi so spoznali tudi prevodnike in
izolatorje.

4. februar
Na šoli je za učence od 1. do vključno 6. razreda potekal kulturni dan Slovenski kulturni
praznik. Pogovarjali smo se o kulturi, spoznavali Franceta Prešerna in njegova dela, sodelovali
v kvizih, dopolnjevali portret Franceta Prešerna ter risali stripe.

12. februar
Potekalo je državno tekmovanje iz znanja
slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki se ga je
udeležila Iza Erjavec, učenka 8. b-razreda.
Tekmovanje je temeljilo na dveh problemskih
romanih sodobnih avtoric, in sicer Gremo mi v tri
krasne in Elvis Škorc, genialni štor. Romana so
tekmovalci brali v povezavi s krovno temo
letošnjega tekmovanja, ki se je glasila Vedre bližine med nami.

16. februar
Tehniški dan so petošolci začeli s PPT-predstavitvijo z naslovom Zakaj piha veter, gibanje zraka
in energija vetra. Ogledali so si posnetke. Pogledali so še prispevke na Infodromu. Po malici so
se organizirali v skupine, kjer so izdelali vsak svoj vetrokaz (petelina) in vetrnico.
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Organizirali in izvedli smo šolsko posamično in ekipno tekmovanje v badmintonu za
licencirane
in
nelicencirane
igralce/-ke.
Tekmovanja se je udeležilo 6 šol oz. 32
tekmovalcev. Z uvrstitvijo na prva tri mesta so si
priigrali pravico do nastopa na finalnem
državnem tekmovanju.

22. februar
Drugošolci so se odpravili na tretji športni dan (Zimske aktivnosti) – zimski pohod proti
Kotljam. Pot nas je vodila po stezi za pešce mimo naselij Šance in Brdinje do Kotelj. Ustavili
smo se na igrišču, kjer so se učenci okrepčali in igrali na igralih. Okoli 11. ure smo pospravili
odpadke ter se po isti poti odpravili nazaj proti Javorniku. Ob povratku v razred smo v
razgovoru analizirali športni dan.
Učenci 7., 8. in 9. razredov so imeli zimski športni dan. Izbirali so lahko med sankanjem,
smučanjem in pohodom v neznano. Sankači so uživali na Rimskem vrelcu.

23. februar
V razredu smo prvošolcem predstavili cilje in organizacijo tretjega športnega dne (Zimske
aktivnosti), nato so imeli malico. Pripravili smo se na pohod. Pregledali smo oblačila, obutev,
dodatke (kape, šali, rokavice). Z učenci smo se odpravili na zimski pohod preko Brdinj do
Prežihovine. Občudovali smo čudovito zimsko jutro. Zaradi pomanjkanja snega, ki ga letos
nismo imeli v izobilju, smo športni dan prilagodili razmeram in se odpravili na zimski pohod.
Učenci so upoštevali dogovorjena pravila. Na cilju so si privoščili malico in priboljšek ter igro z
vrstniki. Po igri smo si ogledali tudi hišo in kaščo Lovra Kuharja, saj je ogled ravno sovpadal z
učno temo življenja nekoč.
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24. februar
Učenci 4. in 5. razredov imeli zimski športni dan. Izbirali so lahko med sankanjem in
smučanjem na Rimskem vrelcu.
Naše učenke so zastopale šolo na polfinalu državnega prvenstva v skokih z male prožne
ponjave in ekipno zasedle 2. mesto med mlajšimi učenkami. Ekipo so sestavljale Marisa Adam,
Mojca Valentar, Ema Kovač, Eva Šteharnik in Lia Štruc. Med posameznicami pri mlajših
učenkah je Lia Štruc zasedla 2. mesto, Evita Lever pa si je med starejšimi učenkami s 5. mestom
priborila vstop v finale.
Na smučišču Poseka je potekalo področno tekmovanje v smučanju in deskanju za OŠ. Naši
učenci in učenke, vsi kategorizirani, so v veleslalomu dosegli odlične uvrstitve.

MAREC
8. marec
Po pogovoru o ciljih športnega dne z naslovom Aktivnosti na snegu so se tretješolci primerno
oblekli ter se peš odpravili proti Kotljam vse do Rimskega vrelca. Tam so si ogledali kulturno
dediščino. Vsak si je v plastenko natočil zdravilno vodo. Nato so odšli do smučišča Rimski
vrelec, kjer so najprej malicali, nato pa so se na snegu igrali nekaj starih otroških iger ter se
prepustili sankaškim radostim. Peš so se odpravili proti avtobusnemu postajališču na Rimskem
vrelcu, od koder so se z avtobusom utrujeni odpeljali v šolo na Javorniku.

15. marec
Na Mirni je potekalo državno posamično tekmovanje v badmintonu za osnovne šole. Na
Dolenjskem se je zbralo 105 učenk in učencev iz kar petinštiridesetih osnovnih šol iz vseh
koncev Slovenije. Na tem tekmovanju so nastopile 3 učenke naše šole.

21. marec
Ob začetku pomladi, 21. marca, obeležujemo svetovni dan poezije, ki smo mu letos dali
posebno mesto tudi na naši šoli. Učenci 6. b-razreda so pri likovni umetnosti pisali na plakate
pesmi znanih slovenskih pesnic in pesnikov, ki so jih »opremili« z motivi iz pesmi, ter jih nato
nalepili na vrata učilnic. Nadarjene učenke so izdelale plakata o poeziji in o pesnici Anji Štefan,
ki je dobitnica nagrade Prešernovega sklada, ter ju postavile na ogled v avli šole.
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23. marec
Tretji tehniški dan petošolcev z naslovom Šivanje smo izvedli v učilnicah. Izdelovali smo lutke.
Učenci so od doma prinesli stare majice in blago. Poiskali so odslužene gumbe. Pri delu so bili
večinoma spretni, saj so nekaterim že doma babice in mame pokazale, kako se šiva. Pokazali
veliko mero spretnosti in iznajdljivosti.
V Brežicah se je odvijalo šolsko državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave. Zelo veseli
smo odličnih uvrstitev naših učenk, saj so mlajše deklice ekipno s 3. mestom prinesle domov
bronasto plaketo, posameznici Lia Štruc z 2. mestom srebrno, Eva Šteharnik pa s 3. mestom
bronasto medaljo. Tudi Evita Lever se je med starejšimi učenkami uvrstila na zelo dobro 16.
mesto.

24. marec
Letošnjo pravljico naših nadvse uspešnih
»orlov« si je v pomladno zasneženi kulisi pod
Poncami ogledalo tudi 45 učencev naše šole.
Ogleda kvalifikacij so se udeležili učenci tretje
triade, ki obiskujejo izbirne predmete šport
(izbrani
šport,
šport za zdravje in šport za sprostitev), z njimi
pa so odšli še posamezni ostali učenci,
spremljali so jih športni pedagogi.
26. marec
Na Osnovni šoli Mežica je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja kemije. Tekmovanja se je
udeležil učenec osmega razreda Jošt Jevšnikar in osvojil tretje mesto v regiji ter si s tem prislužil
bronasto Preglovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.

marec
Tudi na naši šoli smo sodelovali v dobrodelni akciji za pomoč ljudem v Ukrajini. Zbrali smo več
kot 700 izdelkov za osebno nego, več kot 1500 prehrambnih izdelkov, več kot 30 kompletov

22

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
prve pomoči, gasilni aparat in še več. Dokazali smo, da smo srčni, da radi pomagamo in da s
skupnimi močmi zmoremo vse.

APRIL
1. april
V čast mednarodnega dneva otroških knjig se je v
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika odvijalo
literarno dopoldne s pisateljem Ivanom Sivcem. Vsako
leto ga pripravijo za učence osnovnih šol Mežiške
doline. Z naše šole so se ga udeležili nadarjeni učenci,
prijavljeni v literarno-novinarske delavnice, uspešni na
tekmovanju za Cankarjevo priznanje in še drugi pridni
bralci, spremljali pa sva jih knjižničarki. V polni Kuharjevi
dvorani nas je najprej pozdravila gospa Jelka Kos,
knjižničarka, nato pa je predala besedo gospodu Ivanu
Sivcu, pisatelju, ki je med najbolj branimi slovenskimi
avtorji. Predstavil se nam je in pripovedoval tri zgodbe
iz svojega življenja, vse seveda začinjene z ravno pravo
mero domišljije, dve pa tudi humorni. Po vrnitvi v šolsko
knjižnico so udeleženci srečanja prelistali nekaj njegovih knjig.

5. april
Na Mirni je potekal finale državnega ekipnega tekmovanja v badmintonu. Udeležila se ga je
tudi mešana ekipa naših učencev in učenk. To je prva osvojena medalja za koroške osnovne
šole na šolskih državnih prvenstvih v badmintonu. Tretje mesto v državi, oz. bronasto medaljo
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je usvojila ekipa v sestavi: Izabela Lever, Vito Cifer, Arijalda Mustafić, Sati Tarkuš, Luka
Topolovec in Anej Rednak.

11. april
Učenci od 7. do 9. razreda so se na sončen ponedeljek odpravili v Ljubljano. V okviru
kulturnega dneva so obiskali krasno baletno predstavo Dunajski večeri. Nato so se razdelili v
dve skupini. Sedmošolci so se na Ljubljanskem gradu sprehodili skozi časovni stroj, osmi in
deveti razredi pa so si ogledali kulturne znamenitosti Ljubljane. Sončen dan so zaključili polni
vtisov in dobre volje.

14. april
Učenca Jošt Jevšnikar in Metod Vrčkovnik sta se udeležila tudi področnega tekmovanja za
bronasto Stefanovo priznanje, ki je potekalo na OŠ Neznanih talcev v Dravogradu.
Šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja, poimenovano Kresnička, je potekalo 14. aprila
2022. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 10 učencev iz šestega razreda.

19. april
Šestošolci so imeli tehniški dan z naslovom Les. Načrtovano je bilo, da bi odšli v Slovenj
Gradec, kjer bi si ogledali srednjo šolo in izdelali izdelek, vendar zaradi epidemioloških razmer
to ni bilo mogoče, saj srednja šola še ni sprejemala zunanjih gostov. Zato smo ta dan izvedli na
šoli. Učenci so si zbrusili letvice, nato je nastal izdelek – stojalo za svinčnike.
Za učence 7. razredov smo organizirali naravoslovni dan na temo Energija in okolje. Pod
strokovnim vodstvom smo si ogledali delovanje HE Dravograd in delovanje centralne čistilne
naprave Ravne.
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20. april
Tretješolci so doma zbirali odpadni material in ga na dan dejavnosti (tehniški dan) prinesli v
šolo. Po danih navodilih so iz odpadnega materiala izdelali uporaben izdelek (recikliranje).
Najprej so si ogledali film o onesnaženosti voda. Nato so individualno ali v skupinah skicirali
ideje o tem, kaj nameravajo ustvariti. Pripravili so si vse, kar so potrebovali za delo, in začeli
ustvarjati svoje stvaritve. Večina učencev se je odločila za izdelovanje zmaja iz slamic in
nakupovalnih plastičnih vrečk.

20. april
Prvi del naravoslovnega dne (Mozirski gaj, Velenjski grad) za šestošolce je potekal v Parku
cvetja Mozirski gaj. Učenci so se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je imela dve delavnici.
Drugi del naravoslovnega dne je potekal na Velenjskem gradu, kjer so si učenci ogledali
različne zbirke, ki so jih popeljale v zgodovino lokalnega prebivalstva.

21. april
S prvošolci smo izvedli tehniški dan Izdelki iz odpadnega materiala. V tem šolskem letu smo
velikokrat izpostavili problematiko odpadkov ter pomen ločevanja le-teh in ponovne uporabe.
Učenci so razmišljali o ponovni uporabi odpadnih materialov in o funkcionalnem izdelku, ki bi
nastal iz njih. Učenci 1. a-razreda so izdelovali torbe iz majic na kratek rokav. Učenci 1. b pa so
izdelali avtomobilčke na zrak, s katerimi so priredili pravo tekmovanje. Izdelava ni bila
preprosta, učenci so si pri delu pomagali med seboj, si svetovali in izmenjavali mnenja. Najbolj
živahen del dneva je bilo tekmovanje. Pri tem so uživali in športno tekmovali.
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MAJ
5. maj
Na naši šoli je potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast. Tekmovanja se je letos udeležilo
73 tekmovalcev od 2. do 9. razreda matične in podružnične šole. Na matični šoli je sodelovalo
51 učencev, na podružnični šoli pa 22 učencev. Tekmovalci so skupaj prejeli 25 bisernih
priznanj in 39 bronastih priznanj.

