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                                                                                                          Matic Irman Kolar 

 

 

Končno smo se prebili skozi oktober do zasluženih krompirjev počitnic. 

Vseskozi nas je spremljala jesen, drevesa so se že obarvala in vzdušje je 

res čarobno. Mesec je bil pester, saj smo že začeli z ocenjevanji, a smo 

se vseeno zabavali. Vsi učenci naše šole smo imeli naravoslovne in 

tehniške dneve, vsak razred si je lahko ogledal sadjarsko razstavo, videli 

smo celo delni Sončev mrk. Pri ustvarjanju spletnega časopisa nas je 

povezovalo pisanje o vsem dogajanju, vključili pa smo tudi pravljico in  

pesmi – vse pa si lahko bolj podrobno preberite v nadaljevanju.  

Kaja Cajner 
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Dogajalo se je …                                           

Tehniški dan petošolcev 

 

V četrtek, 6. 10. 2022, smo imeli peti razredi tehniški dan. Imeli smo se zelo lepo. 

Izdelovali smo igre tangram, mlin in pismo. Najprej smo izdelovali tangram zase, 

potem pa še za naše prvošolčke. Naslednja igra je bila mlin. Dokončali ga bomo 

naslednji teden.  Nazadnje smo izdelovali pismo. Ko smo ga dokončali, smo šli v 

večnamenski prostor. Tam smo se igrali tangram in pismo. 

 Filip Čretnik, 5. a 

 

 

Zgodovinski  viri  in  restavratorstvo 

V petek, 7. oktobra, smo učenci 6. razreda odšli na 

Velenjski grad. Zjutraj smo se zbrali pred športno 

dvorano, si razdelili malico in se potem z avtobusom 

odpeljali  v Velenje. 

Ko smo prišli na grad, smo se razdelili v dve 

skupini. Učenci B-razreda smo si najprej ogledali 

restavratorstvo, kjer so nam pokazali, kako očistiti 

usnje, kovino in les. Potem smo očistili naše stare 

predmete. Sam sem očistil star likalnik.  
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Zatem smo imeli malico. Sošolec nam je razdelil bombone, ker je imel rojstni dan. 

Po malici smo si odšli ogledat zgodovinske vire. V roke smo dobili veliko pisnih virov, 

večina jih je bila napisana v nemški gotici, knjige pa so bile iz 17. stoletja.   

Nato smo si šli v mesto ogledat hišo mineralov. Videli smo veliko različnih vrst 

mineralov. Najdražji je znašal kar 1950 evrov. Ob 12.30 smo se z avtobusom 

odpravili nazaj v domači kraj.  

Vid Brinovšek, 6. b 

 Izdelki iz lesa in gobarjenje 

V petek, 7. 10, smo imeli sedmošolci naravoslovno-tehniški dan. Razdelili so nas po 

razredih. En razred je najprej imel dve uri tehnike, drugi pa dve uri gobarjenja, nato 

smo se zamenjali.  

Pri tehniki smo izdelovali izdelke za dobrodelno prireditev. Izdelovali smo obeske za 

ključe in obeske  za novoletno jelko. Okrasili smo tudi lesene škatlice in lesene rožice. 

Pri gobarjenju nas je obiskal gobar iz gornjegrajskega društva gobarjev. Povedal nam 

je veliko zanimivega o gobah, katere so strupene in katere ne. Potem smo šli v gozd 
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in nabirali gobe. Strupene smo nabrali za razstavo, užitne pa zase. Med iskanjem gob 

smo našli tudi veliko kostanja. Zadnje pol ure pa smo reševali učni list o gobah. 

 

             

 

                                                                                 Katarina Slemenšek, 7. b 
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Prihodnost prehranjevanja 

Vsi osmošolci smo imeli 7. oktobra naravoslovni dan. Začel se je tako, da nam je 

gospod Miha predaval o prehrani v prihodnosti. Povedal nam je, da proizvajamo 

prevelike količine hrane in da jo preveč zavržemo. Pojasnil nam je, da bo zato v 

prihodnosti hrane primanjkovalo. Hrana v prihodnosti bi naj bili žuželke in črvi, saj za 

njihovo pridelavo ne rabimo veliko vode, energije in prostora. Žuželke so tudi zelo 

hranljive, saj imajo veliko beljakovin. V nekaterih delih sveta se z žuželkami na veliko 

prehranjujejo, v Evropi pa pri tem zelo zaostajamo. Takšne hrane nismo navajeni in 

imamo do nje še  odpor.  

