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Avtor: Matic Irman Kolar

Preživljamo prvomajske počitnice in upamo, da se čim prej vrnemo v življenje brez
mask in ukrepov, ki so trenutno še potrebni, saj je zdravstvena situacija v naši državi
in tudi drugod po svetu še vedno slaba.
Vmes smo od 1. do 12. aprila zopet delali na daljavo, a na srečo smo se lahko potem
vrnili v šolo. Vmes smo izvedli tehniški in športni dan na daljavo. Na tehniškem dnevu
smo obujali stare šege in običaje, športni dan pa smo preživeli na pohodu, ki smo ga
po navodilih izvedli individualno oz. v manjših skupinah.
Čaka nas še slabih osem tednov šolskega leta, devetošolce celo nekaj manj, a tedni
bodo kar naporni, saj moramo pridobiti še veliko ocen in utrditi pridobljeno znanje.
Zato veselo na delo, da bomo na koncu zadovoljni odšli na počitnice.
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Šege in običaji
CVETNA NEDELJA
V naši družini spoštujemo stare običaje in vsako leto izdelujemo za cvetno nedeljo butare,
snope.

Krožišče Mozirje 2021

BARVANJE PIRHOV Z NARAVNIMI BARVAMI
Ni naključje, da praznovanje velike noči poteka v spomladanskem času. V času, ko se življenje
v naravi znova prebuja, ko vse brsti in cveti.
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Matevž Kovač, 9. a in Matic Kovač, 7. a

Dogajalo se je …
DATUM AKTIVNOSTI: 8. 4. 2021
VSEBINA AKTIVNOSTI: 3. ŠPORTNI DAN - izvedba po programu - pohod
KRAJ AKTIVNOSTI: od doma–Šmihelska cesta–Radegunda–Mozirska planina
ČAS AKTIVNOSTI / DOLŽINA AKTIVNOSTI: 8.–14. ure
Vreme hladno, sončno, pot mestoma spolzka
Slovenci imamo lep slovenski pregovor: »Rana ura, zlata ura!« Jaz ga pogosto
upoštevam.
Ob 7. uri mi je zazvonila budilka. Takoj sem bil pripravljen za
akcijo. Sledila je ustaljena jutranja rutina. Popil sem kozarec
vode in se malo razgibal. V kuhinji sem si pripravil zajtrk
(kosmiče z mlekom) in pojedel jabolko, nato pa sem si
pripravil malico in pijačo za na pohod.

Na balkonu sem naredil pozdrav soncu v živo. Zazrl sem se v
smer Mozirske planine, kjer je bil moj cilj. Mozirsko planino
rad občudujem od doma. Še posebej lepa se mi zdi ob
jutrih, ko je vsa zasnežena in obsijana s soncem. Z družino
jo večkrat obiščemo poleti in pozimi, zato me je požar
Mozirske koče zelo pretresel.

Pogled na planino z domačega balkona
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Ob 8.20, ko se običajno pričenja 1. šolska ura, sem se odpravil od doma. Med
pohodom sem upošteval navodila učiteljev, hodil sem po označeni poti in upošteval
markacije. Zaradi pravkar padlega snega je bila pot zasnežena in spolzka. Previdno in
počasi sem se vzpenjal. Zelo rad imam naravo, še posebej ljub mi je gozd, zato sem
z zanimanjem občudoval drevesa in podrast. Vmes sem naredil tudi nekaj fotografij
za spomin.
Nestrpno sem pričakoval vrh in stisnilo me je pri srcu, ko sem pomislil, da tam ne bo
več koče, kjer smo včasih spili sok ali čaj. Ob prihodi na vrh me je pričakalo
pospravljeno pogorišče in od ognja ožgana tabla z napisom Mozirska koča. Čeprav
me je obdajala idilična zimska narava in sem bil vesel, da sem osvojil načrtovani cilj,
mi je bilo kar malce hudo pri srcu.
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Nadihal sem se svežega zraka in popil požirek pijače. Vesel in zadovoljen sem se
zazrl v dolino proti svojemu domu. Zjutraj sem od doma gledal planino, sedaj pa sem
z vrha gledal v dolino. Lep je občutek, da si zdrav in da lahko hodiš in občuduješ
naše naravne lepote.
Začutil sem kruljenje v želodcu in ugotovil, da je čas za zasluženo malico, ki je še
posebej teknila. Potem pa pot pod noge in nazaj v dolino.
Dan je bil lep. Ob prihodu domov sem začutil prijetno utrujenost. Na hitro sem
pojedel kosilo in napisal to poročilo, šele nato je sledil počitek.