7. maj
V Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je potekalo državno tekmovanje za
Preglovo priznanje. Tekmovanja se je udeležil učenec osmega razreda Jošt Jevšnikar.

10. maj
Letošnji zaključek projekta Bodi kul, beri ful je potekal v torek, 10. 5. 2022. Povabljeni so bili
tudi zlati bralci naše šole. Učenci so si ogledali predstavo Reformatorji na odru v izvedbi
Boštjana Gorenca Pižame in Nika Škrleca.

11. maj
Za devetošolce smo organizirali naravoslovni dan – Hiša eksperimentov. Ob 6.30 smo se
odpravili proti Ljubljani. Najprej smo obiskali reaktorski center (Inštitut Jožefa Štefana), kjer
smo poslušali predavanje o fuziji oz. o energiji prihodnosti. Predavatelj nam je predstavil
zanimive poskuse o sevanju v naravi. Ogledali smo si tudi razstavo o jedrskih elektrarnah,
odpadkih … Pot nas je nato vodila do centra Ljubljane, kjer smo si ogledali nekaj znamenitosti.
Po ogledu smo se odpravili v Hišo eksperimentov, kjer so učenci samostojno izvajali številne
zanimive poskuse. Nazadnje smo obiskali še Muzej iluzij. Po koncu vseh ogledov smo se
odpravili v BTC Ljubljana, kjer so imeli učenci dve uri prostega časa za sprostitev.
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13. maj
Izvedli smo športni dan z naslovom Atletski mnogoboj za učence od 6. do 9. razreda. Šesti in
sedmi razredi so se najprej pomerili v igrah z žogo; šesti v igri med dvema ognjema, dekleta
sedmih razredov v igri male odbojke, fantje sedmih pa v nogometu. Po razburljivih tekmah na
šolskih igriščih in telovadnici so se pomerili v četveroboju iz atletskih disciplin – šprintu na 60
m, vzdržljivostnem teku na 600 m, skoku v daljino z zaletom in odrivom s cone odriva ter v
metu vorteksa.
Osmi in deveti razredi pa so se najprej pomerili v atletskem peteroboju – šprintu na 60 m,
daljšem teku na 600 m, skoku v daljino, metu vorteksa in suvanju krogle. V drugem delu
športnega dne so se pomerili v igrah z žogo na šolskih igriščih in v telovadnici; dekleta osmih
razredov v odbojki, fantje osmih v košarki, dekleta devetih razredov v odbojki in fantje v igri
nogometa. Za usvojena mesta so razredi prejeli diplome, rezultati tekov pa so služili za vpis v
športno-vzgojni karton.

14. maj
Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je potekalo državno
tekmovanje iz fizike, ki se ga je udeležil Jošt Jevšnikar.

18. maj
V Velenju se je odvijalo regijsko tekmovanje v akvatlonu. Sodelovali so štirje tekmovalci iz
naše šole.

19. maj
Učence od 1. do vključno 5. razreda smo seznanili s cilji športnega dne – atletika (Pohod in
teki za ŠVK). Pogovorili smo se o tempu teka na 60 m, ki je ves čas v sprintu, ter na 600 m, ki
je precej počasnejši vse do ciljne ravnine. Nato smo se odpravili na pohod do stadiona pri DTK.
Tam so se učenci najprej temeljito ogreli, nato pa po navodilih športnih pedagogov opravili
oba teka. Po opravljenih tekih so izvedli nekaj sprostitvenih vaj, se odžejali in okrepčali ter se
vrnili v šolo. Tretješolci so odšli še na pohod na Navrški vrh in iz vrha Poseke občudovali naše
mesto. V mestnem parku so fantje igrali nogomet, dekleta pa boj med dvema ognjema,
badminton, preskakovale kolebnice ... Četrtošolci so se na šolskih igriščih in v telovadnici
pomerili v igri med dvema ognjema, petošolci pa v igri luknjice, ki že spominja na odbojko. Vsi
razredi so prejeli diplome za svojo uvrstitev. V drugem delu športnega dneva so se podali na
stadion.
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20. maj
Na pobudo Slovenije so države članice Združenih narodov soglasno potrdile predlog in 20. maj
razglasile za svetovni dan čebel. Svetovni dan je posvečen čebelam in drugim opraševalcem,
ki igrajo pomembno vlogo pri varnosti s prehransko preskrbo. Poleg tega pa je
človek udomačil čebele za pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov: matičnega
mlečka, cvetnega prahu, čebeljega voska, propolisa in celo čebeljega strupa. Kranjska čebela
je avtohtona slovenska živalska podvrsta, ki jo zaradi svetlo sivih dlačic na obročkih zadka
ljubkovalno imenujemo kranjska sivka. Z oddajo na šolskem radiu smo izrazili hvaležnost tem
malim krilatim farmacevtom in opraševalcem. Hkrati pa smo podali tudi pobudo, da s sejanjem
medovitih rastlin naredimo čebelam prijaznejši svet.

Na šolskem državnem tekmovanju v judu, ki je bilo 20. maja 2022 v Ljubljani, je v kategoriji
mlajših kadetinj do 70 kg osvojila 3. mesto oz. bronasto medaljo naša učenka Lara Jamer.

21. maj
Na OŠ Vuzenica potekalo državno tekmovanje – Logične pošasti. Državnega tekmovanja se je
udeležilo 14 učencev matične in podružnične šole.

23. maj
31 učencev in učenk naše šole se je udeležilo posamičnega atletskega tekmovanja v Slovenj
Gradcu.
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24. maj
Prvošolci so uživali na naravoslovnem dnevu Življenjska okolja – živalski vrt v Ljubljani. Ob
sedmi uri zjutraj smo se z avtobusom odpravili proti Ljubljani. Promet je bil zelo gost, zato smo
v živalski vrt prispeli pol ure kasneje, kot smo načrtovali. Ob prihodu smo pomalicali ter se
razdeli v tri skupine. V skupinah smo si vodeno ogledali živali in njihova življenjska okolja. Vsi
so nestrpno čakali, da so lahko okoli vratu začutili dotik kače. Na koncu obiska v živalskem
vrtu smo se posladkali s sladoledom, nato pa smo obiskali še trgovinico s spominki, v kateri so
si učenci lahko po želji izbrali in kupili spominek. Ob 13.00 smo se z avtobusom vrnili proti
domu. Zardi zapore na cesti smo naredili ovinek.

26. maj
V sklopu projekta POGUM na šoli potekal tehniški dan za sedmošolce, in sicer na temo
tlakovanje. Najprej so spoznali, kaj je tlakovanje, oblike tlakovcev in kako oblikujemo svoj
tlakovec. Pogledali smo si vzorce in tlakovanja iz vsakdanjega življenja. V nadaljevanju so
učenci v parih oblikovali svoj tlakovec in tlakovali dodeljeno ravnino. Pri tem so uporabili pri
pouku pridobljeno znanje o preslikavah, načrtovanju likov in se poigrali s kombiniranjem barv.
Na koncu dne so ostalim sedmošolcem predstavili svoj izdelek.

30. maj
Učenci so si pri izbirnih predmetih poskusi v kemiji in robotika ogledali Fakulteto za
tehnologijo polimerov. Tamkajšnji zaposleni so jim na začetku predstavili fakulteto in kaj sploh
polimerni materiali so ter kje se uporabljajo. V nadaljevanju so se učenci razdelili v dve skupini.
Prva skupina je imela delavnico navijanja najlona in izdelovanja poliuretanske pene, druga pa
si je ogledala, kako poteka predelava polimernih materialov, kontrola kakovosti in primerjava
različnih polimernih materialov. Učence je presenetila predvsem obsežnost uporabe
polimernih materialov in sam izgled in opremljenost fakultete.
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31. maj
Kulturni dan z naslovom Gledališče smo prvošolci začeli s pogovorom o kulturi, kulturnih
ustanovah in o primernem vedenju na kulturnih prireditvah. Po malici smo se peš odpravili v
Kotlje, kjer smo si v večnamenski dvorani ogledali gledališko predstavo Mala in velika luna v
izvedbi učencev podružnične šole v Kotljah. Po predstavi smo se zopet peš odpravili nazaj na
matično šolo.

JUNIJ
1. junij
Izveden je bil tehniški dan osmošolcev z naslovom Krog in
deli kroga. V uvodnem delu so preko pogovora in razlag
spoznali krog in osnovne pojme, povezane z njim. Začeli
smo z raziskovanjem, kako bi izračunali obseg kroga. Učenci
so dobili dve raziskovalni nalogi o obsegu kroga. Ko so ju
uspešno rešili, so se posvetili še ploščini. Učenci so dobili
delovne liste s krogom, razdeljenim na krožne izseke.
Krožne izseke so izrezali in poskušali sestaviti poznan lik.
Ugotovili so, da lahko sestavijo krog v paralelogram in
preko tega zapisali enačbo ploščine kroga.

2. junij–3. junij
Drugošolci so preživeli bivanje v naravi na Kopah. Nastanjeni so bili v Lukovem domu.
Dejavnosti so potekale po načrtovanem urniku. Izvedena sta bila naravoslovni in športni dan.
Lepo vreme nam je omogočilo, da smo vse aktivnosti izvedli v naravi.
Drugošolci smo se odpravili na zadnji športni dan z naslovom Zabavne športne igre, in sicer
na nogometno igrišče pred Grmovškov dom na Kopah. Ob različnih tekmovalnih igrah smo se
v prijateljskem in športnem duhu sprostili in razgibali. Izvedli smo tudi nekaj medrazrednih
tekmovalnih štafetnih iger.
Petošolci so tehniški dan Kolesarstvo začeli s pogovorom o prometni varnosti. Nadaljevali so
z delavnicami v razredih in izdelovali prometni spomin (družabno igro). Po dobri uri smo se na
šolskem dvorišču zbrali ob policistu Zvonku Uršniku in prometnem redarju. Za varnost so na
strateških točkah skrbeli učitelji, ki so bili tisto uro prosti. Kolesarski izpit so opravili vsi.
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Petošolci, ki so doma v Kotljah, so izpit opravili tam. Spremljala sta jih učiteljica Manica Gerdej
in učitelj Toni Tomažič. Za njihovo dodatno varnost so poskrbeli gasilci iz Kotelj.

3. junij
V sklopu bivanja v naravi na Kopah smo drugošolci izvedli tudi naravoslovni dan Življenjska
okolja – gozd. Pred odhodom v naravo smo se pogovarjali o tem, kaj je gozd, zakaj je
pomemben, kdo v njem živi, kaj v njem raste, kakšen je gozdni bonton … Prepoznavali smo
rastline, jih poimenovali, opisovali in razvrščali. Učenci so spoznali, da so nekatere rastline
užitne, druge pa strupene. Ogledali so si tudi bivališča in sledi gozdnih živali. Ob vrnitvi iz gozda
so rešili kviz o gozdnih živalih in rastlinah.
Prvošolci in tretješolci smo se udeležili športnega
dne. Pogovorili smo se o pomenu sodelovanja na
dobrodelnem teku Tečem, da pomagam, ki je
namenjen ozaveščanju o življenju s slepoto in
slabovidnostjo. Humanitarni tek sta organizirala Lions
klub Slovenj Gradec in Koroški medgeneracijski
center. V Grajskem parku, kjer se je tek odvijal, so
učenci sledili ambasadorju teka Hariju Repotočniku in
s ponosom odtekli načrtovani krog. Po opravljenem
teku so na različnih postajah aktivno sodelovali pri
izvajanju športnih nalog in iger. Razveselili so se tudi
aktobacij s kolesom, ki jih je izvajal Filip Fliser. Bili smo
ponosni, da smo s tekom nekomu pomagali.
Na internetu smo četrtošolci raziskovali kulturno dediščino domačega kraja in izvedli
naravoslovni dan z imenom Preteklost. Po malici smo na učnem sprehodu iskali ostanke
preteklosti (grad Ravne, stavbe v starem mestnem jedru …). V mestnem parku smo se udeležili
tudi akcije Tečem, da pomagam.
Sedmošolci so prav tako imeli športni dan in so se udeležili dobrodelnega dogodka Tečem, da
pomagam. Povedali so zaprisego in prinesli olimpijsko baklo ter zastavo. Odtekli so dobrodelni
tek in se udeležili mini olimpijade.

