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Ob hitrem tempu življenja, ki nam s sodobno tehnologijo večkrat briše sledo-
ve preteklosti, da bi bili čim uspešnejši v prihodnosti, včasih pozabimo na svo-
je trdne temelje, na katere si vedno znova postavljamo svoje cilje. Vsaka pot 
je zarisana naprej in navzgor, zato so redki trenutki, ko nam pogled seže nazaj 
in navzdol. Vsekakor pa nas jubileji, obletnice in zgodovinski dogodki prisi-
lijo, da za nekaj trenutkov prekinemo nenehno drvenje skozi življenje, da se 
ustavimo, zamislimo, obudimo spomine ali preučimo staro ljudsko modrost.

Vesel sem, da letos tudi mi praznujemo častitljivo obletnico. Vsekakor nas 
120-letnica šole v Reki navdihuje po raziskovanju preteklosti. Od ideje, da bi 
bila zaradi povečanega števila otrok potrebna šola v Reki, do ustanavljanja 
šolskega sveta ter pridobitve soglasij in posojil za projekt je minilo že veliko 
časa. A trud mnogih ljudi, ki so bili takrat zelo zavzeti za gradnjo nove šole, 
se je poplačal 28. oktobra leta 1897, ko se je v novi stavbi začelo organizi-
rano šolanje otrok iz naselij Zg. Hoče, Reka, Pivola, Pohorje, Hoče, Slivniško 
Pohorje in Ranče. Zelo zanimiv bi bil pogled v tisto šolo, v kateri se je slišal 
slovenski in nemški jezik, učenci niso imeli učbenikov in delovnih zvezkov, šele 
čez nekaj časa so začeli pri pouku uporabljati vadnice. Okrog šole so imeli 
lepo urejen šolski vrt, ki so ga obdelovali. 
Stavba, ki trdno stoji še danes, je v 120 letih v svoje prostore vabila veliko 
število učenk in učencev. Danes tej šoli pravim »raj pod Pohorjem«, v katerem 
se v štirih razredih šola 57 otrok. Ker si mnogi prizadevamo, da bi ta šola 
ohranila svojo dušo in še naslednjim generacijam prinesla in utrdila znanje, jo 
bomo s skupnimi močmi obnovili z dozidavo vhoda z garderobo in ureditvijo 
podstrešja v pisarne KS in večjega skupnega prostora.
Leta tečejo; a ne glede na letnico šolskega leta, ne glede na metode, nači-
ne, možnosti učenja je pomembno, da ta stavba še »živi«, saj še vedno na 
hodnikih odmeva otroški smeh, v učilnicah pa se mlade glave pripravljajo na 
samostojno življenje. 
Skozi leta so se spreminjale metode dela, miselnost otrok in odraslih, načini  
poučevanja, a vedno so se in se bodo učitelji po svojih najboljših močeh tru-
dili delati tako, da vsak otrok, ko zadnjič zapre osnovnošolska vrata, stopi na 
svojo pot samozavesten in pripravljen na nove izzive življenja.

Hodimo naprej, a ker se zavedamo trdnosti svojih temeljev iz preteklosti, se 
bomo vsi skupaj potrudili, da bo podružnična šola Reka – Pohorje delovala vsaj 
še naslednjih 120 let. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste in boste 
kakorkoli pomagali vdihniti ali ohraniti dušo te stavbe.                                

 

OB 120-LETNICI  
PODRUŽNIČNE ŠOLE 
REKA-POHORJE 
nagovor ravnatelja

Alojz VELIČKI 
prof. zgod. in geog.
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Letos praznujemo častitljivo obletnico – 120. obletnico podružnične šole v Reki. 
Velika obletnica priča, da je šola v okolju odlično umeščena in da je preživela 
skozi zgodovino ter ohranila svojo podobo in namen. V šoli so se zamenjale 
generacije in vsaka lahko pove svojo zgodbo. Tudi jaz imam svojo.
Podružnična šola Reka-Pohorje je bila tudi moja šola. Tu se je začela moja šolska 
pot. Prelepi spomini mi privrejo na dan. Spomin na to, ko sem prvič prestopil 
šolski prag. Še danes se spomnim prve torbe, ki sem jo dobil v dar od starih 
staršev. Bila je modra, nova. Prvi šolski dan je bil tako zame nekaj posebnega. 
Šola je bila na prvi šolski dan velika. Še večja v očeh nas otrok. Spomnim se tudi 
prvega pisanja črk, številk, kontrolk, učiteljic, hišnika in kuharic. Še bolj pa se 
spomnim igre s prijatelji, malice ter samostojne hoje v šolo in domov. Šola je 
bila velika ter obenem topla in domača, saj smo jo obiskovali prijatelji iz istega 
okolja in smo naše druženje iz vrtca lahko nadaljevali v šoli. Imeli smo to srečo, 
da smo jo lahko obiskovali v bližini doma. Podružnična šola Reka nam je to 
omogočala.

In sedaj se oziramo nazaj, na teh 120 let, skupaj brskamo po arhivih, iščemo 
imena, slike ... Čudimo se, kaj vse smo dosegli osnovnošolci. Imamo kar nekaj 
umetnikov, ekonomistov, kuharjev, trgovcev, pravnikov, doktorjev znanosti, … 
Različni profili ljudi smo se kalili v naši šoli. Skupaj smo drgnili hlače in krila v 
klopeh naše šole in sklepali doživljenjska prijateljstva. Tudi prepirali smo se in 
najbolj od vsega smo od naših učiteljic srkali znanje in izkušnje. Podružnična 
šola Reka nam je dala temelje za naprej. Odlične temelje.
Skozi 120 let šole pa niso pomembni samo posamezniki. Pomembna je tudi 
mladost, ki se je pretakala skozi šolske prostore. Mladost, ki je od ustanovitve 
tako verjela v svoje ideale in kresala iskre z drugače mislečimi, kot to počne 
mladostnik iz sedanjih generacij. To je duša podružnične šole v Reki. To je čar, 
ki jo ima naša šola in zato se je lahko ohranila skozi dolga in viharna leta zgo-
dovine. Dotaknila se je konca 1. svetovne vojne, kljubovala 2. svetovni vojni, 
osamosvojitveni vojni. Šola ima pečat in bogato zgodovino. Podružnična šola 
je del našega kraja in pomemben gradnik, zato sem še posebej ponosen, da v 
mojem mandatu praznujemo tako velik jubilej. 
Šolo sedaj obiskujejo že moji otroci in otroci mojih sošolcev. Sklepajo prijatelj-
stva. Tako se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Prihajale bodo nove generacije in 
podružnična šola Reka-Pohorje bo tudi njihova šola. Verjamem, da bodo imele 
vse sedanje in prihajajoče generacije odlične temelje za nadaljevanje šolanja. Da 
svojo misel podkrepim, sem si sposodil zapis s spletne strani šole: »Naša vrata 
so vedno odprta – za starše in otroke. Sodelujte z nami, saj z vašimi idejami, z 
ustvarjalnostjo naših pedagoških delavcev ter s skupno dobro voljo spodbuja-
mo najpomembnejše – učenčevo radovednost in pripravljenost za pridobivanje 
novih znanj.« 
Ob tem se želim zahvaliti vsem, ki se trudite, da je podružnična šola Reka-Po-
horje in njena okolica tako urejena, da je znanje kakovostno in odlično podano, 
da lahko letos praznujemo 120. obletnico. 