Na pohodu sem s pomočjo aplikacij zbral podatke, parametre:

Pohod danes mi ni delal težav in sem ga zmogel z lahkoto. ZAKAJ? Ker z brati veliko
hodimo in smo v naravi, kolikor nam le dopušča čas.
Matic Kovač, 7. a
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ŠPORTNI DAN - POHOD
V sredo, 7. 4. 2021, smo osmošolci izvajali športni dan na daljavo. Tema športnega
dne je bil pohod. S sošolko sva se odpravili v Šmihel. Presenetil naju je sneg. V
Šmihel sva se prebili nepričakovano hitro, in sicer v slabi uri. Ker je bila priporočena
dolžina poti 3 ure, sva morali kar nekajkrat skreniti s poti in si tako nabrati dodatne
kilometre.
Na poti do doma naju je presenetil snežni metež, zato naju je dodobra prezeblo.
Domov sva prišli podobni snežakom. Kljub vsemu sva nabrali slabih 16 km in hodili
več kot 3 ure. Najin cilj je bil dosežen in že nestrpno čakava novo priložnost, da se
malo razmigava.

Ajda Oblak in Tjaša Veber, 8. a

Osmošolci smo imeli v sredo, 7. 4. 2021, športni dan, in sicer pohod. Športni dan je
potekal na daljavo, zato se je vsak od nas odpravil peš na svojo lokacijo. Jaz sem si
izbrala lokacijo Skorno pri Šoštanju. Najprej sem se vremenu primerno oblekla in
obula, nato pa pripravila vse potrebno za zraven. Med potjo sem se večkrat ustavila
in naredila požirek vode ter se odpravila naprej. Do cilja sem potrebovala približno
dve uri. Ko sem prišla do vrha, sem se ustavila pri cerkvi, se usedla in bila tam
približno pol ure. Do doma pa sem hodila uro in pol. Tako sem preživela res lep dan,
saj sem se naužila svežega zraka. Pa še vreme mi je služilo.
Neja Kunavar, 8. a

Spletni časopis

Šolsko leto 2020/2021

Športni dan - Golte
Z mamo sva se odločili, da športni dan opraviva skupaj. Najin cilj so bile Golte. Z
avtom sva se pripeljali do popolne zapore ceste, ki vodi do Golt. Pot sva začeli na
nadmorski višini 910 m in se vzpenjali po označeni planinski poti, ki je strmo vodila
skozi gozd in po travnikih. Nekaj časa sva hodili tudi po asfaltni cesti. Ko sva prišli na
vrh, sva se najprej ustavili pri pogoreli Mozirski koči, nato pa sva se odpravili še do
hotela z nadmorsko višino 1400 m. Opravili sva 490 m višinskih metrov. V času treh
ur sva naredili 9 km, od tega sva bili aktivni malo več kot dve uri. Uživali sva v
prečudoviti naravi ter prečudovitem razgledu.

Manca Beričnik Feucht, 9. a
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Pot v Šmihel
Od doma sem krenil ob 8.20. Nadaljeval sem po gozdu in prišel do zaselka Brdo. Po
500 metrih hoje sem se držal markacij in prišel do manjše kmetije, kjer sem pot
nadaljeval po gozdu in prišel do Šmihela, kjer je bil moj cilj.

Nal Poznič, 9. A
Mozirska koča

DATUM AKTIVNOSTI:9.4.2021
VSEBINA AKTIVNOSTI: 3. ŠPORTNI DAN -izvedba po programu-pohod
KRAJ AKTIVNOSTI: od doma–Šmihelska cesta–Prečna-Šmihel–Mozirska planina–
Radegunda–Mozirje

ČAS AKTIVNOSTI / DOLŽINA AKTIVNOSTI: 8.–14. ure
Vreme lepo, sončno, malo vetrovno, pot mestoma spolzka
Travniki in polja so ozelenela,
na našem vrtu češnja je zacvetela,
v krošnji od pridnih čebelic šumi.
Ptice veselo žvrgolijo,
si novega zaroda želijo.
Življenja vsi se veselimo,
prav je, da za svoje zdravje nekaj naredimo.
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Zato v planino se bom podal,
užival in se smejal,
da pozabim na vsakodnevne skrbi,
ki naj postanejo le oddaljen spomin.
Okrog osme ure sem pričel svojo pot od doma na
Šmihelski cesti. Naš pes Ron me je zjutraj tako milo
pogledal, da sem se odločil, da ga vzamem s seboj na pot.
Na poti sem opazoval prelepo naravo, znamenitosti,
domačije in živali. Poslušal sem žvrgolenje ptic, tišino
narave in občudoval prebujanje narave. Ko opraviš
višinsko razliko 900 m, v tem letnem času opaziš razliko
med prebujanjem narave spodaj v dolini in višje v planini.
Med hojo sem se večkrat ustavil, se nadihal in si privoščil
tekočino. Poskrbel sem, da se je odžejal tudi moj
spremljevalec Runo. Ko sem prispel na najvišjo točko
svojega cilja, sem se zazrl v dolino.
Velikokrat pri svojih pohodih razmišljam, kako srečni smo lahko, da živimo v tako lepi
naravi. In to, da smo zdravi. Odločil sem se, da malice ne nosim s seboj, vzel sem
samo pijačo. Sem se pa zjutraj dobro najedel.
Do kosila sem bil že doma. Ob prihodu domov sem začutil prijetno utrujenost.
Običajno sem bolj slab jedec, danes pa sem kosilo pojedel z veliko slastjo. Ob pisanju
poročila še enkrat zberem doživetja današnjega dne. Bilo je lepo. In ne samo to, tudi
koristno predvsem za moje zdravje. In sedaj še ne grem počivat, saj imam energije
na zalogi prav do večera.
Z lahkoto sem prehodil današnjo pot: 14.000 m; 21.000 korakov. Ob tem sem
srečen, zadovoljen, hvaležen. To sem mi vidi že od daleč, saj kar žarim od dobre
volje.