6. junij–10. junij
Petošolci so se udeležili letne šole v naravi v Moravskih toplicah. V poletni šoli v naravi so vse
dejavnosti namenjene predvsem športnemu udejstvovanju (različne športne igre, tekmovanja,
predvsem pa je pomembna šola plavanja). Vsak dan so učenci opravili šolo plavanja, učne ure
in se sproščali ob različnih športnih igrah. Izvedli so tudi dva dneva dejavnosti (ŠD in ND). Žal
pa je plavalno tekmovanje zaradi slabega vremena, odpadlo. Zadnji večer so učenci pripravili
31

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
zaključno prireditev. Zadnji dan pa so se učenci, pod nadzorom plavalnih učiteljev, kopali in
uživali v različnih igrah v vodi.
V okviru ŠVN so 10. junija izvedli naravoslovni dan z naslovom Obpanonske pokrajine. Izdelali
so sončno uro, se orientirali s pomočjo kompasa in zemljevida.

6. junij
V Ljubljani je potekal državni finale v akvatlonu, kjer so dekleta ponovno dosegla odlične
rezultate: Ula Košeljnik – 9. mesto, Eva Božič – 10. mesto in Pia Božič – 13. mesto v svojih
tekmovalnih skupinah.

7. junij
Učenci izbirnih predmetov gledališki klub in likovno snovanje so si ob Velenjskem jezeru
ogledali muzikal Vesna, ki so ga pripravili učenci OŠ Mihe Pintarja Toleda ob obletnici šole.
Zgodbo so sicer iz srednje šole prestavili v osnovno, niso pa spreminjali glavne teme, saj je
ljubezen ostala rdeča nit muzikala. Ob gledanju predstave, v kateri so se devetošolci
pripravljali na zaključek svojega osnovnošolskega izobraževanja, čas dogajanje je namreč tik
pred NPZ-ji, so neizmerno uživali.

8. junij
Tretješolci smo si v okviru kulturnega dne Slovenska prestolnica ogledali kulturne
znamenitosti Ljubljane. Na grad smo se povzpeli z vzpenjačo. Uživali smo tudi v vožnji z ladjico
po Ljubljanici.
V Mariboru je potekal finale posamičnega prvenstva Slovenije za učence in učenke osnovnih
šol. V teku na 1000 metrov je Ana Vita Verneker s časom 3:00:67 osvojila odlično drugo mesto
in v svojo zavidljivo zbirko dosežkov z državnih tekmovanj dodala še eno srebrno medaljo!

9. junij
Osmošolci so se v jutranjih urah podali na naravoslovni dan (Gorenjska) proti Gorenjski.
Najprej so se ustavili v Prešernovi rojstni vasici na Vrbi, kjer so prisluhnili predavanju o življenju
in delu našega največjega pesnika, nato so si ogledali še njegovo rojstno hišo. Pot so nadaljevali
do soteske Blejski vintgar, ki jih je navdušila z naravnimi lepotami. Ustavili so se še v
gorenjskem turističnem biseru, na Bledu. Potepanje po Gorenjski so končali v športnem centru
v Planici. Najbolj pogumni so se povzpeli na vrh znamenite letalnice in uživali v čudovitem
razgledu. Kljub dežju so se na naravoslovnem dnevu imeli lepo, domov pa so se vrnili polni
nepozabnih spominov.
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Izvedli smo še zadnji športni dan za učence 9. razredov. Začeli smo s pohodom do Kotelj, nato
smo pripravljali dvorano za valeto. Sledila je malica in nato plesne vaje. Po vajah smo opravili
še pohod nazaj do Javornika, učenci, ki so doma v Kotljah, pa so pomagali pri postavitvi
dekoracije za valeto.

10. junij
Izveden je bil 3. kulturni dan za 9. razrede, tematsko vezan na valeto, ki so jo imeli tega dne.
V večnamenski dvorani v Kotljah smo v dopoldanskem času imeli generalko za kulturni
program, v katerem so sodelovali vsi učenci. Predstavili so se z govornimi, glasbenimi in
plesnimi točkami. Na zadnji vaji pred nastopom so vadili predvsem tudi odrski promet, da je
lahko program tekoče stekel.

13. junij–17. junij
Poletne šole v naravi so se udeležili četrtošolci. V poletni šoli v naravi so vse dejavnosti
namenjene predvsem športnemu udejstvovanju (različne športne igre, tekmovanja, predvsem
pa je pomembna šola plavanja). Vsak dan so učenci opravili šolo plavanja, učne ure in se
sproščali ob različnih športnih igrah. Na pobudo in v organizaciji učitelja športa Tonija
Tomažiča so se naši fantje pomerili s prekmurskimi na nogometni tekmi in prepričljivo zmagali.
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Izvedli so tudi dva dneva dejavnosti (ŠD in TD). Poleg vsega naštetega so učenci v svojih
bungalovih vzdrževali red in čistočo. Najboljši plavalci so svoje plavalne »sposobnosti«
dokazali na plavalnem tekmovanju in so bili za to tudi nagrajeni. Zadnji dan so se učenci pod
nadzorom plavalnih učiteljev kopali in uživali v različnih igrah v vodi.

14. junij
V uvodnem delu tehniškega dne drugošolcev z naslovom Izdelki iz naravnih materialov so
učenci prisluhnili zgodbi o nagajivem rudarskem škratu Perkmandelcu. Po malici smo se
odpravili v gozd in nabrali naravni material, ki smo ga potrebovali za izdelavo izdelka. Učence
smo razdelili v več manjših skupin, saj so na ta način izdelovali izdelke iz različnih naravnih
materialov. Najprej so učenci nabrali mah, lubje, travo, cvetice ter veliko kamenčkov in
kamnov. Skrbno so jih zložili in nastali so zanimivi in domiselni gozdni škrati, ki so jih učenci po
skupinah tudi predstavili svojim sošolcem.
Za učence 9. razredov smo izvedli tehnični dan Proizvodni obrati. Peš smo se podali v
industrijsko cono Ravne na Koroškem v Dobji vasi, kjer smo si ogledali dva industrijska obrata:
MgRohr, kjer smo si ogledali njihovo proizvodnjo cevi, pločevine in način peskanja, ter
proizvodnjo v Merc, d.o.o, kjer smo si ogledali obdelavo kovin, delo na CNC-stroju in delo z
roboti. Učenci so bili nad načinom proizvodnje zelo navdušeni, ker niso poznali podjetij,
organizacije ter načina dela v modernih industrijskih obratih.

15. junij
Za devetošolce smo izvedli tehniški dan –
Predaja ključa. Učenci so se zbrali v
matičnih učilnicah ter se pripravili na
zaključno prireditev ob odhodu iz šole. S
programom, ki so ga prikazali na valeti, so
se poslovili od ostalih učencev od 1. do 8.
razreda. Nato so se učenci v matičnih
učilnicah poslovili še od razredničark in od
ostalih sošolcev. Podelili smo jim
spričevala ter ostale dokumente in
priznanja.

16. junij
Za učence 6. razredov smo izvedli tehniški dan z naslovom Obdelava papirja. Najprej smo
ponovili snov o obdelavi papirja in jim predstavili potek tehničnega dne. Pogovor smo navezali
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na camero obscuro in nastanek fotografije. Pogledali smo si zgodovino razvoja fotografije,
nato so učenci v matičnih učilnicah iz papirja izdelovali vsak svojo kamero obscuro.

17. junij
Četrtošolci so izvedli četrti tehniški dan z naslovom Orientacija, in sicer v sklopu šole v naravi.
Izvedli smo tehniški dan za osmošolce z naslovom Gonila. Učenci so bili razdeljeni v štiri
skupine. Prva skupina je risala v programu sketch up, druga skupina je v tehnični učilnici iz
gradnikov fischer tehnik izdelala različna gonila, tretja skupina je s pomočjo programa
sestavljala in proučevala električne kroge in četrta skupina je spoznavala delo s suho iglo.
Vsaka skupina je šla skozi vse štiri delavnice.

21. junij
Na matični šoli je popoldne potekala zaključna prireditev. Učenci, ki obiskujejo gledališki
krožek, so pripravili glasbeno-plesno priredbo Mačka Murija, najbolj priljubljenega mačka naše
dežele. Za glasbene točke so poskrbeli učenci, ki so v tem šolskem letu obiskovali pevski zbor,
in glasbeno nadarjeni učenci. S plesnimi točkami sta občinstvo navdušila Jon Pavel Mori in Ina
Belaj.

22. junij
Prihod letošnjega poletja je naznanil tudi sredin športni
dan za učence sedmih in osmih razredov, ki so ga
preživeli na ravenskem bazenu.

23. junij
Za vse učence šole smo organizirali ogled predstave o mačku Muriju.
V učilnici so tretješolci izvedli naravoslovni dan z naslovom Lastnosti snovi. Opravili so nekaj
zanimivih poskusov, v katerih so se spremenile lastnosti snovi. Najprej smo ponovili, pod
katerimi pogoji pride do spreminjanja lastnosti posameznih snovi, nato smo opravili poskuse
v DZ in ZA. Za zaključek smo v gospodinjski učilnici spekli mafine, v učilnici pa pripravili sadnozelenjavni napitek. Po končanih preizkusih in peki so učenci pospravili učilnico, analizirali
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poskuse in rešili teoretični del nalog v SDZ. Ob razvijanju brbončic so se posladkali z mafini in
smutiji.

24. junij
Na šoli smo za vse učence izvedli kulturni dan (Dan državnosti). Ob prihodu v šolo smo se z
učenci pogovarjali o domovini (praznik dan državnosti, državni simboli, himna …). Prisluhnili
smo radijski oddaji na omenjeno temo. Ogledali smo si tudi posnetke zgodovinskih dogodkov
o nastanku naše države. Na koncu kulturnega dne pa smo učitelji učencem podelili spričevala
in ostala priznanja, potem so učenci lahko odšli na počitnice.
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TO SMO MI
Na šoli je bilo v letošnjem šolskem 508 učencev, od tega je na matični šoli 437, na podružnici
Kotlje pa 71 učencev.

1. a, razrednik Matjaž Homan, vzgojiteljica Tanja Hudrap
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1. b, razredničarka Darja Štrekelj, druga učiteljica v razredu Irena Plešnik

1. k, razredničarka Vesna Junger
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2. a, razredničarka Jožica Podvratnik

2. b, razredničarka Lara Podržavnik
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2. k, razredničarka Aleksandra Kričej

3. a, razredničarka Mojca Berložnik
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3. b, razredničarka Olga Natlačen

3. k, razredničarka Vanja Kačič, na sliki še Barbara Čebulj, učiteljica
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4. a, razredničarka Melanie Veselko

4. b, razredničarka Lotka Velički
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4. k, razredničarka Suzana Makič

5. a, razredničarka Manica Gerdej
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5. b, razredničarka Maja Pečnik

6. a, razredničarka Mojca Hrvatin
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6. b, razredničarka Tina Lipovnik

6. c, razredničarka Saša Voler
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7. a, razredničarka Nina Ošlovnik

7. b, razredničarka Petra Podjaveršek
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7. c, razredničarki Jana Krančan Erjavec, Martina Ploder

8. a, razrednik Dejan Hrovat
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8. b razredničarka Janja Spanžel

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

9. c, razredničarka Cvetka Praznik
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PROJEKTI
ZDRAVA ŠOLA

V letošnjem šolskem letu je bilo delo Zdrave šole zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19,
zopet okrnjeno, kljub temu pa smo speljali vse dejavnosti, ki smo si jih začrtali. Rdeča nit
Zdrave šole je še vedno in do nadaljnjega bo duševno zdravje. V mesecu septembru in marcu
smo imeli mentorji mrež Zdravih šol spletni sestanek in izobraževanje, v mesecu juniju pa
evalvacijski sestanek s predavanjem v živo. Tretji petek v novembru smo izvedli naravoslovni
dan slovenski tradicionalni zajtrk in aktivnosti, povezane z njim. 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 z novim priročnikom smo vpeljali v razredne
ure predvsem v osmih in devetih razredih. Projekt Varno s soncem smo izpeljali v mesecu
juniju pri vseh dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju in poletni šoli v naravi. Ker vedno bolj
stremimo k duševnem zdravju in zdravemu načinu življenja, želimo pa pomagati učencem s
psihičnimi težavami, bomo naslednje šolsko leto poskušali sodelovati s čim več strokovnjaki,
ki nam jih lahko mreža Zdravih šol zagotovi.