V nadaljevanju smo se preizkušali v prepoznavanju različnih okusov in vonjev. Dobili 

smo lončke, v katerih je bila tekočina z različnimi okusi. Ugotoviti smo morali, ali je 

tekočina grenka, slana, sladka … Različne vonjave pa smo ugotavljali tako, da smo 

povonjali vato v epruveti. Niti ena ni smrdela. Vse, kar smo okušali in vonjali, smo 

morali napisali na delovni list. Na koncu smo preverili pravilnost naših ugotovitev. Bili 

smo kar uspešni. 

Naravoslovni dan je hitro minil. Bil nam je všeč, saj smo izvedeli veliko novega. 

Andraž Tojnko Završnik, 8. b 

Gozdna učna pot po Logarski dolini 

V petek, 7. 10. 2022, smo se učenci devetega razreda odpravili v Logarsko dolino. 

Zbrali smo se dvajset čez osmo pred športno dvorano, kjer smo počakali na avtobus.  

Do Solčave smo se vozili približno štirideset minut, izkrcali pa smo pri muzeju Center 

Rinka v Solčavi. Tam smo si lahko ogledali življenje in zgodovino Solčave, vodička pa 

nam je predstavila solčavsko narečje. Ogledali smo si tudi kratek film, ki nam je 

predstavil Logarsko dolino in njena soseda – Robanov in Matkov kot, oba 

poimenovana po največjih kmetijah. 
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Po zaključenem filmu smo si ogledali še fosile, ki so bili najdeni v Logarski dolini, 

razstavo metuljev in zelišča. Vkrcali smo se na avtobus, ki nas je peljal globje v 

Logarsko dolino, kjer smo začeli pot do Rinke. 

Najprej smo se ustavili pri majhni leseni hiši, v kakršnih so v delovnih dneh živeli 

oglarji. Pot smo nadaljevali do slapa Palenk, kjer smo imeli kratko pavzo. Nato smo 

se vkrcali na avtobus, ki nas je peljal do koče pod slapom Rinka. Vzpeli smo se do 

slapa. Pot je bila zelo lepa, zanjo pa smo porabili približno petnajst minut. Vsem nam 

je bilo že zelo vroče, a sta nas voda in hladen zrak ob slapu hitro ohladila. Tam smo 

se zadržali za približno deset minut, potem pa odšli nazaj k avtobusu, se vkrcali in se 

odpeljali  nazaj do Mozirja. 

 

Sama sem kot otrok 

velikokrat obiskala  

Logarsko dolino, a 

mi res vsakič znova 

vzame dih. Mislim, 

da ni sošolca, ki se 

ne bi strinjal z 

mano.    

Kaja Cajner, 9. a 
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Sadjarska razstava  

Na naši šoli je bila  9. sadjarska razstava, ki je potekala od 13. do 16. oktobra. 

Razstavo so pripravili  člani Sadjarskega 

društva Franca Praprotnika. 

Na razstavi smo si lahko ogledali različne 

vrste jabolk, od starih do novih. Poleg jabolk 

so bila tam tudi razna peciva, keksi, 

marmelade in med.  

Del razstave je bil namenjen tudi čebelam. 

Poleg tega so predstavili čebelarski krožek, ki 

ga izvajamo na naši šoli.  

Zeliščarke Društva zeliščarjev Šipek so nam 

predstavile tudi zelišča in čaje. Razstavo smo si ogledali vsi učenci naše šole. 
Sara Planovšek, 8. a 
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V petek, 14. 10. 2022,  smo se učenci 5. a razreda četrto uro odpravili na sadjarsko 

razstavo. Sadjarska razstava je potekala od 12. do 16. oktobra v večnamenskem 

prostoru OŠ Mozirje. Gospod Venek nam je predstavil novejše in starejše vrste jabolk 

in povedal vse o njih. Poznamo 150 vrst jabolk, na sadjarski razstavi jih je bilo 110. 