Nekaj utrinkov s poti

Matevž Kovač, 9. a
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Črtica
PRIZADELO ME JE
Odnose začnemo graditi že v najmanjši skupnosti, to je v družini. Pomembno je, da
se že v njej naučimo medsebojnega sodelovanja, predvsem pa spoštovanja.
Poleg odnosov v družini so zelo pomembni odnosi, ki jih mladostniki gojimo z vrstniki.
Od njih je tudi odvisno, kako se počutimo v šoli. Težave v vrstniških odnosih so
pogost razlog, da nekaterim učencem šola ni prijetna izkušnja. Dandanes pogosto
slišimo, da so odnosi med mladostniki zaznamovani z medvrstniškim nasiljem.
Ravnateljica in učitelji naše šole zelo dobro skrbijo, da prihaja do čim manj konfliktov
in nasilja med nami in da te konflikte sproti rešujemo.
Danes nas hiter življenjski ritem sili, da nekateri vedno manj verjamejo v socialno
skupnost in vsak gleda le nase. To je zaznati na vsakem koraku. Prav tako je to
zaznati v šoli, saj se vsak bori, da bo najboljši in najbolj priljubljen, ne glede na to,
koliko in kako bo za to storil slabega komu drugemu.
Tako imam z odnosi z drugimi pozitivne in negativne izkušnje. Sam sem po naravi
bolj miren in nisem rad v središču pozornosti. Rad imam lepe, prijazne odnose z
ljudmi okoli sebe. Tudi s sošolci. Spomnim se pa dneva, ko sem spoznal, da ti vsi ne
želijo vedno dobro in da so o meni med sošolci razširili neresnične govorice. Ko sem
izvedel za to, me je zelo prizadelo. Spraševal sem se, zakaj so mi to storili oziroma
kaj jih je prignalo do tega. Vzgojen sem tako, da mi resnica veliko pomeni. Prav
zaradi tega me je še bolj prizadelo. Vem pa tudi, da ima vsako negativno dejanje, ki
povzroči poslabšanje odnosov, svoj vzrok. V trenutku, ko pride do tega, poskušam
ohraniti mirno kri, čeprav v meni vre od razočaranja. Potem počasi, po mirni poti s
pogovorom poskušam odkriti resnico in razjasniti okoliščine. Ko sem bil mlajši, sem
imel pri tem več težav, sedaj pa postajam pri tem bolj samozavesten in odločen. V
tem primeru, ki sem ga omenil, sošolci in sošolke niso verjeli lažni informaciji. Na
koncu sem bil vesel in sem spoznal, da se med sabo sedaj že dobro poznamo in
vemo, česa je kdo sposoben oziroma zmožen. Ne verjamemo takoj vsemu in
vsakomur, kar slišimo.
Medsebojni odnosi so po mojem mnenju odraz naše medsebojne povezanosti. Zato
je pomembno, kakšne odnose gojimo z drugimi posamezniki v našem okolju. Sam se
tudi trudim, da stopim v bran prijateljem in sošolcem v primeru konflikta. Naučil sem
se, da ima vsak pravico do svojega mnenja in da to mnenje pove. Nimaš pa pravice
vsiljevati svojega mnenja in širiti laži.
Pregovor pravi: »Kdor ne naredi nič za druge, ne naredi nič zase.« To lahko med
drugim tudi pomeni, da če nimamo pozitivnih odnosov do bližnjih, smo tudi sami na
slabšem. Za dobre medsebojne odnose bi se morali bolj truditi.
Matevž Kovač, 9. a
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Pesniški poskusi
ŽIVALI NA PLAŽI
VEVERICA, ŠTORKLJA IN MIŠKE
Z MEDVEDOM GRADIJO HIŠKE.
TUDI ŽABA JIM POMAGA,
V VEDRO MIVKO JIM NALAGA.
NILSKI KONJ SE ZABAVA,
PUJSEK PA NA VODI PLAVA.
ZAJEC OD MRAZA DRGETA,
PINGVIN Z MERJASCEM ČOFOTA.
ZDAJ JE POČIL LONEC
IN TE PESMICE JE KONEC.
ELA BRINOVŠEK, 1. B

ELA BRINOVŠEK, 1. B