Čestitke vsem in vse dobro.

nagovor župana

dr. Marko SORŠAK
župan 
Občine Hoče-Slivnica
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V času priključitve slovenskega narodnega ozemlja zahodnokrščanskemu 
evropskemu svetu so se med predniki Slovencev razvile prve oblike elemen-
tarne in verske vzgoje. To je bilo dolgo obdobje, v katerem je pomembno vlo-
go v izobraževanju odigrala duhovščina, ki je med vsemi sloji najbolj vplivala 
na splošno ljudsko kulturo. 

Z reformami Marije Terezije in Jožefa II. je na šolsko področje prvič bolj resno 
posegla država, ki si je pričela šolski sistem krojiti po svojih potrebah.  S Sploš-
no šolsko naredbo iz leta 1774 je osnovna šola postala obvezna za vse otroke, 
poleg duhovnikov se je poučevanja lotilo vedno več in več posvetnih učiteljev. 
 
Tudi v Reki in okolici so začetki šolanja povezani z duhovščino.  Cerkev sv. 
Lenarta  je kot  podružnica hoške župnije v zapisih prvič omenjena leta 1529. 
Po legendi naj bi bila zgrajena s pomočjo cistercijanskih menihov z Vetrinja. 
V drugi polovici 18. stoletja je cerkev sv. Lenarta vodil duhovnik Sebastjan 
Glavadič, ki je zaslužen za prvo izobraževanje otrok z okoliških kmetij. Svoje-
mu mežnarju, Martinu Čuriču, je poleg oskrbe cerkve naložil še eno izredno 
pomembno nalogo, nalogo učitelja. Z zaključkom njegovega kurata so se 
zaprla vrata »prve šole« v prostorih cerkve sv. Lenarta.

Pomembnosti izobraževanja se je zelo dobro zavedal Lovrenc Visočnik-Bede-
nik, župan občine Pohorje, ki je 2. oktobra 1889 zaprosil okrajni šolski svet v 
Mariboru za lastno šolo. Župan je oblikoval krajevni šolski svet, ki je popisal 
okoliške otroke in določil potrebno velikost ter izbral najprimernejšo lokacijo 
šole. Po dolgoletnih bojih je 4. februarja 1896 ministrstvo na Dunaju odobrilo 
ustanovitev ljudske šole v Reki. V tem času se je število otrok močno poveča-
lo, zato je bilo namesto enorazredne potrebno zgraditi dvorazredno ljudsko 
šolo. Na z grmovjem poraslem močvirnatem posestvu v lasti Jožefa Visočni-
ka-Franka so spomladi leta 1896 pričeli z gradnjo šole.  Za vodjo gradnje je 
bil določen gospod Johan Visočnik. Posojilo v vrednosti 13.000 goldinarjev je 
odobrila banka v Mariboru. Celoten kraj, vsak vaščan je po svojih zmožnostih 
sodeloval pri izgradnji šole.

Po dekretu je 31. julija 1897 postal glavni učitelj gospod Konrad Mejovšek, 
podučiteljica gospa Marija Luknar,  katehet pa gospod Jožef Ilešič. Šola je 
bila dokončana 28. oktobra 1897. To je bila priložnost za neizmerno veselje, 
radost in zadovoljstvo vseh krajanov. Po zapisih v Šolski kroniki se je otvoritve 
šole udeležilo veliko število gostov. Goste, krajane in učitelje sta nagovorila 
direktor šolskega zavoda v Mariboru in okrajni šolski inšpektor gospod Henrik 
Schreiner.

Učenci so prvič zasedli šolske klopi 8. novembra 1897, vpisanih je bilo 40 
otrok s Pohorja, 18 otrok  iz Zgornjih Hoč, 14 otrok iz Pivole, 29 otrok s Sliv-
niškega Pohorja ter 18 otrok iz Polane.

Zgodovina 
šole 

Petra UREK
prof. zgod. in um.zgod.
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Poučevali so slovenski jezik, nemščino in enkrat te-
densko religijo. 
Vsako šolsko leto se je šolalo med 100 in 200 učencev. 
V šolskem letu 1932/33 je šola zaradi velikega števila 
otrok pridobila še en oddelek, v šolskem letu 1938/39 
pa je imela že štiri oddelke. 

Krajani so imeli zelo velik vpliv pri razvoju, obstoju in 
vzdrževanju šole. S svojim delom, s svojimi pridelki in 
denarjem so pripomogli, da je na posesti okoli šole bila 
postavljena ograja, pred šolo pa so postavili čebelnjak. 
Leto 1958 je prineslo šolsko reformo, enotna osemletna 
osnovna šola postane edina oblika obveznega šolanja. 
Šola v Reki leta 1961 postane podružnična šola osnov-
ne šole Dušana Flisa v Hočah. Prenovljena in obnovljena 
je bila v 80-ih letih prejšnjega stoletja, iz učiteljskih sta-
novanj so pridobili dve učilnici ter šolsko kuhinjo, šola 
je pridobila centralno ogrevanje, šolsko igrišče je bilo 
asfaltirano. Z osvojitvijo nagrade natečaja Bauhaus leta 
2011 ter s pomočjo občine je bila zadnja velika posodo-
bitev šole obnova dela podstrešja, pridobitev Murijeve 
učilnice - knjižnice in računalniškega kotička. 
In tako je šola v Reki naenkrat stara 120 let. Na majh-
nem hribčku, v zavetju Pohorja je kljubovala burnim 
zgodovinskim obdobjem ter opravljala najlepše pos-
lanstvo na tem svetu.
 

Šola je vedno bil 
najpomembnejši medij 
za prenašanje bogastva 
tradicije z generacije 
na generacijo. Danes 
to morda velja še 
toliko bolj kot včasih, 
ker je zaradi razvoja 
ekonomije pomen 
družine kot nosilca 
tradicije oslabljen. 
Nadaljevanje in zdravje 
človeške družbe je torej 
še toliko bolj odvisno 
od šol.

Albert Einstein

OŠ Reka- Pohorje, 
zasebna zbirka, 
Drago Selinšek
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Če  se popotnik, žal ne več s kočijo kakor včasih, ampak z avtom, pripelje iz 
Maribora v Hoče in zavije na desno proti Pohorju mimo stare nekdaj oglej-
ske in cesarske nadžupnije Sv. Jurija in potem še naprej mimo Mercatorja, 
vidi pred seboj pošto, kjer je bila nekdaj šestrazredna in sedemrazredna šola, 
leta 1951 pa celo nižja gimnazija, se mu malo naprej na levi strani pokaže 
markantna stavba nove šole (1961) Hoče, ki ima ime po partizanu  Dušanu 
Flisu iz Hoč… Ampak je treba še naprej mimo »nobl« občine in kulturnega 
doma, knjižnice in mimo vil na obeh straneh. Preden ga ovinki potegnejo na 
Pohorje, zagleda na levi  simpatično starožitno rumeno šolo Reka, zgrajeno 
v času Avstro-Ogrske in je res podobna »učilni zidani«, kot bi rekel Levstik. 
Letos je stara 120 let. Ne vem, koliko Hočanov in Rečanov se je v njej naučilo 
abecede in pisanja in branja, številk naprej do deset, potem sto, potem tisoč 
in potem neskončno.