Niso pa bila razstavljena samo jabolka, ampak tudi veliko jesenskih dobrot: hruške, 

štrudelj, kostanj ... Nato nam je gospod Čopar predstavil čebele, gospa Čretnik pa 

zelišča. 

Čebele poleti živijo od 15 do 38 dni, spomladi in jeseni od 30 do 60 dni, pozimi pa 

povprečno 140 dni. Matica, kraljica panja, živi najdlje, v povprečju od 2 do 3 leta, 

včasih pa lahko živi tudi do 5 let. 

Poznamo več vrst zdravilnih zelišč: kopriva, rman, pljučnik ... Ko smo končali z 

razstavo, smo zunaj lahko poskusili jabolčni sok. 
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Pri ogledu razstave smo zelo uživali, saj smo se naučili nekaj novega. 

Sadjarsko razstavo je pripravilo Sadjarsko društvo Franca Praprotnika Mozirje, ki je 

bilo ustanovljeno leta 2003. Franc Praprotnik je bil mozirski nadučitelj, ki se je z vso 

dušo in srcem posvečal tudi pospeševanju razvoja slovenskega, še posebej pa 

zgornjesavinjskega sadjarstva.                                              

                                                                                               Lara Tiršek, 5. a 

 

Učenci pri obiranju jabolk v šolskem sadovnjaku 
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Obisk srednjih šol v Celju 

V četrtek, 27. oktobra,  smo se devetošolci ob pol osmih zbrali pred šolo, kjer nas je 

čakal avtobus. Odpeljali smo se v Celje, kjer smo začeli z ogledom Gimnazije Lava. 

Udeleženci smo se zbrali v telovadnici, kjer so predstavili šolo in programe, ki jih 

ponuja. Njihov band nam je zapel in zaigral tudi tri pesmi, v katerih smo uživali. 

Ogledali smo si še kratek odlomek iz njihovega novega filma, ki so ga ustvarjali na 

šoli, na velikih zaslonih pa bo že čez par mescev.  

Po končanem ogledu smo odšli na delavnice. Delavnic je bilo mnogo, s sošolko sva 

bili na delavnici iz nemščine. Na delavnicah smo bili učenci pomešani, zato smo se 

lahko spoznal tudi z devetošolci drugih šol. Na delavnici smo se naučili osnove 

nemščine, sproti pa smo reševali še kratek test. Delavnice so trajale dve uri, po 

končanem delu smo se nato sprehodili še po ostalih prostorih gimnazije.  

Šolo so zelo lepo predstavili, na delavnicah pa sem se zelo zabavala. Ko smo končali 

z ogledom Gimnazije Lave, smo se devetošolci naše šole razdelili v tri skupine. Ena 

skupina se je odpravila na Gimnazijo Celje Center, druga na Srednjo šolo za 

gostinstvo in turizem Celje, naša skupina pa se je odpravila proti Srednji zdravstveni 

in kozmetični šoli Celje. Videli smo praktičen prikaz, kako negovalke oskrbijo za 

starejše ljudi, pokazali so nam kako oskrbujejo dojenčke in novorojenčke, 

kozmetičarke so prikazale, kako urediti obraz, na lastne oči pa smo lahko videli, kako 

poteka masaža. Skratka – spoznali smo kar nekaj novih poklicev. Kasneje so nam 

postregli tudi s palačinkami in carskim pražencem. Kdor je želel, so mu izmerili tudi 

pritisk, dobil pa si lahko celo začasen tatu.  

V dopoldnevu sem uživala in spoznala veliko novega. Prepričana sem, da so 

predstavitve šol marsikomu pomagale pri izbiri poklica.  