Jasmina Pušnik, mentorica Zdrave šole

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO

Sedmošolci so jutro pričeli z ogledom Koroške
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. V okviru
projekta Rastem s knjigo so učenci dobili knjigo
Vinka Möderndorferja, Jaz sem Andrej. Spoznali so
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zgodovino dvorca in delovanje knjižnice. Vsi učenci so že vpisani v knjižnico in si pridno
izposojajo knjige.

Petra Podjaveršek, koordinatorica

BODI KUL, BERI FUL

Projekt poteka tudi na naši šoli. Sodelujejo mladi od trinajstega do
osemnajstega leta. Poteka v sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico
dr. Franca Sušnika. Sodelujoči morajo prebrati najmanj tri knjige s
seznama ter o njih navesti osnovne podatke, napisati svoje misli in
podati oceno. Izpolnjeno brošuro oddajo v šolski ali splošni knjižnici.
Bodi kul, beri ful in sodeluj pri projektu branja za mlade.

Mojca Hrvatin, koordinatorica

PROJEKT PASAVČEK

Namen projekta Pasavček je spodbujanje in navajanje otrok na redno in pravilno pripenjanje
z varnostnimi pasovi v prevoznih sredstvih.
Učenci 1. in 2. razredov matične
in podružnične šole so v okviru
projekta
izvajali
raznolike
aktivnosti. Opazovali so promet,
beležili pripenjanje, prepevali
prometne pesmice in likovno
ustvarjali. V tem šolskem letu
nas je obiskala tudi lutkarica
Tina z interaktivno igrico
Pasavček v prometu.

Darja Štrekelj, vodja projekta
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TEDEN PISANJA Z ROKO

V letošnjem letu smo sodelovali v projektu »Teden pisanja z roko«. Projekt je potekal od
meseca novembra do februarja. Sodelovali so posamezni oddelki, predvsem 1. in 2. triade ter
vsi učenci podružnične šole Kotlje.

Posamezni učenci predmetne stopnje
so v tednu od 17. januarja pisali pesmi
in prepisovali besedila že znanih
avtorjev. V tem tednu so bili zelo
aktivni tudi učenci podružnične šole v
Kotljah. Pisali so pravljice ter pisali in
povezovali črke.
Zaradi epidemioloških razmer in
posledično veliko odsotnih učencev
smo aktivnosti nadaljevali še v prvem tednu v februarju. V petek, 4. 2., smo imeli kulturni dan,
na katerem smo dejavnosti posvetili tudi pisanju z roko.
Ko smo končali z vsemi aktivnostmi, smo v avli šole »postavili« tudi razstavo.
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Lotka Velički

VARNO S SONCEM

Tudi v letošnjem šolskem letu 2021/2022 smo sodelovali v programu »Varno s soncem«.
Osnovni namen omenjenega projekta je, da otroke in (preko njih) tudi njihove starše
seznanimo s pomenom pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter da
otroke naučimo pravilnega samozaščitnega ravnanja.
Pomembno je, da s tem začnemo že pri najmlajših.
Starše smo s projektom seznanili na uvodnem
roditeljskem sestanku. Z izvajanjem projekta smo
začeli meseca marca. Učenci so bili najbolj aktivno vključeni maja in junija. Program smo
izvajali v vseh razredih podružnice Kotlje. Julija in avgusta pa naj bi upoštevali načela v smislu
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Otroci so skozi usmerjene dejavnosti in
med igro postopno usvajali zadane cilje.
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Cilji:
•
•
•
•
•
•

seznaniti starše in otroke o škodljivem vplivu sončnih žarkov,
ozavestiti otroke in starše o pomenu zaščite otrok pred nevarnimi sončnimi žarki,
otroci odkrivajo in spoznavajo pojav sonca in si oblikujejo razvojno primerno predstavo
o njem,
otroke in starše seznaniti z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna
oblačila, pokrivala, zaščitna krema, …),
otroci spoznajo, da na njihovo zdravje vpliva okolje in tudi oni sami,
otroci aktivno sodelujejo pri vsakodnevnih dejavnostih zaščite.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali:
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

na vidno mesto smo izobesili plakate s
slikovnimi priporočili in reklamne zloženke,
likovno smo ustvarjali na temo sonca, poletja in
morja, izdelovali plakate Varno s soncem in o
vsebini poročali sošolcem,
prebirali smo zgodbice iz zbirke Varno s soncem
ter si ogledovali in prebirali različne slikanice na
dano temo, skupaj smo tudi prepevali,
na prostem smo bivali le v zgodnjih
dopoldanskih urah in se zadrževali čim bolj v
senci,
ob vsakem odhodu na prosto smo uporabljali
zaščitna pokrivala, sončna očala in se namazali
s kremo,
opazovali in merili smo sence na prostem,
preko celega dneva smo uživali zadostne
količine vode oz. nesladkanega čaja,
otroci so reševali učne liste in izdelovali
miselne vzorce,
pogovarjali smo se o škodljivosti sončnih
žarkov in predstavili načela, ki jih bomo
upoštevali,
upoštevali smo načela (med 10. in 17. uro se
ne izpostavljamo sončnim žarkom, če smo zunaj se zaščitimo z oblačili, pokrivali,
zaščitno kremo, smo v senci pod drevesi in senčniki, nosimo sončna očala),
igrali smo se v peskovniku z nadstreškom,
učencem 4. razreda se načela predstavijo še enkrat pred odhodom v šolo v naravi
(poudari se, kako se zaščititi na bazenu in v naravi),
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•
•

pogovarjali smo se o soncu (dobre in slabe lastnosti) in oblikovali plakat na tabli,
izvajali smo jogo za otroke – Pozdrav soncu.
Prek otrok so bili v program vključeni tudi starši. Namen
je bil, da pravila o zaščiti dosledno upoštevamo v
vsakdanjem življenju. Pomembno je, da se skupaj z otroki
učimo zdravega vedenjskega sloga in se zavedamo
negativnih posledic ter upoštevamo priporočila za zaščito
pred soncem.

Vanja Kačič, vodja in koordinatorica projekta

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

V času od 9. 5. do 12. 6. 2022 je potekal nacionalni projekt Teden vseživljenjskega učenja
(TVU). To je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
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Projekt smo letos izvedli tudi na naši šoli. Namen projekta je bil razvijati pozitiven odnos do
sprejemanja novega znanja, otrokom predstaviti različne poti učenja, spodbujati njihovo
vedoželjnost ter željo po odkrivanju neznanega. Učenci so tako na različnih delavnicah spoznali
veliko novega in se zabavali. Preko vseh teh dejavnosti smo tako uresničevali slogan projekta,
ki se glasi »Slovenija, učeča se dežela«.
Krovna tema ACS 2022 je bila Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
Krovna tema LURA 2022 pa je bila (spo)Znanje brez meja.
V okviru teh tem so na naši šoli potekale naslednje prireditve:

1. Spoznavam bicino besedo, 15. 6. 2022
V tednu vseživljenjskega učenja sta se
literarni ustvarjalki Ivana Prislan in Marta
Merkač družili s koteljskimi šolarji na bralni uri
Babica bere. Izbrali sta dve prav posebni
knjigi. Prva je Nevidna nit, ki je prava
svetovna uspešnica. Govori nam o tem, da
nikoli nismo sami, saj smo z vsemi, ki jih
imamo radi, povezani z nevidno nitjo. Druga
je Zebra v ogledalu. Posebna je, ker se lahko
bere naprej ali nazaj in vsakokrat dobimo
drugačno sporočilo. Zgodba je podobna tisti,
ki jo vsi poznamo, o napol praznem (ali napol
polnem) kozarcu. Na vsako situacijo lahko
pogledamo z več plati, najbolj priporočljiv je
pozitiven pogled. O prebranem sta se z otroki
pogovarjali. Na koncu so skupaj sestavili pesmico o živi niti, ki nas je povezala skozi branje.
Ugotavljali so, da so vsa živa bitja na svetu posebna, zanimiva in dragocena.
Kot se za babice spodobi, sta jih na koncu razvajali s sladkimi bonboni. Bilo je veselo in poučno
medgeneracijsko sodelovanje. Bili smo enotnega mnenja, da se bomo še družili.

2. Spoznavam delo policistov, 9. 5. 2022
Policisti, vodniki službenih psov, so nam predstavili svoje delo. Spoznalo smo, kakšne so naloge
službenih psov, kako so izurjeni in kako poteka njihovo šolanje.
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3. Spoznavam Prežihovo pot, 10. 5. 2022
Otroci planinskega krožka POŠ Kotlje so se podali po
Prežihovi poti. Članom krožka so se pridružili še ostali
učenci in učiteljice. Ustavili smo se pri informacijskih
točkah in se pogovorili o Prežihovi poti. Na koncu poti so
otroci ugotovili, da so izvedeli veliko novega o našem
pisatelju.

4. Spoznavam grafiko, 12. 5. 2022
Otroci od 1. do 4. razreda so pod mentorstvom likovne pedagoginje Katje Krejan spoznali zvrst
likovne umetnosti – grafiko in grafični tisk. Najprej so iz odpadnega kartona, zaves, blaga …
izdelali matrico, nato pa samostojno opravili odtis. Spoznali so grafične barve in napravo, s
pomočjo katere so opravili odtis. Grafiko so pravilno označili. Vsak razred si je izbral svoj motiv.
Nastale so čudovite grafike.
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5. Spoznavam nove prijatelje, 14. 5. 2022
V soboto, 14. 5. 2022, so našo MRGP 4. k pot obiskali učenci planinskega krožka iz OŠ Neznanih
talcev Dravograd. Skupaj z učiteljicami in starši ter vodičkami – učenkami sedaj že 5. razreda
– so se podali na raziskovalno pot. Dejali so, da je pot zanimiva, slišali so veliko novega in
obljubili, da bodo še prišli.

6. Spoznavam vodo, 16. 5. 2022–18. 5. 2022
Učenci od 1. do 4. razreda so spoznavali pomen vode, vodo kot vir
življenja, pomen ohranjanja pitne vode. Spoznali so legende in
pregovore o vodi. Izdelali so knjižne kazalke s kapljico vode in
likovno ustvarjali na to temo. Svoje izdelke so razstavili na
Festivalu Solzic.
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7. Spoznavam glasbila, 20. 5. 2022
Predstavniki Glasbene šole Ravne na Koroškem so
učencem predstavili različna glasbila. Predstavili so
nam tudi, v katere družine glasbil spada posamezni
inštrument. Nanje so nam zaigrali. Tudi otroci so se
lahko preizkusili v igranju na inštrumente.

8. Spoznavam knjižne junake, 23. 5. 2022
Učenci 1. razreda so spoznavali knjižne junake in pripravili dramatizacijo z glasbenimi vložki.
Za spremno besedo in vezni tekst so poskrbeli tretješolci. Z dramatizacijo v dopoldanskem času
smo razveselili otroke iz vrtca in ostale šolarje, popoldne pa starše, babice in dedke.

9. Spoznavam zelišča, 31. 5. 2022
Učenci 1. k so z mentorico Vesno Junger nabirali in spoznavali zdravilna zelišča. Najprej so
pogledali zelišča, nato so jih posadili v okolico šole. Odpravili so se na bližnje travnike. Nabirali
so bezeg in pripravili okusno šabeso.
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10. Spoznavam vesolje, 31. 5. 2022
Učenci dramskega krožka so nastopali z gledališko predstavo Mala in velika luna. Za vmesno
besedo so poskrbeli četrtošolci. Predstava je bila dopoldne namenjena otrokom iz vrtca,
popoldne pa staršem in ostalim krajanom.

11. Spoznavam šivanje, 2. 6. 2022
Otroci 3. razreda so se preizkusili v šivanju. Spoznali so šiviljski pribor in osnovne značilnosti
šivanja. Zašili so si medvedka. Spoznali so različne tehnike šivanja in robljenja. Medvedku so
prišili tudi nekaj gumbov. Pri delu so zelo uživali.
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Delavnice so udeležencem ponudile veliko možnosti za vrstniško sodelovanje, druženje,
zabavo in razvijanje ustvarjalnih idej. S temi delavnicami so se naši učenci povezovali z
lokalnim okoljem in izmenjavali znanje z različnimi generacijami. Z njim opozarjajo na
vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
posameznik v svojem življenju prevzema. Pri delu in dogajanju smo zelo uživali in smo sklenili,
da se tudi v naslednjem šolskem letu vključimo v akcijo.