Moje korenine so tudi iz Hoč, moja babica po očetovi strani je pokopana na 
hoškem pokopališču, v Hočah sem imel dva strica, ki sta se pa pisala Golob, 
ker se je babica, ko je postala vdova, ko je mojega dedka 1914 na začetku 
prve svetovne vojne povozil vlak v predoru v Košakih, znova poročila… Moj 
ata Franc Partlič je hodil v šolo v sedanji pošti, ni maral šole, kar naprej jo je 
šprical, kar pa ni čudno, ker je bil sirota brez staršev, saj mu je »za vodeni-
co« kot otroku umrla še mama Marija. Njegov učitelj je bil znani pedagog in 
komunist Milan Apih… K sreči je siroto Marijo Petrovič pot s ptujske okolice 
zanesla v Hoče služit k Frangeževim. Tam je bil takrat ata delavec na žagi… 
Sta se zagledala in iz njune ljubezni smo na svetu Jožica, Franci in jaz… Pred 
vojno pa smo se preselili v Pesnico.

Zdaj mi je 77 let in ateja in mame seveda nimam več, ker sta že v deželi rajnih.  
A Hoče so na sončni strani mojega srca. Malo zaradi staršev Frangeževih, 
mojih malo daljnih sorodnikov, znamenitega učenjaka jezikoslovca Glaserja, 
zaradi slikarja Rudija Kotnika, mojih sošolcev z učiteljišča, med katerimi je bil 
tudi nekdanji hoški ravnatelj Jaka Fridl, a tudi njegova brata sta hodila z me-
noj na učiteljišče… Jaka je pokazal tudi svojo humanost, ko je na šoli zaposlil 
slovensko učiteljico Erno, ki je pribežala nazaj v Slovenijo v času balkanskih 
vojn. Na hoško šolsko ambulanto sem si hodil plombirat zobe k zobozdrav-
niku Suši. 

Toda danes praznuje šola Reka-Pohorje. K temu pisanju me je povabila sama 
predsednica KS Reka Zdenka Trinko, ki je prek moje sestrične Pepce iz Hoč nič 
več in nič manj kot še ena moja hoška lepa sorodnica. Da niso to vse skupaj 
samo jubilejni servilni stavki, naj povem, da sem lani napisal knjigo z naslo-
vom Nebesa pod Pohorjem. Del vsebine sem postavil v Hoče, del pa v Reko. 
 
Če me vabite na proslavo, bom kajpada prišel. 

Šola Reka na poti med 
Hočami in Pohorjem

Tone PARTLJIČ
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Leta res bežijo, ni stara samo šola, stari smo tudi mi, ki smo nekoč prvič za-
korakali  v to šolo.

Spomini so tisti, ki nas povezujejo, čas pa je tisti, ki kaže na napredek in razvoj 
nas kot osebnosti, ki kaže na razvoj našega šolstva, šole  in družbe nasploh.
V času moje generacije (šolsko leto 1966/1967) je v učilnici stala velika lonče-
na peč, katero je zjutraj zakurila kuharica, da nam je bilo toplo, zraven nje je 
stal velik zaboj z drvmi in časopisnim papirjem, da smo med poukom ohranjali 
ogenj. Na mizi smo imeli zvezek, svinčnik, barvice, prvo berilo, kasneje pa še 
peresnik in črnilo.

Še danes se spomnim, kako smo čakali ravnatelja, ki se je pripeljal iz Hoč. 
Tovarišica  je pogledala skozi okno in rekla: »Otroci, tišina! Tovariš ravnatelj 
se je pripeljal.«  Ko je vstopil v razred, smo vsi vstali in ga pozdravili z »Za 
domovino s Titom naprej« in čakali, da smo lahko sedli nazaj v šolsko klop. 
Veselili smo se vsake proslave, da smo lahko nastopali. Imeli smo lutkovno 
gledališče, izdelovali lutke iz časopisnega papirja in moke, jih pobarvali ter 
oblekli v krpice. Vsake proslave, izleta, športnega dne smo se zelo veselili, pa 
četudi je bila to samo peš hoja do Križne kapele ali do Sv. Lenarta. Doma so 
bili starši zelo strogi, vedno je imel učitelj svoj prav, mi pa, če smo ga v šoli 
kaj »ušpičili«, smo doma dobili še okoli ušes.  Ampak zrastli smo v poštene, 
delovne ljudi, ki znajo spoštovati sebe, ki znajo spoštovati ljudi okoli sebe, 
prihajamo iz »Rečke šole« in NAŠA ŠOLA JE NAŠ PONOS.

Naša šola - naš ponos

Zdenka TRINKO,
predsednica KS  
Reka-Pohorje

Fotografija je 
iz zasebne zbirke 
Zdenke Trinko. 
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Spomini na prva 4 leta šolanja so prelepi na Reko, prekrasen kraj pod Pohorjem.

Prva leta po 2. svetovni vojni so se učitelji zelo trudili podati nam čimveč 
znanja in tudi življenjskih veščin, čeprav je bilo težko priti do pisala, radirke, 
zvezka, knjige itd. Učiteljica Apihova je veliko prostega časa prispevala za 
kulturno dejavnost v šoli in v kraju Reka-Pohorje. Skupaj z ostalimi učitelji je 
organizirala razne igrice, recitacije, miklavževanje itd. Lesene rekvizite pa so 
izdelovali domači mizarji, kolarji, Tonček Vešnik in Franc Molnar. Bil pa je tudi 
primer, ko je učiteljica Apihova učenki 1. razreda dovolila, da v mamini od-
sotnosti s seboj k pouku pripelje 4-letnega bratca, ki ga je v 1. klopi zaposlila 
in tako osrečila oba.
 
Otroci s Pohorja so v šolo prihajali peš po raznih kolovozih, nekateri tudi bosi 
z blatnimi nogami. Ker so bili krasni sošolci in prijatelji, mi je zanje bilo žal, ko 
jih je učitelj Jošt občasno vodil do vaškega potoka na umivanje nog.
V neprijetnem spominu pa mi je ostalo tudi obvezno pitje ribjega olja, ki je 
bilo potrebno prvi generaciji šolarjev po vojni.
Otroci smo se veliko družili po pouku in v počitnicah, vendar v glavnem na 
paši živine, pri spravilu sena, sadja, poljskih pridelkov in pri tem veselo pre-
pevali.
 