                                                                                          Žana Praunseis, 9. b 

Srečanje s prvošolci 

Na naši šoli vsako leto petošolci dobijo zelo pomembno nalogo – mentorstvo 

učencem prvega razreda. Letos smo končno tudi mi  dobili to pomembno vlogo.  V 

sredo, 5. 10. 2022, smo se srečali s prvošolci v večnamenskemu prostoru. Tam smo 

si ogledali predstavo z naslovom Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. Po predstavi 

smo se petošolci spoznali s prvošolci in jim podarili knjige. Vsi petošolci smo bili 

veseli, da smo končno postali mentorji. 
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V četrtek, 6. 10. 2022, smo imeli tehniški dan. Za prvošolce smo izdelali nekaj iger: 

tangram, mlin in pismo. Te igre bomo igrali, ko se bomo naslednjič srečali z njimi.  

Mentorstvo je velika odgovornost, saj moramo biti prvošolcem dober zgled. Veselim 

se naslednjega druženja s prvošolci.                                              Maja Bider, 5. a 

 

Skupaj se imamo dobro 

S prijatelji se imamo radi. Skupaj zelo radi gremo v športno dvorano. Tam se igramo 

med dvema ognjema, okamenele in delamo gimnastične vaje.       Melisa Drobež, 2. b  

S prijatelji se v šoli skupaj igramo, rišemo in se ukvarjamo s športom. Tudi če smo si  

različni, se moramo sprejemati. Če se ne bi razumeli, se tudi ne bi imeli lepo.                                                                                                                                      

                                                                                                    Aljaž Šinkovec, 2. b 
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Delni Sončev mrk 

V torek, 25. oktobra, se je v Sloveniji zgodil delni Sončev mrk. Začel se je nekaj  po 

11. uri in končal nekaj čez 13. uro popoldne. Takrat se je Lunina ploskev prvič 

navidezno dotaknila Sončeve ploskve. Luna je zakrila del Sonca. Ogledali smo si ga 

skozi posebna očala, saj je Sončeva svetloba premočna za naše oči in bi lahko pustila 

velike posledice.  

                      Nal Napotnik, 6. b 
Slika s spleta  

 

Pojdimo v kino 

Gajin svet 2 

Film Gajin svet 2 je mladinska romantična komedija. Gre za nadaljevanje filma Gajin 

svet iz leta 2018. 

Režiser filma je Peter Bratuša. V glavnih vlogah nastopata Uma Štader, ki igra Gajo  

Ravnikar, in Enej Črne Berčič, ki igra Matica. 

Film je zabaven in poln zapletov. Gaja in njen prijatelj Matic pa spet postaneta prava 

detektiva in ponovno rešita svet. 

Film mi je bil zelo všeč in ga vsem priporočam. 

 

                         Ana Oblak, 6. a 
Slika s spleta  
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Domišljija ne pozna meja 

Rožnata princeska 

Za devetimi gorami in devetimi vodami je živela prelepa deklica. Bila je tako lepa, da 

so vsi govorili, da je prava princeska. Deklica je imela dolge, sijoče pšenične lase, 

modre oči, pegice na nosu in prelep nasmeh. Njena obleka je bila snežno bele barve, 

z narisanimi rožami, segala pa ji je do kolen. Bila je zanimivo dekle, nihče v vasi pa ni 

poznal njenega imena. 

Njeno lepoto ji je zavidala samo ena oseba. To je bila kraljeva hči Valentina. Bila je 

razvajeno dekle s tisoč čevlji, stotimi oblekami, sedmimi služabniki in tremi 

sobaricami. Mislila je, da se bo zaradi bogastva z njo hotel poročiti vsak princ, a 

zaradi rožnatega dekleta to na njeno žalost ni bilo možno. Na vsak način se jo je 

hotela znebiti. 

Bližal se je letni ples, ki so se ga udeležila vsa mlada dekleta. Na ta ples vsako leto 

pride princ, ki išče svojo sorodno dušo.  Želja vsakega dekleta je, da se poroči z 

bogatim princem na belem konju, ki bi jo imel rad. Na dan letnega plesa si je 

Valentina kupila najlepšo obleko, najdražji par zlatih čevljev z zlato bleščečo peto in 

mašno, uredila si je nohte in si naredila kraljevo pričesko. 