Vanja Kačič, koordinatorka TVU na Podružnici Kotlje

USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

Že v začetku šolskega leta je vodenje in koordinacijo razvojne naloge prevzela Simona Grenko,
Jasmina Pečovnik pa je ostala članica. Začetnim 4 članicam so se pridružile še 4 članice. Učitelji
želijo bolje načrtovati svoje izvajanje pouka in v čim večji meri vključiti v proces učenja tudi
otroke.

Simona Grenko
61

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
GEOPARK KARAVANKE

Na OŠ Koroški jeklarji smo se tudi v šolskem letu 2021/2022 odločili izvesti temo Geoparka
Karavanke: »GORE – svet visoko nad nami«. V ta namen smo se tri učiteljice pridružile
spletnemu in izobraževanjem v živo: Janja Spanžel, Petra Podjaveršek in Simona Grenko.
Da je bilo tudi med šolskim letom »Zabavno, poučno in nič mučno«, je pod mentorstvom
učiteljice Simone Grenko 26 učencev in učenk iz 2., 4., 5. in 9. razredov sodelovalo na likovnem
natečaju na temo biotske raznovrstnosti, ki je bil razpisan v okviru čezmejnega projekta
BANAP. Sodelovalo je tudi 18 učencev iz 2. b-razreda pod mentorstvom učiteljice Lare
Podržavnik, 20 učencev in učenk iz 4. k-razreda pod mentorstvom učiteljice Suzane Makič, 18
učencev in učenk iz 3. k-razreda pod mentorstvom Vanje Kačič, 19 učencev in učenk 1. brazreda pod mentorstvom učiteljice Darje Štrekelj.
Pri vseh dejavnosti razvijamo kompetenco podjetnosti in vključujemo elemente formativnega
spremljanja.
Gore so zelo zanimive za ustvarjanje. 18 učenk in učencev iz 2. a-razreda se je pri opoldanskem
bivanju potrudilo in posnelo tri krajše filmčke: Učimo se s kamenčki, Ustvarjamo s telesom in
Planinski klobuk.
Letošnjo temo Gore – svet visoko nad nami je 15 učenk in učencev IP nemščina I realiziralo pri
dve učnih sklopih, Bivanje v mestu in na podeželju in Živali (poimenovanje živali in njihovih
okolij).
V okviru učne teme Počitnice je 17 učencev in učenk IP nemščina II ustvarilo videoposnetek:
Zdravo za naravo in telo.
37 učenk in učencev NIP nemščina je pri tematskem sklopu Moje ožje okolje raziskovalo park,
gozd, polje, živali in rastline.
5 učencev in učenk, ki obiskuje šport za zdravje se je podalo na Grubarjev vrh.
17 učencev, ki obiskuje NIP šport pa je raziskovalo pot na Brinjevo goro.
Na delavnicah za nadarjene je 26 učencev in učenk najprej iz odpadnega papirja izdelalo
vulkan, ki so ga nato aktivirali (videoposnetek). Po izbruhu so ga z akrilnimi barvami pobarvali
in nato še oblikovali relief. Ukvarjali so se tudi s kamninami, pri katerih so določali vsebnost
apnenca.
41 učencev 6. a- in 6. c-razreda je pri naravoslovju spoznalo zgradbo planeta Zemlja.
6. a-razred, 20 učencev, je pri tehniki in tehnologiji spoznal različne vrste lesa in njihove
lastnosti. Učenci so poskušali ugotoviti, kateri listi in del lesa je od katere drevesne vrste.
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Učenci 7. b-razreda, 22 učencev, so v okviru predmeta državljanska in domovinska kultura ter
etika spoznavali naravo v domačem okolju. S pomočjo ogledal so si popestrili učno uro ter si
iz papirja izdelali klobučke ter spoznavali bonton v gorah.

Simona Grenko, koordinatorica in vodja projekta

POGUM

V šolskem letu 2021/2022 je v projektu POGUM sodelovalo poleg ravnatelja še 25 učiteljev, ki
so v pouk vpeljevali kompetenco podjetnosti. Vključenih je bilo 461 učencev. Priprave na pouk
so vidne na spletni strani POGUM-a.

Simona Grenko
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POLICIST LEON SVETUJE

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali na Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri
vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na
območju Policijske uprave Slovenj Gradec so projekt izvedli že leta 2007 in je bil zelo dobro
sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši, zato so ga oktobra 2008 začeli izvajati na
celotnem območju Slovenije. Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov
devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto sodelovalo približno
20.000 učencev.
Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave
oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.
S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem
življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter
spoštovanju pravil na različnih področjih.
Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. V njem so
obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin,
prilagojenih tudi letnemu času: promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev);
pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka); nasilje (med vrstniki,
v družini, srečanje z neznanci ...); kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje
lastnine ...) in kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).
Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo
naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v
razpravo in vzpodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati
rešitve problemov ali se tudi doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega
okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak
sklop po eno učno uro.
V projektu so sodelovali vsi učenci 5. razredov naše šole.

Maja Pečnik, koordinatorka in vodja projekta na šoli

Z NASMEHOM IZ VRTCA V ŠOLO

V letošnjem šolskem letu se ponovno nekatere dejavnosti niso mogle izvajati zaradi
epidemioloških razmer (odpadel je sestanek med svetovalnimi delavkami obeh šol in vrtca ter
ravnatelji, skupno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev vrtca in šole). Odpadla so
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nekatera sodelovanja, in sicer otroci iz vrtca niso prihajali v našo telovadnico, knjižnico … Prav
tako ni bilo toliko druženja v vrtcu oz. šoli ter obiskovanja prireditev.

Na podružnici Kotlje jim je vseeno uspelo izvesti nekaj skupnih dejavnosti:
6. 5. 2022 povabilo na povabilo na dramatizacijo v okviru projekta SKUM
16. 5.–20. 5. 2022 sodelovanje na Festivalu solzic (izdelki, prireditev)
20. 5. 2022 povabilo na predstavitev Spoznavam glasbila
23. 5. 2022 povabilo na ogled gledališke predstave Spoznavam knjižne junake
31. 5. 2022 povabilo na dramatizacijo dramskega krožka, gledališka predstava Spoznavam
vesolje.

Katja Krivec

SKUM

Datum izvedbe: 6-letni projekt (2017–2022)
Sodelujoči učitelji: Olga Natlačen, Mojca Berložnik, Lotka Velički, Martina Čapelnik, Aleksandra
Kričej, Suzana Makič – koordinatorica
V letu 2022 zaključujemo s projektom SKUM, ki je potekal predvsem na kulturno-umetniškem
področju. S projektom smo skozi 6 šolskih let razvijali sporazumevalne zmožnosti učencev s
pomočjo različnih vej umetnosti. V teh letih je na OŠ Koroški jeklarji na Javorniku ter na
podružnični OŠ Kotlje nastalo 6 primerov dobrih praks. S ponosom smo jih predstavljali na
Kulturnem bazarju v Ljubljani ter na odmevni zaključni konferenci SKUM-a v Kopru.
V zadnjem šolskem letu 2021/2022 je bila na OŠ Kotlje izvedena še zaključna epizoda 6-letnega
projekta. Tokrat so se učenci skozi vso šolsko leto ukvarjali s tematiko določenih Prežihovih
črtic, ki so bile na koncu tudi izhodišče za dramatizacijo in aktualizacijo njegovih – naših Solzic.
Sodelovali so učenci 2., 3. in 4. razreda s svojimi razredničarkami ter različnimi umetniki. Na
oder so postavili tri Prežihove črtice – ampak malce drugače. Vse dramatizacije so posnete in
bodo v kratkem tudi predstavljene.

Suzana Makič, koordinatorica projekta SKUM
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ZBIRALNE AKCIJE
POKLONI ZVEZEK

Z akcijo Pokloni zvezek (od 3. 5. 2022 do 10. 6. 2022) smo na
podružnični šoli Kotlje zbirali zvezke za socialno ogrožene
otroke in tako spodbujali otroke k solidarnosti s sovrstniki.
Otroke in njihove starše smo prosili, da poklonijo nov zvezek
za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Vsak
otrok je prejel tudi posebno razglednico, na katero so doma
ali v šoli zapisali sporočilo, misel, pozdrav … ali narisali risbo
za prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico so vložili
v darovani zvezek. Zbrali smo 40 zvezkov in nekaj paketov
barvic.

Vanja Kačič, vodja akcije

AKCIJA ZBIRANJE HRANE ZA MALE ŽIVALI
V mesecu oktobru smo učenci koteljske šole
zbirali hrano za male živali, ki so jo nato podarili
DPMŽ (Društvu proti mučenju živali). Akcija je
potekala od 6. 10.2 021 do 14. 10. 2021 . Učenci
so hrano oddajali v zaboj, ki je bil postavljen na
hodniku šole. Hrano je prevzela ga. Suzana
Vodnjov, ki je učencem po razredih predstavila
tudi delovanje društva in njegov pomen. Akcija
se je uspešno zaključila, saj smo zbrali in darovali
veliko hrane.

Simona Lečnik Šrot
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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.
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IZPOSTAVLJENO
ZAKLJUČEK ŠESTLETNEGA PROJEKTA SKUM

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja
velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi
zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki
bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.
V projektu smo si prizadevali, da so bili učenci spodbujeni h komunikaciji v različnih umetniških
jezikih, vpeljani v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju in v aktivne oblike umetniškega
snovanja ter imeli dovolj priložnosti in možnosti za vzpostavljanje aktivnega odnosa do
umetnosti nasploh. Na naši osnovni šoli se smo se osredotočili na vsa umetnostna področja.
S projektom smo skozi 6 šolskih let razvijali sporazumevalne zmožnosti učencev s pomočjo
različnih vej umetnosti. V teh letih je na OŠ Koroški jeklarji na Javorniku ter na podružnični OŠ
Kotlje nastalo 6 primerov dobrih praks. S ponosom smo jih predstavljali na Kulturnem bazarju
v Ljubljani ter na odmevni zaključni konferenci SKUM-a v Kopru.

Forma viva, četrto- in petošolci v šolskem letu 2018/19
Ravne na Koroškem so mesto, v katerem jeklene skulpture – forme vive predstavljajo simbolno
identiteto kraja. 30 učencev četrtih in petih razredov pod vodstvom Lotke Velički se je odločilo,
da bodo jesenske počitnice 2018 preživeli na jesenskem počitniškem taboru, ki smo ga
organizirali v okviru projekta SKUM. Učenci so sproščeno spoznavali kulturno dediščino
domačega kraja – formo vivo. Na različnih lokacijah: v parku, Štauhariji, knjižnici in muzeju so
bili učenci aktivni in ustvarjalni ob pomoči različnih umetnikov. Z glasbo, s plesno-gledališko
umetnostjo, fotografijo in pripovedovanjem so se zvečer v Štauhariji predstavili gledalcem. To
je bil sicer prvi dokončan projekt v Sloveniji.
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Guštarija, tretješolci, šolsko leto 2018/2019
Na Ravnah na Koroškem je železarska industrija
zelo zaznamovala družbeni, gospodarski in
kulturni razvoj kraja. V letu 2020 je praznovala
400-letnico delovanja, ki so jo skozi vzgojnoizobraževalni proces obeležili tudi tretješolci OŠ
Koroški jeklarji Ravne na Koroškem.
Učenci pod vodstvom Mojce Berložnik in Olge
Natlačen so imeli neprecenljivo priložnost
sodelovati v projektu, v katerem so skupaj z
različnimi umetniki ustvarili animirani film, ki so
ga poimenovali Guštarija in vsem predstavlja
nepozabno umetniško izkušnjo. V samem
procesu ustvarjanja
so sledili ciljem
spoznavanja okolja oz. prepoznavanju pomena
dediščine, različnih materialnih, pisnih in ustnih
virov informacij za pridobivanje in širjenje
znanja o preteklosti.
Srečko Kosovel in konstruktivizem, devetošolci v šolskem letu 2018/19
Devetošolci na čelu z učiteljico
Martino Čapelnik so raziskovali
poezijo Srečka Kosovela na
drugačen način, s t. i.
tandemskim poukom umetnika
in učitelja. Med poukom jih je
obiskal znani slovenski stripar
Ciril Horjak. Sledil je obisk
Koroške osrednje knjižnice
Ravne, kjer so učenci prisluhnili
razlagi knjižničark o njunem
ustvarjanju konstruktivističnih
pesmi oz. inventurni poeziji. Po
njuni metodi so jih pisali tudi
sodelujoči učenci. V knjižnici smo pripravili tudi razstavo z najboljšimi izdelki učencev.