Moji spomini
na rečko šolo

Darinka KUČER
rojena Vodan

Tamburaši
iz Reke 
pod vodstvom 
Hinka Šnuderla
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Spomnim se še dogodka, ko sem pred pričetkom 2. razreda dobila novo tor-
bo iz koruznega ličja, lepo pobarvano, ter novo berilo in »računico«, kar sem 
vzela s seboj na pašo. Domači kravi Šeki sem torbo obesila na vrat. Ona pa 
je pobegnila na njivo v koruzo, nato pa z mojo torbico vred izginila. Jokajoče 
sem tekla domov, z mamo pa sva ugotovili, da je bila žival tudi željna znanja, 
saj je v jaslih z jezikom listala po moji računici. Ker je bila tako neuporabna, 
me je mati potolažila z nakupom novih stvari za šolo.
 
Kot uspešna šola smo bili povabljeni od OLO MB (okrajnega ljudskega odbora 
Maribor), da pošljemo delegata  na »izlet mladih prirodnjaka« (prirodoslov-
cev, naravoslovcev) v Beograd in tako sem bila določena in tja odpotovala 
v hudi zimi, mislim da 1948/49. Z vprežnimi sanmi smo se zaradi zametov 
snega komaj prebili do železniške postaje Hoče, kjer sta me mati in upravitelj 
Šnuderl predala vodji potovanja na vlaku. Kot dobra šola smo prejeli za nag-
rado čebelnjak, katerega je upravljal upravitelj Šnuderl ter podajal znanje o 
čebelarstvu in drugih vrtnih opravilih tudi učencem.
 
Po zaključku 4. razreda so bila v šoli Reka še nadaljnja srečanja mladine, ses-
tanki, igre, plesi. Z druženjem so se stkala vseživljenjska spoštljiva prijateljstva 
in tudi ljubezni.

Fotografiji sta iz 
zasebne zbirke 
družine Vodan.

Razredna 
fotografija, 
šol. l. 1946/47, 
razredničarka 
Natalija Apih
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Spomini mi uhajajo nazaj v šolska leta, ko je Kmetijska zadruga Reka Pohorje, 
takrat še s svojim zadružnim domom, reški šoli kupila  tamburice za celi tam-
buraški orkester. Kot radovedna drugošolka sem si z zanimanjem ogledovala 
instrumente v kotu učilnice, razstavljene kot darilo dedka Mraza.  Oh, kako bi 
jaz igrala na tisto malo tamburico, mi je rojilo po glavi. Takrat še nisem vedela, 
da se ji pravi  bisernica. Po avdiciji takratnega ravnatelja Hinka Šnuderla,  ki je 
komponiral, uglaševal instrumente in tudi vodil skupino, sem bila izbrana ravno 
za to malo bisernico. Kakšna sreča in zadovoljstvo.  Celo pot s prve vaje domov 
sem ponavljala: bisernica, bisernica, da sem lahko doma povedala, na kakšen 
instrument bom igrala.  

Vestno in z velikim veseljem sem hodila na vaje. Nastopali smo na proslavah 
pa tudi na drugih praznovanjih in v drugih krajih, kamor smo se peljali s to-
vornjakom, pokritim s cerado, pa čeprav je bil mraz in sneg. Mogoče je to za 
današnji  čas nesprejemljivo, smešno, pa vendar so to lepi spomini na otroška, 
šolska leta.  

Šolski tamburaški orkester

Ida HIBERŠEK

Prva slika tamburaške skupine
Sedijo od leve: Ida Rafolt Hriberšek, Inga Žvižaj, Anton Vodan, Jasna Šnuderl Vodan, Mira Domadenik.
Stojijo od leve: Vera Samuh Šafarič,Terezija Visočnik, ravnatelj Hinko  Šnuderl, Darinka Vodan Kučer, 
Anton Štern, Leopoldina Gselman Glaser, Alojz Lebe in Valentin Štern.
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V 1. razred sem začel hoditi v stari Jugoslaviji, vmes je 
bila 2. svetovna vojna in šolanje v Reki sem končal v novi 
Jugoslaviji. Tako smo imeli v teh letih na steni najprej 
sliko kralja Petra, nato Hitlerjevo in nazadnje Titovo fo-
tografijo.
 
Med vojno so v našo šolo prihajali tudi otroci  iz Sp. Hoč 
in Razvanja, ker tam šola nekaj časa ni delovala. Ob ne-
varnosti smo šli v zaklonišče, ki je bilo v kleti šole.
 
Kadar nismo ubogali, smo bili kaznovani: 
morali smo pred tablo klečati na koruzi.
 
Spomnim se še, da nas je učiteljica Natalija Apih, ki je 
bila iz Jeruzalema, za zaključek šolskega leta povabila v 
Jeruzalem, kar nas je zelo razveselilo.
  

Moji spomini

Proslave 
v šolskem letu 1935/36 
(šol. kronika)

Proslave 
v šolskem letu 1946/47 
(šol. kronika)

Franc VODAN
nekdanji šolar
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Šolo v Reki sem obiskovala v povojnih letih. Takrat se je imenovala Osnovna 
šola Reka-Pohorje in ni bila podružnica, temveč samostojna šola od prvega 
do osmega razreda. Nekateri učenci so šli po 4. razredu ali pa kasneje v nižjo 
gimnazijo, to je bila realka, ali pa v klasično gimnazijo, obe sta bili v Mariboru. 
Okrog leta 1950 so prvi učenci šli v nižjo gimnazijo v Slivnico, naslednja leta pa 
v Hoče.
 
V rečki šoli, tako smo ji po domače rekli, sta bili samo dve večji učilnici, v ka-
terih smo se v dveh izmenah učili vsi učenci. Takrat je bilo vse skromno. Pisali 
smo na tablice, to so bile črne tablice, na katere smo pisali s kredo. Spomnim 
se, da en fant ni prihajal v šolo, ker mu niso mogli kupiti tablice. Ko smo imeli 
pouk popoldan, smo pohiteli v šolo, da smo še pred poukom igrali med dvema 
ognjema.
 
Ob gozdu pri šoli je bil leta 1951 tabor, v katerem so taborili učenci iz različnih 
krajev Slovenije. Taborili sva tudi midve s sosedo Adelo. Ena izmena je trajala tri 
tedne. Spali smo v šotorih, ko pa je bilo slabo vreme, nam je rečka šola nudila 
gostoljubje tako, da smo se preselili v razrede in tam prespali. Na kopanje smo 
hodili k ribniku pri Pohorskem dvoru.
 
Prilagam fotografije s taborjenja.

Moji spomini 
na šolo

Marica PLEGER
rojena Molnar
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Spomini 
oblečejo suknjo otroštva,

se sprostijo,
priplavajo izza vogala.

Tam se igra mladost,
vesel nasmeh krasi obraz,

slišim pesem tamburic,
ki odhiti s ptičjimi krili.

Ne morem se jim izogniti,
spominom, na osnovno šolo.

Priplazijo se kot veverica
po visokem deblu,

starega topola, ki še vedno stoji
na travniku blizu šole.