Bil je že večer in rožnata princeska se je napotila proti kraljevemu dvorcu. Hodila je 

po travi v gozdu. Na štoru je zagledala kačo, ki ni zgledala najbolje, zato je stopila k 

njej, da bi ji pomagala. A takoj ko se ji je deklica približala, jo je ta ovila, da se ni 

mogla premikati. Deklica je vpila, prosila za pomoč in kačo, naj jo spusti. Kača ji je 

odgovorila, da je ne sme in ne more spustiti, saj ji je princesa Valentina naročila, da 

jo mora zadržati, da ne bo mogla iti na ples, saj bi tako izgubila možnost, da bi se 

lahko poročila s princem. Deklica se je spomnila, da imajo njeni lasje posebno 

magijo, zato jih je hitro razpela. Zasijali so tako močno, da je kača oslepela in deklico 

nehote izpustila. Deklica je padla na gozdna tla, a se hitro pobrala in tekla, kolikor je 

mogla. 

Ples se je že začel, a o rožnatem dekletu ni bilo ne duha ne sluha. Vsi v dvorcu so si 

nekaj šepetali na ušesa. Slišati je bilo samo še:  Kje je je rožnato dekle? Ali bo prišla? 

Se bo Valentina poročila z bogatim princem? Ravno ko je kralj svoji hčerki Valentini 

rekel, da verjetno deklice, ki jo imajo vsi radi, ne bo, je mimo zaplesal princ z eno od 

udeleženk plesa. Ko je slišal vsa ta ugibanja, se je ustavil. Vprašal je, če katero dekle 

še manjka, a sta se zlagala, da so prisotna vsa dekleta.  

Skoraj je bilo že odločeno, da se bo princ zaročil z Valentino, ko je slišal pogovor med 

kraljem in Valentino. V tistem trenutku je  v dvorec vstopila deklica, o kateri se je 

toliko govorilo. Bila je zelo zasopihana. Ko jo je princ pogledal, se je takoj zaljubil 

vanjo. Valentina je bila videti zelo jezna, saj je spoznala, da njen načrt ni uspel. Princ 

je stopil do rožnatega dekleta in ga vprašal, kako ji je ime. Vsi so se začudili in bili 

veseli, da bodo lahko končno izvedeli njeno ime.  
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»Julija sem, moje ime je Julija,« je s tresočim glasom odgovorili princu. Princ je s 

sijočim pogledom prosil Julijo, ali bi zaplesala, ona pa je takoj privolila. 

Kmalu zatem sta se poročila in živela srečno do koca svojih dni.                                                                                                                                                             

                                                                                  Alenka Repše, 6. a               

 

Pesnici se predstavljata 

 

Včasih smisel nima življenja 

Odkopala sem iz zemlje svoje stare najljubše pesmi, 

še vedno znam vsako besedo. 

Napisala sem pesem, 

ker so mi note skakale po levi strani možganov. 

Našla sem ljubezensko pismo, 

eno leto je ena sekunda. 

Oblekla sem kavbojke. 

Ups, ne čutim več krvi. 

Slišala sem tisto pesem, 

zapečatena je na rdečo kuverto. 

Videla sem rjav list,  

jesen zvoni na okno. 

Gledala sem stare slike, 

jaz z belimi duhovi. 

Naredila sem domačo nalogo, 

2+2=5 Pitagorovih korenov. 

Včasih smisel nima življenja, 

včasih pesnik ne najde besed. 

Včasih hud kritik pogoltne svoje mnenje, 

včasih krava zvali med. 

Žana Praunseis, 9. b 
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Špartanska monogamija 

Dala sem ti vse, 

vse metafore, primere, poosebitve. 

Pesem sem pisala 

po interpretaciji bralca – tebe. 

 

Dala sem vse za mir 

v svoji glavi; 

preko modrih vrat – 

vse za kanček tišine. 

A zdaj bi dala vse, 

da se vrneš. 

Vse za hrup, 

ker statična tišina  

ni nič več 

kot špartanska monogamija. 

                                                Kaja Cajner, 9. a 