(Koronski) Kotuljski kotički učencev 4. k in njihove zgodbe v šolskem letu 2019/20
V času pandemije, ko smo vsi morali ostati doma, smo si otroci 4. k iz podružnične šole Kotlje,
OŠ Koroški jeklarji, in učiteljica Suzana Makič čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak
poiskal njemu ljubi 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 svoja imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko
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spletne učilnice delili z našimi sošolci in 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 – čarovniški ali
domišljijski svet in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …
Zemljevid kaže, kje vse v okolici Kotelj se skrivajo naši skriti kotički. Vabljeni da vstopite vanje.

Četrtošolci s podružnične šole v šolskem letu 2020/21
Učenci 4. razreda podružnične šole v Kotljah z učiteljico Suzano Makič so skozi vse šolsko leto
raziskovali poti in prostore, kjer je odraščal, se igral, tekal, hodil in se potepal mladi Lovro
Kuhar – Prežihov Voranc. Svoje delo so razdelili na tri glavna področja: to so literarno, gibalno
in področje spoznavanja okolja. Učencem so bili v pomoč umetniki. Učenci so sodelovali s
pripovedovalko Špelo Frlic, etnologinjo Jano Milovanović in gledališčnikom Grego
Močivnikom. Ustvarili so zemljevid. H končni podobi zemljevida sta pripomogli še umetnici
Lene Lekše in Nika Rupnik. Zanimiv pa je tudi naslov table / kažipota / zemljevida, to je MRGP
4K 20-21. Gre za kratico, ki pomeni: »Mala raziskovalno gibalna pot 4. k v šolskem letu
2020/21«. Upamo, da bomo mlade raziskovalce čimprej lahko povabili na to pot.
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Drugošolci, tretješolci in četrtošolci podružnične šole v šolskem letu 2021/22
V zadnjem šolskem letu 2021/2022 je bila na OŠ Kotlje pod taktirko Aleksandre Kričej izvedena
še zaključna epizoda 6-letnega projekta. Tokrat so se učenci skozi vso šolsko leto ukvarjali s
tematiko določenih Prežihovih črtic, ki so bile na koncu tudi izhodišče za dramatizacijo in
aktualizacijo njegovih – naših Solzic. Sodelovali so učenci 2., 3. in 4. razreda z njihovimi
razredničarkami ter različnimi umetniki. Na oder so postavili tri Prežihove črtice – ampak
malce drugače.
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJA IZ ZNANJA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Naslov letošnjega tekmovanja je bil »Vedre bližine med nami«. Učenci so se na pripravah na
tekmovanje srečevali z aktualnimi mladinskimi besedili. Šolsko tekmovanje je potekalo 9. 11.
2021 in so se ga udeležili učenci od 4. do 9. razreda matične in podružnične šole, in sicer 22
učencev iz 4. razreda, 8 učencev iz 5., 13 učencev iz 6., 8 učencev iz 7., 10 učenca iz 8. razreda
in 1 učenec iz 9. razreda. Četrtošolci so dosegli 9 priznanj, peti razredi 5 priznanj, šesti 5
priznanj, 7. razredi 3 priznanja, 8. razredi 4 priznanja in 9. razredi 1.
Letošnje tekmovanje je potekalo na treh stopnjah, regijsko in državno sta potekala po
videokonferenčnem sistemu Zoom. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile Iza Erjavec, Leja
Perenda in Ajda Kotnik. Iza Erjavec in Leja Perenda sta osvojili srebrno priznanje, na nadaljnje,
državno tekmovanje se je uvrstila Iza Erjavec, ki je dobila srebrno priznanje.

Martina Čapelnik, mentorica

TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE

23. 9. 2021 je na naši šoli potekalo 36. šolsko tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanja se je
letos udeležilo 54 tekmovalcev od 4. do 9. razreda matične in podružnične šole. Na matični
šoli je sodelovalo 42 učencev, na podružnični šoli pa 12 učencev. Tekmovalci so prejeli skupaj
20 bronastih priznanj. Na matični šoli so se učenci pripravljali na tekmovanje pod
mentorstvom Katje Krivec, na podružnični šoli pod mentorstvom Suzane Makič.
16. 10. 2021 je na OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem potekalo državno
tekmovanje za sedmošolce in regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred, ki so se ga udeležile
naslednje učenke naše šole: sedmošolki Anja Kordež in Neža Spanžel (slednja se ga zaradi
karantene ni mogla udeležiti), osmošolki Leja Perenda in Tinkara Potočnik ter devetošolka
Maja Kosmač. Vse učenke so se na tekmovanje pripravljale pod mentorstvom Katje Krivec.
Anja Kordež iz 7. b je na državnem tekmovanju dosegla zlato priznanje.
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Vsem tekmovalcem za dosežene rezultate iskreno čestitam.

Katja Krivec, vodja šolskega tekmovanja in mentorica

LOGIČNA POŠAST

5. 5. 2022 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast. Tekmovanja se je letos
udeležilo 73 tekmovalcev od 2. do 9. razreda matične in podružnične šole. Na matični šoli je
sodelovalo 51 učencev, na podružnični šoli pa 22 učencev. Tekmovalci so skupaj prejeli 25
bisernih priznanj in 39 bronastih priznanj.
21. 5. 2022 je na OŠ Vuzenica potekalo državno tekmovanje. Državnega tekmovanja se je
udeležilo 14 učencev matične in podružnične šole, in sicer iz matične šole: Tibor Markovič,
Aleksandar Agić, Tim Verlak, Ema Pešl, Maks Andrej Erjavec, Anja Kordež, Tinkara Potočnik in
Eva Božič ter iz podružnice: Neža Rupreht, Nana Kotnik, Anže Kos, Jaka Spanžel, Atena Pavlinič,
in Hana Valcl. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju so dosegli: Jaka Spanžel, Hana Valcl,
Ema Pešl, Anja Kordež in Tinkara Potočnik. Dva učenca sta dosegla zlato priznanje, in sicer
Tibor Markovič in Anže Kos.
Na matični šoli so se učenci pripravljali na tekmovanje pod mentorstvom Katje Krivec, na
podružnični šoli pod mentorstvom Vesne Junger.
Vsem tekmovalcem za dosežene rezultate iskreno čestitam.

Katja Krivec, vodja šolskega tekmovanja in mentorica

73

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE

V ponedeljek, 17. 1. 2022, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo
priznanje. Učenci so se na tekmovanje pripravljali od septembra dalje in dosegli uspešne
rezultate. Iz osmega razreda so se tekmovanja udeležili trije, iz devetega razreda pa štirje
učenci. Prvouvrščeni na šolskem tekmovanju, Jošt Jevšnikar, se je uvrstil naprej na regijsko
tekmovanje in prejel Preglovo priznanje za 1. mesto. Učenka devetega razreda, Maja Kosmač,
pa je kot prvouvrščena med devetošolci prejela Preglovo priznanje za osvojeno prvo mesto.
V soboto, 26. 3. 2022, je na Osnovni šoli Mežica potekalo regijsko tekmovanje iz znanja kemije.
Tekmovanja se je udeležil učenec osmega razreda Jošt Jevšnikar in osvojil tretje mesto v regiji
ter si s tem prislužil bronasto Preglovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.
V soboto, 7. 5. 2022, je v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo potekalo
državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Tekmovanja se je udeležil učenec osmega razreda
Jošt Jevšnikar in si prislužil srebrno Preglovo priznanje.

Tina Lipovnik, mentorica

TEKMOVANJE IZ FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE

V sredo, 2. februarja 2022, smo na šoli za učence 8. in 9. razredov organizirali šolsko
tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja. Tekmovanja sta se udeležila dva učenca iz osmih
(Jošt Jevšnikar in Metod Vrčkovnik) in dva učenca (Vito Cifer in Maja Kosmač) iz devetih
razredov. Priznanje Čmrl za uspeh na šolskem tekmovanju iz fizike sta osvojila Jošt Jevšnikar
in Metod Vrčkovnik iz osmih razredov in Maja Kosmač iz devetega razreda.
Učenca Jošt Jevšnikar in Metod Vrčkovnik sta se udeležila tudi področnega tekmovanja za
bronasto Stefanovo priznanje, ki je 14. 4. 2022 potekalo na OŠ Neznanih talcev v Dravogradu.
Oba, Jošt Jevšnikar in Metod Vrčkovnik, sta na področnem tekmovanju osvojila bronasto
Stefanovo priznanje.
S svojima dosežkoma sta se oba uvrstila tudi na državno tekmovanje iz fizike, ki je 14. 5. 2022
potekalo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Žal je bil tam Jošt
Jevšnikar za dve točki »prekratek«, da bi osvojil srebrno Stefanovo priznanje iz fizike.
Za pomoč pri izvedbi šolskega tekmovanja se zahvaljujem Katji Krivec.

Mitja Lednik, mentor
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine za 8. in 9. razred je na naši šoli potekalo v torek, 7. 12.
2021. Udeležilo se ga je 15 učencev. 5 učencev je doseglo bronasto priznanje: Jošt Jevšnikar,
Lara Jamer in Tinkara Potočnik iz 8. b, Klara Hudopisk iz 8. a ter Maja Kosmač iz 9. a. Na državno
tekmovanje se ni uspelo uvrstiti nikomur.

Nina Ošlovnik, mentorica tekmovanja iz znanja zgodovine

CICIVESELOŠOLSKI DAN

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem,
učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v
svojem življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja
tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje.

19. maja 2022 je potekal Ciciveselošolski dan. Pohvalo je dobil vsak otrok, ki je sodeloval na
ciciveselošolskem dnevu v svojem razredu oziroma skupini. Sodelovalo je 11 otrok iz 1. k, 22
otrok iz 2. k, 18 otrok iz 3. k in 20 otrok iz 4. k.

Vanja Kačič, mentorica tekmovanja

VESELA ŠOLA

V tem šolskem letu je tekmovalo 24 učencev matične in 7 učencev podružnične šole.
Učenci so se udeležili šolskega tekmovanja, ki je bilo organizirano dne 9. 3. 2022. Bronasto
priznanje so prejeli: Julija Rožen, Neža Grobelnik, Zala Begić. David Longo, Tia Mori, Alina Šipek
in Neja Veselko Pogorelčnik.
Na državno tekmovanje, ki je bilo 13. 4. 2022 na prvi OŠ v Slovenj Gradcu, se je uvrstila Julija
Rožen, ki je osvojila še srebrno priznanje.

Melanie Veselko in Simona Lečnik Šrot, mentorici
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA – KRESNIČKA

Šolsko tekmovanje je potekalo 14. aprila 2022. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 10
učencev iz šestega razreda. Najvišje možno število točk je bilo 48. Najvišje število točk je
dosegla Loti Kresnik Mlinar, in sicer 33. Bronasto priznanje so dobili trije učenci. To so Loti
Kresnik Mlinar, Lia Štruc, Maks Andrej Erjavec.

Janja Spanžel, mentorica

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

V petek, 15. 10. 2021 ob 13.00, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Tekmovanja se je udeležilo 9 učenk in učencev. Na tekmovanju je bilo možno doseči 40 točk.
Za bronasto priznanje je bilo potrebno doseči najmanj 31 točk. Bronasto priznanje so osvojili
Tinkara Potočnik, Maja Kosmač, Jošt Jevšnikar. Za uvrstitev na državno tekmovanje je bilo
potrebno doseči najmanj 36 točk. Nihče od tekmovalcev se ni uvrstil na državno tekmovanje.

Janja Spanžel, mentorica

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

Šolsko tekmovanje je potekalo 20. oktobra 2021, tema so bili pajkovci. Na šolskem tekmovanju
je sodelovalo šest učencev, en učenec iz devetega in pet iz osmega razreda. Najvišje možno
število točk je bilo 40. Za prejem bronastega priznanja je bilo treba doseči najmanj 28 točk. Na
državno tekmovanje so se uvrstili učenci, ki so dosegli najmanj 33 točk. Od vseh učencev, ki
so tekmovali na šolskem tekmovanju, so bronasto priznanje prejeli Neja Veselko Pogorelčnik,
Nana Bobek, Metod Vrčkovnik. Na državno tekmovanje se je uvrstila Neja Veselko Pogorelčnik,
ki je dosegla 37 točk. Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 3. decembra, je prejela srebrno
priznanje.