S hriba te opazujem MOJA ŠOLA.
Malo si spremenjena od takrat,

ko sem te obiskovala,
pisala prve črke za moje nerojene pesmi,

se brez skrbi smejala.
Le velike ograje ni več

in ne psa, ki te je varoval.
Joj, tudi gmajne ni več.

Spomini oživijo podobe
mojim šolskim zgodbam.

Na hribu pred šolo vidim živžav.
Drvenje in smeh na izposojenih sankah in smučeh.

Srečo v očeh in sneg razpršen med kepami.
Premočene noge v ponošenih čevljih,

rdeče nosove in ozeble roke potisnjene v žepe.

Zvonec zazvoni
in že hitimo v šolske klopi.

Na veliki tabli
se številke igrajo skrivalnice.

Ura mine v dremežu izmučenih nog.

Na urniku je ročno delo.
Nekdo zavzdihne: »Joj, šivanje in pletenje.«

Spomini na osnovno šolo
Reka-Pohorje

Majda STRNAD
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Učiteljica koraka po razredu s šibo v roki,
ki je bil njen najljubši vzgoji pripomoček.

Za vsako malenkost jo uporabi
na naših prstih, rokah, hrbtu, kot se ji zahoče.

Zato jo nekega dne zvabimo iz razreda
in ji pobegnemo skozi okno.

Drugi dan se znajdemo na zagovoru 
pri ravnatelju gospodu Šnuderlu,

ki zna vse dobro pomiriti.
Bil je resen, razumevajoč, pa tudi nasmejan.

Vedno nas je zagovarjal pred učiteljico ročnih del.

Stari topol
se je potuhnil.

Polomljene veje
skrivajo svoje oči

in molčijo.

Ne smemo izdati
vseh skrivnosti,
šepeta veter.

Saj vidim modrost
v vaših očeh.

Igram v tamburaški skupini,
ki jo vodi gospod Šnuderl.

Zbistrim se, ko primem v roko bisernico.
Zaigra mi srce.

Najsrečnejša ura, igranje pri tamburaših.
Moja mala bisernica me zelo uboga
in je največja sreča v mojih rokah.
Brenkam in si izmišljujem verze:

Moja mala
bisernica,

mi kot ptica
zažgoli.

Berda brunda,
me priganja,
pesem lepa

zazveni.
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Večkrat kaj napišem in zapojem. 
To so moji prvi verzi poezije.

Ponosna sem, ko zaigram s sošolci, 
Anico, Jožico, Anko, Tonetom in drugimi,

ki se veselijo z menoj.
Igramo na proslavah in druženjih 

kot pravi orkester tamburic.

Seveda ne smem pozabiti večdnevnega 
izleta ob koncu četrtega razreda.

Ravnatelj nas pelje na morje.
Nastanimo se na otoku Krku, na Njivicah.

Večina nas še ni bila na morju.
To je posebno doživetje, 

nepozaben zaključek četrtega razreda
Osnovne šole Reka - Pohorje.

Ali se spomniš
visokih valov,
tistega dne,

ko smo čofotali v morju?

»Riba, strupena riba!«
je zaklical ribič.
Vsi prestrašeni
se razbežimo.

Ali klic pastirja,
ki zatrobi v rog:

»Ob obali se vrača živina s paše,
zapustite plažo!«

In bilo je jutro pričakovanj,
razmetanih sanj.
Ostalo je veliko

razdrobljenih spominov.

Spominjajmo se skupaj.

Majda STRNAD
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Ob zaključku bralne značke 
je bil naš gost Tone Pavček.

Šolsko leto 2000/01

Utrinek iz šolskega glasila 
naše podružnice



20

Na praznovanje častitljive obletnice naše šole smo se začeli pripravljati že tri leta 
prej in aktivnosti naslovili:

• Šola nekoč
• Naša šola nekoč
• Naša šola danes

Na podstrešju smo uredili »mini muzej«, v katerem so si učenci lahko ogledali 
šolske pripomočke iz starih časov ter spoznali, kakšen je bil pouk nekoč. 

Učenci so v šolo povabili sorodnike, ki so bili nekoč učenci naše šole. Povprašali 
so jih to in ono, iz posnetkov pa je nastal filmček, ki ga lahko uporabimo kot di-
daktični pripomoček za spoznavanje šolskega življenja v zadnjih sedemdesetih 
letih. Najlepša hvala za sodelovanje bivšim učencem, učenkam in učiteljicam!
 
Pričeli smo z inovacijskim projektom Petka. Učenci se učijo, da bodo spoznali 
različne vsebine, znali razmišljati, ustvarjati, delati, strpno živeti skupaj in se 
pripraviti za življenje, kjer niso pomembne le ocene, temveč predvsem uporaba 
pridobljenega znanja in spretnosti v različnih oblikah in situacijah.

Priprave na 
praznovanje

Lidija ŠOŠTARIĆ
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V šoli ste poučevali 30 let. Kakšna je bila šola včasih? 
Ko sem prišla, je bila šola čisto drugačna kot danes. Pouče-
vale smo 4 učiteljice in bilo je več kot 120 otrok.  Učilnici sta 
bili samo dve, v zgornjem nadstropju.
 
Kakšne so bile šolske stvari za delo včasih? 
Učenci so imeli učbenike in samo zvezke, iz njih so se uči-
li. Veliko so pisali in risali. Niso imeli nobenega delovnega 
zvezka.
 
Kakšen je bil šolski vrt? 
Bil je velik, tam je bil krompir, korenje in peteršilj. Otroci so 
ga sami obdelovali in pridelek je kuharica skuhala tudi za 
kosilo.
 
Kakšne so bile malice včasih? 
Ponavadi smo imeli kruh ali žemljico in namaz, marmelado, 
maslo, med. Včasih je kuharica naredila tudi kakšno toplo 
malico, ampak to je bilo zelo redko.
 

Hvala, ker ste nam vse to povedali. 
Hvala tudi vam, bilo mi je v veselje in že dolgo nisem bila 
med takimi otroki, kot ste zdajle vi. Hvala, da ste me povabili.
 

V šolo smo povabili 
nekdanjo učiteljico

Z upokojeno učiteljico 
in vodjo podružnice
Tatjano Pehant so se 
pogovarjali učenci 2. d 
razreda v mesecu 
juniju 2016.  

Po pogovoru so 
skupaj tudi zapeli.
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Babi, kako si se počutila, ko si hodila na to šolo?
Dobro sem se počutila. V šoli smo bili sproščeni. Peš smo hodili v šolo in iz nje. 
Spomnim se pa tudi svojega prvega šolskega dneva, ko sem šla popoldne prvič 
v šolo. Sama, brez spremstva. V roki sem nesla peresnico in zvezek. Prvi dan 
smo pisali črko I. Vsi smo imeli mokre prste. Naša učiteljica  v 1. razredu je bila 
Hriberšek Ljudmila, v 2. razredu smo imeli gospo Ljubo, ravnatelj je bil Šnuderl 
Hinko. Ko je on stopil v razred, je bil strah in trepet. Bil je zelo dober človek, 
dober učitelj, dober ravnatelj, je pa bil strog do vseh učencev in naučil nas je 
zelo dosti.