Janja Spanžel, mentorica
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE

Nemško bralno tekmovanje se v tem šolskem letu ni izvajalo.

Simona Grenko, mentorica

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

Na šolskem tekmovanju učencev 8. in 9. razredov osnovne šole s področja nemščine, ki je
potekalo v četrtek, 18. novembra 2021, sta sodelovali 2 učenki iz 8. razredov: Ema Gregorc in
Karin Kotnik. Ema Gregorc je dosegla 22 točk, Karin Kotnik pa 21 točk od možnih 50.

Simona Grenko

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine smo izvedli 11. 11. 2021 v prostorih šole. Tekmovalo
je 15 osmošolcev: Leja Perenda, Maša Štumpfl, Ana Vita Verneker, Marcel Janževec, Nisa
Gavazaj, Viktor Fajmut. Alina Šipek, Alja Žohar, Tjaša Lužar, Malu Kokalj Filip, Iza Erjavec,
Tinkara Potočnik, Ema Gregorc, Karin Kotnik, Aleksa Bogosavljević. Bronasto priznanje so
osvojili: Ema Gregorc, Tinkara Potočnik, Leja Perenda, Karin Kotnik. Na državno raven
tekmovanja sta se uvrstili Ema Gregorc in Tinkara Potočnik.
Državno tekmovanje iz znanja angleščine je bilo izvedeno na daljavo. Udeležili smo se ga v
prostorih šole v spletnem okolju Zoom, in sicer 16. 3. 2022. Tekmovali sta osmošolki Ema
Gregorc in Tinkara Potočnik. Izkazala se je Tinkara Potočnik, ki je z najboljšim rezultatom
tekmovanja (57/58 točk) osvojila zlato priznanje in tako med osmošolci postala državna
prvakinja v znanju angleščine.

Dejan Hrovat, mentor

77

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Na tekmovanje iz znanja geografije se je prijavilo 8 učencev, ne tekmovanje jih je pristopilo 6.
Učenci so na tekmovanju iz znanja geografije na šolskem tekmovanju osvojili dve bronasti
priznanji – Ajda Kotnik in Alina Šipek. Nihče se ni uvrstil na področno tekmovanje.

Jure Plevnik

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
Bralno značko je v šolskem letu 2021/2022 osvojilo 282 učencev, zlato priznanje pa jih je
prejelo 8.

Jasmina Pečovnik, Dragica Kolar

ŠPORTNA TEKMOVANJA
DRŽAVNO PRVENSTVO V PLAVANJU

V petek, 10. 9. 2021, se je v Kamniku odvijalo
državno prvenstvo v plavanju za OŠ. Našo šolo
so zastopale tri učenke tretje triade, sicer
plavalke pri PK Fužinar Ravne. Med 60
tekmovalkami v kategoriji registriranih plavalk
so se po izločilnih predtekmah na 50 m prosto
uvrstile na zelo solidna mesta; Maja Golob na
16., Ula Košeljnik na 22. in Eva Božič na 36.
mesto. V športu, kjer o uvrstitvi odločajo zgolj
stotinke sekunde, je to zelo lep uspeh. Zato in
za njihovo borbenost jim iskreno čestitamo!

Maja Marin
78

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________
TEKMOVANJE V BADMINTONU ZA OSNOVNE ŠOLE

V torek, 15. marca 2022, je na Mirni potekalo
državno posamično tekmovanje v badmintonu
za osnovne šole. Na Dolenjskem se je zbralo 105
učenk in učencev iz kar petinštiridesetih
osnovnih šol zvseh koncev Slovenije. Na tem
tekmovanju so nastopile 3 učenke naše šole. V
predtekmovanju so dosegle po eno zmago in en
poraz, kar je pomenilo, da je zanje tekmovanje
končano. Nastopile so Izabela Lever (9. a),
Arijalda Mustafić (7. a) in Sati Tarkuš (7. b).

Cvetka Praznik

ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE

V sredo, 23. 3. 2022, se je v Brežicah odvijalo šolsko državno prvenstvo v skokih z male prožne
ponjave. Zelo veseli smo odličnih uvrstitev naših učenk, saj so mlajše deklice ekipno s 3.
mestom prinesle domov bronasto plaketo, posameznici Lia Štruc z 2. mestom srebrno, Eva
Šteharnik pa s 3. mestom bronasto medaljo. Tudi Evita Lever se je med starejšimi učenkami
uvrstila na zelo dobro 16. mesto.
Ekipo mlajših deklic so sestavljale naslednje učenke: Lana Plevnik, Mojca Valentar, Ema Kovač,
Eva Šteharnik in Lia Štruc.
Vsem udeleženkam iskreno čestitamo!

Maja Marin
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AKVATLON

V Velenju je 18. 5. 2022 potekalo
regijsko tekmovanje v akvatlonu.
Štirje tekmovalci iz naše šole so
odlično opravili svoje delo. Ula
Košeljnik se je uvrstila na prvo
mesto, Žan Luka Vušnik, Pia
Božič in Eva Božič pa na druga
mesta v svojih tekmovalnih
skupinah.
V Ljubljani pa je 6. 6. 2022
potekalo državno finale v
akvatlonu, kjer so dekleta
ponovno
dosegla
odlične
rezultate. Ula Košeljnik je zasedla 9. mesto, Eva Božič 10. mesto in Pia Božič 13. mesto v svojih
tekmovalnih skupinah, kjer je nastopilo več kot 30 tekmovalk.
Čestitamo!

Cvetka Praznik, mentorica

ŠOLSKO DRŽAVNO TEKMOVANJE V JUDU

Na šolskem državnem tekmovanju v judu, ki je bilo 20. maja 2022 v Ljubljani, je v kategoriji
mlajših kadetinj do 70 kg usvojila 3. mesto oz. bronasto medaljo naša učenka Lara Jamer.

PRVENSTVO SLOVENIJE ZA UČENCE IN UČENKE OSNOVNIH ŠOL

V sredo, 8. 6. 2022, je v Mariboru potekal finale posamičnega prvenstva Slovenije za učence
in učenke osnovnih šol.
V teku na 1000 metrov je Ana Vita Verneker s časom 3:00:67 osvojila odlično drugo mesto in
v svojo zavidljivo zbirko dosežkov z državnih tekmovanj dodala še eno srebrno medaljo!
Čestitamo!
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RAZNO
NATEČAJ BODI UMETNIK
Učenci 1. K razreda so sodelovali na
mednarodnem 15. likovnem natečaju
Bodi umetnik »Igraj se z mano«. Med
izbranimi deli je tudi slika Tinkare Petek, ki
bo razstavljena na razstavi v Koroški
galerij likovnih umetnosti v Slovenj
Gradcu.

SODELOVANJE NA NATEČAJU 11. PESNIŠKA OLIMPIJADA

Skupina nadarjenih učencev iz 4. k-razreda je v oktobru
sodelovala na 11. Peniški olimpiadi za mlade, kjer je žirija
izbirala najboljšo osnovnošolsko pesem na temo nasmeh.
Na natečaju so sodelovali učenci iz različnih šol v Sloveniji. V
kategoriji učencev od 4. do 6. razreda sta priznanje in
nagrado prejela Atena Pavlinič in Rok Ovnič s pesmima
Lovim nasmeh in Nasmeh.
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PREDSTAVITVE NA KULTURNEM BAZARJU V LJUBLJANI

Učenci in učiteljice s podružnične šole Kotlje so bili v lanskem šolskem letu kljub koronskim
omejitvam pridni, delovni in ustvarjalni. Njihovo močno področje to leto je bila kultura in
umetnost. Skozi kulturno-umetniške dejavnosti se lahko pokažeš na mnogo načinov.
Že peto leto trajajoči projekt SKUM je zopet obrodil sadove. Učenci so s pomočjo mentorjev
in umetnikov ustvarili novo raziskovalno pot po bližnjih Kotljah. Imenuje se Mala raziskovalno
gibalna pot 4. k in nosi zanimivo kratico MRGP 4K 20-21.
Kot šola pa so se prijavili na vseslovenski projekt Teden umetnosti v šoli in v vrtcu. Poslano
poročilo v zbornik je bilo prepoznano kot primer dobre prakse dela šole. V zborniku Tedna
umetnosti je bilo zbranih več kot 100 predstavitev del iz različnih šol po Sloveniji.
Oba primera sta bila opažena in zato tudi predstavljena na Kulturnem bazarju v Cankarjevem
domu 31. 3. 2022. Kulturni bazar v Ljubljani je največje vseslovensko izobraževanje za
strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
Kultura kot del povezane podeželske skupnosti, Predstavitev dobrih praks
Suzana Makič, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, POŠ Kotlje

Teden umetnosti v šoli in vrtcu, Okrogla miza
Aleksandra Kričej, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, POŠ Kotlje

Suzana Makič, prof. razrednega pouka
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KOTLJE V MESECU MAJU – FESTIVAL SOLZIC 16. 5. 2022–20. 5. 2022

Učenke in učenci podružnične šole Kotlje že drugo leto zapored sodelujemo na Festivalu solzic.
Z Danico Hudrap, pranečankinjo pisatelja Prežihovega Voranca, sva se dogovorili, da Festival
solzic oziroma otroški festival solzic, kot smo ga poimenovali, pripravimo po svoje skozi oči in
čustva otrok, vendar še vedno kot poklon kulturni in naravni dediščini pod mogočno Uršljo
goro. K sodelovanju sva že kar prvo leto povabili tudi Vrtec Ravne, enoto Levi devžej in z
veseljem so se pridružili.
Se pa v Kotljah na festival pripravljamo kar cel teden. Svoje izdelke po motivih iz literarnih del
Prežihovega Voranca postavljamo na ogled po kraju. Čudovite otroške risbice krasijo ograje
po Kotljah, na njih so solzice, naše koroške drobne, dehteče bele rože, ki so, po zaslugi
Prežihove črtice, dale ime naši prireditvi in Sloveniji naznanile deželo na severu – Koroško.
Brali smo dela Prežihovega Voranca ter zelo veliko ustvarjali na likovnem, plesnem in
glasbenem področju. Izdelali smo kapljice vode, risali risbice, se pogovarjali o Prežihu in
njegovi družini in spoznavali okolico. Pripravili smo razstavo v svoji okolici šole in vrtca ter na
mostovih proti Prežihovini. Povabili smo vse krajane, da se sprehodijo po Kotljah in si ogledajo
čudovita dela otrok na našem dvorišču in bližnji okolici.
Voda je bila vodilo že ob prvem otroškem festivalu. Lansko leto smo namreč izdelovali mlinčke
na vodi. Letos smo izdelovali vodne kapljice. Obiskal nas je tudi Povodni mož z Uršlje gore in
pripovedoval legendo, ki jo je za nas pripravila Danica Hudrap.