Kako pa ste se učili?
V šoli smo morali biti zelo mirni. Sedeli smo v dolgi klopi, štirje skupaj. Roke 
smo morali imeti na hrbtu, zravnani in lepo poslušati. V zvezke smo si pisali 
in iz čitanke čitali. V 4. razredu smo že imeli prirodopisno knjigo. Imeli smo 
tudi lepopis, takrat sta bila oblika in lepopis tudi ocenjena. Doma smo se učili, 
kolikor je imel kdo časa. Mi na kmetih smo morali čez dan še delati, zvečer pa 
smo pisali naloge in se seveda učili, kolikor je kateri zmogel. Malice nismo imeli 
takšne kot zdaj, od doma smo si prinesli kruh in jabolko.
 
Hvala babi, ker si nam vse to povedala.
Ja, to sem z veseljem naredila za tebe in tvoje sošolce.

Pogovor z 
bivšo učenko

1952, 2. razred, razredničarka Ljuba Zajfrid 
Iz zasebne zbirke Ide Hriberšek

Z babico Ido Hriberšek  
se je pogovarjala Pia.
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Podžupanja v 
družbi rečkih otrok.

Vzorno spričevalo podžupanje 
v šolskem letu 1971/72.

Povabili smo gospo Anito Arzenšek, da je obudila 
spomine na šolo.

Tudi podžupanja je bila 
učenka naše šole 

Kakšne ocene ste imeli? 
Ko sem pričela obiskovati Osnovno šolo Dušana Flisa Hoče, 
podružnico Reka-Pohorje, smo imeli ocene od ena do pet. Da-
nes sem spričevalo prinesla tudi zraven, da lahko pokažem, 
kakšne ocene smo imeli včasih. Bile so kar petice, razen glas-
beni pouk je bil štiri. Ocenjevalo se je tudi vedenje, kako smo 
bili pridni, kako smo v šolskih klopeh sedeli, kako smo se ob-
našali, pozdravljali, nasploh vedenje.
 
Katere učiteljice so vas učile v Reki? 
V 1. razredu me je učila učiteljica Anica Rečnik, v 2. razredu 
učiteljica Kočar Gabrijela, v 3. razredu učiteljica Marija Zadra-
vec in v 4. razredu učiteljica Tatjana Pehant. Kot zanimivost 
naj povem, da sta bili dve od teh učiteljic moji bližnji sosedi in 
mogoče zaradi tega je bil tudi moj uspeh boljši, saj se bolj učiš 
in ko srečaš na cesti učiteljico, je sigurno večje spoštovanje, ker 
ti je bližnja soseda.
 
Ali ste imeli kakšno enko v šoli? 
Ja, čeprav imam v spričevalu petice, je bila v redovalnici tudi 
enka in moj spomin na prvo enko v šoli je v 4. razredu in to 
prav pri glasbenem pouku.
 
Hvala lepa za obisk in pogovor.
Tudi vam hvala za vprašanja, hvala, da sem lahko bila danes 
v vaši družbi, želim vam lepe počitnice in uspešno naslednje 
šolsko leto.
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Katere predmete si imel v šoli?
V 1. razredu matematiko, slovenščino, spoznavanje narave in družbe, športno 
vzgojo, likovno vzgojo, glasbeno vzgojo, v 4. razredu je bilo posebej spoznava-
nje družbe in spoznavanje narave, popoldne pa smo še imeli možnost fakulta-
tivnega učenja nemščine

Kako si hodil v šolo? 
V šolo smo hodili peš, takrat še ni bilo pločnika. Nekje v 4. razredu so ga naredili.
 
Se spomniš kakega smešnega dogodka? 
Ja, kar več. Mogoče tega iz 2. razreda. Polovico leta smo pri varstvu imeli eno 
tovarišico, potem pa je prišla vaša sedanja razredničarka, ki nas je imela takrat 
varstvo. S sošolcem Jožekom sva lovila fazane pri varstvu. Potem sva morala iti 
v šolo, ostali so se lahko igrali, midva pa sva morala napisati spis Zakaj lovim 
fazane. Sicer nisva kaj dosti napisala, pa sva se lahko potem vseeno šla igrat.
Spomnim se še, da smo v 1. razredu nabirali borovnice in nam je potem tovari-
šica spekla borovničevo torto. Ko pa smo bili sprejeti med pionirčke, smo dobili 
hrenovke in torto.

Hvala za obisk...
Prosim.

Jaz sem tista učiteljica, 
ki je z otroki pekla bo-
rovničevo torto in tako 
kot sem jaz velikokrat 
kaj otrokom prinesla, 
so tudi oni zame na-
redili prekrasno in ne-
pozabno darilo –  to 
je tale ruta. Na njej je 
narisana šola, ki je še 
vedno moja šola in in 
pod vsakim okencem 
je zapisano ime otroka, 
ki sem ga učila zadnje 
šolsko leto.

Stanka Damjan                                                 
 

BOROVNIČEVA TORTA

Živa je v šolo povabila 
svojega očeta Marka Soršaka
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Utrinki iz 
šolske kronike

Srečanje z dedkom Mrazom leta 1971

Učiteljice z leve proti desni: 
Gabriela Kočar, Stanka Damjan, 
Tatjana Pehant, Ana Rečnik, 
kuharica Serafina  Domadenik 
in Marija Zadravec.  

Šolsko leto 1983/84
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Jaz sem začela hoditi v to šolo 48. leta. Sem sem hodila samo eno leto, potem 
pa sem šla na Pohorje na Ledino in sem tam končala 8. razred. Imam lepe spo-
mine od tu, s Pohorja pa jih imam več.

V naši hiši nas je pet, ki smo hodili v to šolo. Če povem moj spomin na prvi ra-
zred, smo imeli učiteljico Anico in dobili dojenčka Ilko.  V 4. razredu smo imeli 
učiteljico Ivanko in takrat je bila zelo razvita lutkovna sekcija. Vsi otroci smo 
igrali in nastopali z lutkami. Z odhodom Ivanke je ta sekcija tudi ugasnila. Bilo 
pa je v vsakem razredu kaj zanimivega. V 2. razredu je bila učiteljica Kočar, ki je 
bila zelo zelo stroga učiteljica, v 3. pa smo imeli učiteljico Marijo in mi je ostalo v 
spominu, ker je takrat njen fant bil v vojski in nam je brala pismo, ki ga je pisala 
temu fantu. Učili smo se glagol in nihče ni znal iz tistega pisma poiskati glagola. 
Bila je žalostna, mi pa smo bili vsi kregani, ker nismo vedeli, kaj je to glagol.

Anica Bergauer

Zdenka Trinko

Štiri generacije učenk 

Od leve proti desni: 
Anica, Zdenka, 
Tjaša in Jona
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Midve z Jono pa sva zadnja in predzadnja generacija Trinko Bergauer družine, 
ki je tudi obiskovala to šolo. Jaz se najbolj spomnim klavirja, ki je bil v 4. razredu 
pri tovarišici Pehant in vem, da sem vsako jutro čakala, da grem  v šolo in da 
lahko tiste pol ure »štrckam« po klavirju, igrat tako nisem znala. 

Ko pa se je rodila Jona, smo vsi komaj čakali, da gre ona tudi v to šolo, ravno 
zaradi tega, ker smo jo vse naše generacije obiskovale in nekaj lepega je bilo 
vedno povezanega s to šolo. Blizu je bilo, domače je bilo, fajn je bilo in tudi ko 
je Jona prišla v 1. razred, ko pač prvič spet po dolgem času prestopiš to šolo, 
se spomniš, koliko lepih trenutkov si dal tu skozi. Spomniš se recimo, kdaj ti je 
kdo novo torbo v 1. razredu v lužo vrgel, kako smo hodili skupaj na plavanje, 
in potem začneš razmišljati o tem, da bo v bistvu tudi tvoj otrok dal take lepe 
stvari skozi in s sabo nesel veliko dobrega in veliko lepega.

Rada hodim v rečko šolo in še blizu sem doma. Samo čez ograjo stopim in sem 
v šoli. Nimam daleč. Če pa dežuje, me pelje deda z avtom, po kosilu pa grem 
domov.

Tjaša Trinko

Jona Radivoj Trinko

Ko se prepletata sedanjost 
    in preteklost...
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Petka v šoli – želja vsakega učenca. A naša petka ni šolska ocena. To je projekt, 
s katerim smo na naši šoli začeli v šolskem letu 2016/17 in se še nadaljuje ter 
dopolnjuje.

Bivanje v šoli popestrimo s petimi dejavnostmi za ustvarjanje ugodne šolske 
klime, v kateri se učenci učijo na zavednem in nezavednem nivoju. Učne dejav-
nosti potekajo v starostno mešanih skupinah, kjer se učenci učijo tudi drug od 
drugega, učnim ciljem pa sledimo na različne načine. Petko smo klasični obliki 
dodali kot del malo drugačnega učenja, po potrebi ga sproti dopolnjujemo ali 
spreminjamo in tako nastaja forma učnega dela, ki ni vsakodnevna, a je priso-
tna ravno dovolj, da jo otroci prepoznajo, se je veselijo in jo sprejmejo za svojo. 

Napak ni, so samo izzivi ter sodelovanje, strpnost, spoštovanje in solidarnost.
• Zjutraj pred poukom otroci razgibajo svoje telo.
• Občasno poteka pouk v starostno mešanih skupinah.
• Knjižni zabojčki spodbujajo veselje do branja. 
• Le teže šolskih torbic še nismo uspeli zmanjšati. A to je že nova zgodba.
• Učiteljice skrbimo tudi za svoje dobro počutje in komunikacijo, ki je pogoj 

za uspešno poučevanje.

Še zanimivost:  
Ko smo lani začeli s »petko«, je bilo na šoli 55 učencev, 
sodelovalo nas je 5 učiteljic. 

Zgodba o petki
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Mala šola – velik zaklad znanja in prijateljstva, tudi v 21. stoletju:

• Medgeneracijsko središče, inkluzivni vir in napajališče formalnega  
in priložnostnega učenja drug od drugega, drug za drugega.

• Ukoreninjanje v kraj in prepletanje s širnim svetom za trajnostno 
naravnano skupnost.

• Globoko vživljanje v naravo in promocija sadov znanja za srečno 
sobivanje.

• Inoviranje šolstva po meri kraja.
• Vizija: Zdrav in srečen vsak.

Vse to premore podružnična šola Reka-Pohorje. 
Na mnoga leta!

Šoli na poti

LIKOVNI IZDELEK:
Katarina Cvetek, 
4. c (2016/17)

dr. Natalija 
Komljanc
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V šolskem letu 2017/18 
za nadobudneže skrbimo 

Miriam Košec Tekavc, na sliki vidimo, 
kako že septembra ustvarjalno pripravlja 
dekoracijo za obletnico,

Rok Dvoršič, 
ki poskrbi, da na 
šoli prijetno diši,

učiteljice od leve proti desni
Jasna Pitamic, Mojca Ucman Levar,  
kuharica Metka Kop, Lidija Šoštarić, 
Katja Frece in Petra Urek.
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Napočil je čas, ko je tudi najin sin zapuščal prostore in igrišče vrtca ter se 
podajal prvim šolskim izkušnjam naproti. Na roditeljskem sestanku pred vsto-
pom v šolo je sledilo nepričakovano presenečenje. Takratni gospod ravnatelj 
je starše seznanil z dejstvom, da je v Reki le sedem otrok in da to ni dovolj za 
ohranitev oddelka. Hkrati je zelo resno povabil starše otrok, ki sicer ne spa-
dajo v šolski okoliš podružnične šole, da razmislijo o vpisu v zgornjo šolo. V 
kolikor ne bo dosežen minimalni potrebni vpis, bodo vsi otroci s podružnične 
šole morali obiskovati matično šolo v Hočah, kar pomeni, da bosta vpisana 
dva polno zasedena razreda prvošolcev.

Vse, kar sva takrat vedela o podružnični šoli, je bila lokacija. To je tista rumena 
zgradba na hribčku ob cesti, ki pelje na Pohorje. Začela sva poizvedovati in 
precej zavzeto razmišljati o ponujeni možnosti, saj sva se zavedala, da mora 
biti velika razlika v delu z razredom, ki šteje 28 ali le 10 prvošolcev. Časa za 
razmislek ni bilo na pretek. Prosila sva za kratek informativni obisk in že dan 
pozneje smo bili s sinom v Reki toplo sprejeti. Učiteljice so nam bile prip-
ravljene pokazati svoje domovanje, od učilnic, do knjižnice in jedilnice ter 
čudovite okolice, ki kar vabi, da se ji pridružiš. Občutek, da je to za najinega 
otroka pravo okolje, je bil vedno močnejši. Argumenti, o katerih sva danes 
prepričana še mnogo bolj kot takrat, so naju prevzeli in svojega sina sva 24. 
junija 2013 s preprostim obrazcem prepisala v podružnično šolo Reka-Pohor-
je, čeprav živimo le slabih 500 metrov od matične šole. Povedali so nama, da 
je deseti učenec in s tem je prevesil jeziček na tehtnici, da se je lahko oblikoval 
1. c razred. 