Vanja Kačič, vodja šole in koordinatorica projekta
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NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST
Učenci na podružnični šoli v Kotljah so bili ustvarjalni na likovnem področju.
Čudoviti likovni izdelki četrtošolcev (4. k) in tretješolcev (3. k) so kar na dveh razstavah na
Ravnah na Koroškem. Risbe Uršlje gore, ki so jih risali z ogljem, so na festivalu »Koroška, kdo
si?« razstavljene v prostorih Kompleksa na Čečovju, spomladanska drevesa in grmi pa so v
hostlu Punkl (na FB pod naslovom Visit Ravne), kjer krasijo notranje prostore. Če imate čas, si
lahko razstavi tudi ogledate. Vabljeni!
Za sodelovanje na likovnem natečaju »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost« pa so v
OŠ Kotlje prejeli kar dve nagradi. V drugi starostni kategoriji je prejel nagrado učenec 3. k Žiga
Merkač, v tretji starostni kategoriji pa učenka 4. k Julija Rožen. Nagrajencema iskreno
čestitamo!
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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 tem šolskem letu je bilo sodelovanje
oteženo zaradi epidemije covida-19. Tudi ko so bile šole odprte, so veljala stroga pravila –
večino časa se učenci niso smeli družiti, na šoli so bili »v mehurčkih«, združevanja in prireditve
v Sloveniji so bile prepovedane oziroma so bili določeni pogoji, pod katerimi se lahko ljudje
združujejo. To se je močno poznalo tudi pri sodelovanju naših učencev na prireditvah.
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, a je bilo v tem šolskem letu zaradi epidemije covida-19 druženje oteženo. Učenci
na podružnici so pripravili dramatizacijo in z njo razveselili otroke iz vrtca.
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. Tudi letos je nekaj oddelkov obiskalo knjižnico, sodelovali smo na njihovem
stripovskem natečaju. Še posebej so bili veseli učenci 2. in 4. k, ki so udeležili stripovskega
razpisa Prigode iz Čebelograda. Povabljeni so bili v stripoteko, kjer so se srečali s striparjem
Davidom Krančanom. Izvedeli so veliko zanimivosti o stripih, si ogledali razstavo in s pesmijo
o čebelicah popestrili program. Sedmošolci so prejeli svojo knjigo (projekt RSK). V čast
mednarodnega dneva otroških knjig se je v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika
odvijalo literarno dopoldne s pisateljem Ivanom Sivcem. Vsako leto ga pripravijo za učence
osnovnih šol Mežiške doline. Z naše šole so se ga udeležili nadarjeni učenci, prijavljeni v
literarno-novinarske delavnice, uspešni na tekmovanju za Cankarjevo priznanje in še drugi
pridni bralci. Sodelovali smo v projektu KOKR Bodi kul, beri ful, pridne bralce pa so povabili na
zaključno prireditev v knjižnico. Posebno prijateljstvo s knjižnico so sklenili otroci na
podružnici, ki so knjižnico v Kotljah obiskovali ob ponedeljkih. Tega dne so se zelo veselili.
Pri organizaciji tehniških dni nam pogosto priskočijo na pomoč tudi v ravenski enoti Koroškega
pokrajinskega muzeja. Tako so tudi letos učenci (sedmošolci) odšli v Štauharijo, na razstavo
Mati fabrika, in na razstavo Guštanj za jutrno.
Sodelovanje z obema osnovnima šolama v občini je zgledno, družimo se na raznih prireditvah.
V maju pa so imeli učenci podružnične šole posebne goste – obiskali so jih učenci planinskega
krožka iz OŠ Neznanih talcev Dravograd. Skupaj z učiteljicami in starši ter vodičkami –
učenkami sedaj že 5. razreda – so se podali na raziskovalno pot.
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. Predstavniki Glasbene šole Ravne na Koroškem so učencem na
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podružnici v maju predstavili različna glasbila Nanje so jim zaigrali. Tudi otroci so se lahko
preizkusili v igranju na inštrumente.
Šola sodeluje z okoliškimi srednjimi šolami na področju poklicne vzgoje in usmerjanja, pri
organizaciji informativnih dnevov in vpisu v 1. letnike srednjih šol. Tako so devetošolci v
oktobru obiskali Šolski center na Ravnah, kjer so preživeli tehniški dan in bolje spoznali šolo.
Po Zoomu so imeli devetošolci v okviru tehniškega dne predstavitev programov Srednje šole
Slovenj Gradec in Muta. Šestošolci bi morali obiskati Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu,
vendar epidemiološke razmere tega niso dopuščale, saj šola ni sprejemala zunanjih
obiskovalcev. Učenci so si pri izbirnih predmetih poskusi v kemiji in robotika ogledali Fakulteto
za tehnologijo polimerov.
Z našimi najmlajšimi šolarji že vrsto let gradimo prijateljstvo z uporabniki Dnevnega centra
CUDV Črna, enoto Javornik. V decembru so nas otroci dnevnega centra razveselili s
predstavitvenim pismom, v katerega so vložili veliko volje in truda. Tako so se prvošolci v prvih
dneh januarja preoblekli v snežake in presenetili prijatelje z obiskom, risbicami, pesmijo in
novoletnim voščilom.
Pri poklicni orientaciji sodelujemo tudi z nekaterimi okoliškimi podjetji. Osmošolci so v okviru
tehniškega dne gostili mag. dr. Mitjo Koležnika, direktorja razvoja in kontrole v podjetju SIJ
Metal Ravne d. o. o. Predstavil je podjetje, poklice, naravo dela, vizijo ter svetovni trg podjetja.
Za učence 9. razredov smo izvedli tehniški dan. Peš smo se podali v industrijsko cono Ravne
na Koroškem v Dobji vasi, kjer smo si ogledali dva industrijska obrata: MgRohr, kjer smo si
ogledali njihovo peskanja, ter proizvodnjo v Merc, d.o.o, kjer smo si ogledali obdelavo kovin,
delo na CNC-stroju in delo z roboti.
Veseli smo obiska sodelavcev Ljudske univerze Ravne. Letos nas je obiskala Maja Sadar, ki je
vodila Hollandove teste poklicnih interesov za osmošolce (na tehniškem dnevu).
Za učence 7. razredov smo organizirali naravoslovni dan. Pod strokovnim vodstvom smo si
ogledali delovanje HE Dravograd in delovanje centralne čistilne naprave Ravne.
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.
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.
Na šoli imamo šolsko zobozdravnico, ki skrbi za lepe zobe naših učencev.
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, in ob morebitnih prekrških in kaznivih dejanjih naših učencev. V
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okviru Tedna vseživljenjskega učenja so učence na podružnici obiskali policisti in jim pokazali
delo s službenimi psi.
Ena ljubših aktivnosti naših učencev je sodelovanje z gasilci. Učenci na podružnici so v oktobru,
ki je mesec požarne varnosti, odšli na sprehod do gasilskega doma, kjer so jim gasilci
predstavili svoje delo in povedali, kako skrbijo za našo varnost. V zahvalo so jim učenci narisali
risbice.
Vsako leto sodelujemo z Gorsko reševalno službo Koroške, in sicer se nam pridejo predstavit
v okviru zimske šole v naravi. Tako je bilo tudi letos. Spoznali smo njihovega psa, se preizkušali
v iskanju ponesrečencev in spoznali njihovo opremo.
Redno sodelujemo tudi z Občino Ravne na Koroškem. Občino so obiskali učenci 4. k-razreda.
Sprehodili so se po mestni hiši in se seznanili z nekaterimi občinskimi prostori. Župan je mladim
predstavil svoje delo ter tudi delo sodelavcev občinske uprave. Z zanimivimi vprašanji so
popestrili delovni dan župana in občinske uprave, še posebej v sejni sobi občine, kjer so se
preizkusili v vlogi svetnikov. Podajali so pobude in predloge. Največje zanimanje pa je poželo
glasovanje o predlogih, ki so jih podali. Zelo so se razveselili sprejema pri županu dr. Tomažu
Roženu, ki je vsakemu od učencev podaril knjigo. Naši učenci so junija sodelovali na osrednji
občinski proslavi ob enaintrideseti obletnici samostojnosti Slovenije v Kotljah.
Učenci na podružnični OŠ v oktobru zbirali hrano za male živali. Prostovoljno podarjeno hrano
smo podarili Društvu proti mučenju živali. Zbrano hrano je prejela gospa Suzana Vodnjov, ki je
predsednica tega društva.
Na šolo se je letos zopet vrnilo Koronarno društvo Koroške, ki je ob svetovnem dnevu oživljanja
v okviru devetošolcem predstavilo napravo AED, učenci pa so se preizkusili v oživljanju.
Vedno smo veseli pomoči trenerjev v judu klubu in tistih, ki sodelujejo v kegljaškem klubu. Ti
letos so nam pomagali izvesti športni dan za šestošolce. Vodili so delavnici kegljanja in juda.
Koteljske učence je obiskal trener NK Fužinar, Samo Vidović, in jim pokazal nekaj nogometnih
trikov.
V marcu je potekala ravenska sedemdnevna akcija zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino v
organizaciji Občine Ravne na Koroškem, Civilne zaščite občine Ravne, Območnega združenja
Rdečega križa Mežiške doline, gasilcev PGD in Koroškega medgeneracijskega centra.
Sodelovala je tudi naša šola in zbrali smo več kot 700 izdelkov za osebno nego, več kot 1500
prehrambnih izdelkov, več kot 30 kompletov prve pomoči, gasilni aparat in še več. Dokazali
smo, da smo srčni, da radi pomagamo in da s skupnimi močmi zmoremo vse.
Veliko učencev naše šole je v juniju sodelovalo na dobrodelnem teku Tečem, da pomagam, ki
je namenjen ozaveščanju o življenju s slepoto in slabovidnostjo. Humanitarni tek sta
organizirala Lions klub Slovenj Gradec in Koroški medgeneracijski center.
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Zadnje dni v mesecu maju so se učenci na podružnici vključili v že tradicionalni Festival solzic.
Pripravili so razstavo likovnih izdelkov vseh učencev na šoli in jo izobesili na prostem. Praznično
so okrasili okolico šole in kraj ter s tem doprinesli h kulturnemu utripu našega kraja.
Na podružnici so gostili avtorico knjige Lesene cokle, gospo Bojano Verdinek. V tednu
vseživljenjskega učenja sta se literarni ustvarjalki Ivana Prislan in Marta Merkač družili s
koteljskimi šolarji na bralni uri Babica bere.
Radi sodelujemo tudi z našimi čebelarji – na pobudo
Čebelarske zveze Slovenije so tudi učenci ID Živim z naravo
sodelovali v projektu Sadimo medovite rastline za čebele in
druge opraševalce. Z veseljem smo posadili maline, robide ter
različna zelišča. Otroci s podružnice so se razveselili še enega
povabila v družbo čebelarjev. V sredo, 18. 5. 2022, so se imeli
v družbi čebelarjev sladko, čebelarji so jih namreč povabili na
domači med.
Letos smo ponovno sodelovali s Koroško regionalno televizijo, ki je pripravila oddajo, v kateri
so nastopali učenci različnih koroških šol. Tudi naša šola se je z veseljem odzvala vabilu.
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ŠOLA V MEDIJIH

SPLETNI PORTALI

Vir:
https://www.vecer.com/lokalno/koroska/odprtje-pump-tracka-na-javorniku-taksnepridobitve-skupnosti-veliko-pomenijo-10285078
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Vir: https://www.koroskenovice.si/kultura/zlata-olimpijka-22-pesniske-olimpijade-je-milakodric-cizerl-med-nagrajenci-11-mlade-pesniske-olimpijade-tudi-korosca/

OBČINSKA SPLETNA STRAN RAVNE.SI
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Vir: https://ravne.si/objava/645195

Vir: https://ravne.si/objava/632933
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Vir: https://ravne.si/objava/616729

Vir: https://ravne.si/objava/616223
93

Letopis in kronika OŠ Koroški jeklarji – šolsko leto 2021/22
___________________________________________________________________________

Vir: https://ravne.si/objava/610305

Vir: https://ravne.si/objava/609763
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Vir: https://ravne.si/objava/571829
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FOTOUTRINKI

Prvošolci na tehniškem dnevu

Športni dan tretješolcev
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Športni dan tretješolcev, Kotlje

Športni dan četrtošolcev iz Kotelj
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Petošolci na naravoslovnem dnevu

Petošolci v šoli v naravi
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Športni dan predmetne stopnje

Športni dan
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Sedmošolci na tehniškem dnevu Ravne, moje mesto

Osmošolci na CŠOD Burja
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Osmošolci na Bledu

Devetošolci na naravoslovnem dnevu Hiša eksperimentov
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Slovo devetošolcev

Tek na maratonskem izzivu
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Četrtošolci v šoli v naravi

Kulturni dan v Ljubljani
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Drugošolci v OPB-ju se veselijo zime

Šestošolci v šoli v naravi
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Tretješolci na športnem dnevu

Sedmošolci na dobrodelnem teku Tečem, da pomagam (udeležili so se mini olimpiade)
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Obisk Planice

Športni dan četrtošolcev

Proslava ob dnevu državnosti, Kotlje
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Letopis in kronika Osnovne šole Koroški jeklarji

Odgovorni urednik
Aljaž Banko

Uredniški odbor
Mojca Hrvatin, Aljaž Banko

Fotografije
Arhiv OŠ Koroški jeklarji, Primafoto

Lektoriranje
Mojca Hrvatin

Urejanje:
Mojca Hrvatin

Oblikovanje
Mojca Hrvatin in Aljaž Banko

Ravne na Koroškem, julij 2022
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