Na prvi šolski dan sva skupaj s sinom prestopila šolski prag. S tem dnem je 
podružnična šola postala »naša Reka«. Dobrodošlica je bila prisrčna, otroci 
še zadržani, razredničarka vznemirjena kot mi, starši. Prvi vtisi, spoznanja in 
sproščeni klepeti z drugimi starši so nakazovali, da sva sprejela eno od naj-
boljših odločitev v življenju. Reka je polna štiri leta za nas sijala v vsej svoji 
toplini, preprostosti in ljudeh, ki jo delajo tako dragoceno. Zdi se, da živijo kot 
ena velika družina, povezani med seboj in z nami. Največ zaslug za vse dobro 
imajo seveda učiteljice, ki so neverjetno dober tim in svoje poslanstvo več kot 
očitno opravljajo s srcem. Skupaj z otrokom sva se veselila vsega, kar se je 
dogajalo v šoli. Navdušenje nad novimi znanji in spoznanji, pestrimi šolskimi 
krožki, prostim časom na igrišču in igralih, Murijevo knjižnico, predpraznič-
nimi delavnicami, raznovrstnimi razrednimi in javnimi nastopi, oblikovanjem 
razredne skupnosti, zaključnimi pikniki in še in še. Koliko življenjskih izkušenj 
so si otroci nabrali, ko so prav vsi nastopali na vseh prireditvah in to večkrat 
v letu. Vsak nastop je bil zgodba zase, vsak z novo vsebino, novimi idejami in 
v vsakem je bilo skritih nešteto ur vaj in priprav z učiteljicami. Vedno sva si z 
veseljem vzela čas za vse šolske ter krajevne prireditve in bila mnogokrat ga-
njena ob pogledu na suverene nastope naših odraščajočih otrok. Postali smo 

Reka danes, jutri 
in še kdaj

Milanka in 
Gorazd Sobočan
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tudi del dogajanja v krajevni skupnosti, čeprav sploh ne živimo v njej. Poču-
timo se domače in sprejete med krajane, saj smo preko podružnične šole 
tudi mi del tega lepega mozaika. Vsa čast učiteljicam, ki vlagajo obilo svo-
jega prostega časa, volje, zavzetosti in truda v naše otroke, svoje učence! 
Reka je z leti postala naša oaza miru, ki smo jo vzljubili prav vsi družinski 
člani. Tukaj je še narava drugačna. V dolini je kdaj megleno, Reka pa se 
kopa v jutranjem soncu in vabi svoje šolarje, da se ji pridružijo. Na dvorišču 
se igrajo otroci, brezskrbno skačejo in tekajo naokrog, na bližnjem travniku 
pa te s pogledom ošvrknejo kravice, ki mirno prežvekujejo svežo travo. Zdi 
se, da je to popolnoma drugi svet. Učiteljice se razveselijo prav vsakega 
starša posebej in ga prijazno nagovorijo. Še dež pada drugače, niti malo tu-
robno. Zato sčasoma ni prav nič več neverjetno poslušati našega prvošolca, 
drugošolca, tretješolca, pa pozneje že četrtošolca, ki z največjim veseljem 
vsak dan odhaja v šolo. V nedeljo zvečer se veseli, da je konec dveh prostih 
dni, da prihaja ponedeljek, ko bo znova lahko šel v šolo. Starejša hčerka 
pa v teh letih pogosto potoži in sprašuje, zakaj ona ni mogla hoditi v šolo v 
Reko. Takrat žal še nismo vedeli za to možnost.

Štiri čudovita leta so se počasi iztekla in iskreno žal nam je bilo, ko se je 
bližalo slovo. A to je veljalo samo za nekatere. Na svojo šolsko priložnost 
je namreč potrpežljivo čakala naša najmlajša družinska članica, za katero 
ni bilo nobenega dvoma, v katero šolo bo zakorakala. Hitro smo si obrisali 
solze slovesa, ki smo jih potočili s sinovim odhodom na matično šolo, kjer 
se je, kot smo bili ves čas prepričani, odlično znašel in se mu prav nič ne 
pozna, da je spodaj novinec. Naša nova prvošolka pa se je vselila v prostore, 
ki jih je po malem že poznala, saj se je po bratčevi zaslugi že prej pogosto 
znašla tam. In sedaj s polnimi rokami zajema vse tisto, kar ji Reka lepega 
in dobrega ponuja. Mi ostali člani pa se z velikim veseljem kot staroselci 
vračamo v našo oazo miru.

Brez prizadevnih učiteljic, ki skupaj z učenci kot velika in povezana družina 
živijo in delajo na podružnični šoli, Reka ne bi bila zapisana s tako veliko 
začetnico. Zato ob tej priložnosti izražava iskreno zahvalo vsem učiteljicam, 
ki so zaslužne za to, da je šola v Reki naš drugi dom vsa leta šolanja najinih 
dveh otrok. Poleg njiju sva tudi midva kot starša začutila, da smo v tem 
okolju zmeraj dobrodošli. Naj je to prvi ali zadnji šolski dan, roditeljski sesta-
nek, govorilna ura, poseben dogodek ali kar nek naključen dan, hvaležna 
sva za vsak trenutek, ko se naše poti srečujejo na podružnični šoli Reka-Po-
horje. Naj bodo vsega lepega deležne še mnoge generacije otrok in staršev! 

Naj se zvrsti še mnogo okroglih obletnic tega dragocenega hrama učenosti! 

Iskrene čestitke ob zavidljivem jubileju!
likovni izdelek:
NEŽA SOBOČAN, 1. r
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Šola v Reki je posebna in prikupna stara dama. Naši otroci vanjo zahajajo s 
pristnim veseljem. Najbolj so mi všeč medsebojni odnosi učiteljic in učencev, ki 
venomer tkejo pristne vezi. Otroci se vsi med seboj dobro poznajo in se druži-
jo, učijo spoštovanja… od prvega do četrtega razreda in nazaj, tako kot so to 
počeli otroci že desetletja pred našimi. Ta šola je posebna ravno zaradi tega, 
ker je ravno prav majhna, da otroci lažje preidejo iz otroštva v dobo šolanja. 
In zato tudi, ko jo zapustijo, se vedno radi vračajo med njene debele zidove, 
prežete s toplino in lepimi spomini na brezskrbno otroštvo. Dandanes se radi 
vračajo kot starši ali stari starši in šola še jih vedno čaka prav tam, kjer se že 
desetletja razgleduje nad krajem in vabi k sebi na obisk.
 

Šola v Reki

Nataša Muršek Lubanjšek
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Najlepše in neprecenljivo dejstvo 
podružnične šole je ohranjanje 
vrednot znanja, ustvarjalnosti, 
prijaznosti, topline ter obilica 
razumevanja in potrpljenja za 
nadobudne radovedneže.

Pika Smogavec

OŠ Dušana Flisa Hoče,
podružnica Reka-Pohorje
Hočko Pohorje 1
2311 Hoče
t. 02 618 17 10
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Naša šola
Na hribčku ob gozdu ta šola stoji, 
je stara, a lepa, tja vsak si želi.
Nam znanja obilo vsak dan podari, 
na starih hodnikih življenje kipi.
Ti dralalalala…
 
Smo delovni, pridni, pomagamo vsi, 
da šola se naša prav lepo blešči.
Po kostanj v gozd in na sanke čez breg, 
pred šolo pozimi pa kidamo sneg.
Ti dralalalala…
 
Ko šolo prerastem, v življenje hitim, 
s seboj v srcu nosim še nanjo spomin.
Že minejo leta, še vedno živi
spomin na te čase in šolske klopi.
Ti dralalalala…

(po napevu V dolinci prijetni)


