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JESENKOV UVODNIK 
 

 

Spoštovane bralke in bralci Jesenka! 
 

Ko se zaključuje šolsko leto, se rojeva Jesenko, glasilo učenk in učencev naše šole. Je 
nekakšna vez med zaključkom starega in začetkom novega šolskega leta. V njem so 
številni literarni in likovni prispevki, ki so jih učenci ustvarili v iztekajočem šolskem letu. 

Polega tega so v njem še fotografije vseh razrednih skupnosti in zapisi dosežkov učenk in 
učencev z raznih tekmovanj, revij in natečajev. Prav zaradi vsebinske pestrosti Jesenko ni 
zanimiv samo učencem šole, ampak tudi njihovim staršem, sorodnikom in znancem.  

 
Iz Jesenka je mogoče razbrati, da smo med šolskim letom trdo in zavzeto delali. 
Priznavamo, da se nas loteva utrujenost, ki pa jo bomo premagali v času zasluženih 

počitnic. To je čas, ko šolske skrbi potisnemo v ozadje in se predamo manj obvezujočim in 
lahkotnejšim dejavnostim. Nikakor se ni dobro predati dolgočasju, saj zna biti to 
napornejše kot šolsko delo. Raje se družite s prijatelji, starši in sorodniki. Koristno bi bilo, 

da vzamete v roke kakšno knjigo. V krajevni knjižnici, ki bo odprta tudi v počitniškem času, 
vas bodo zelo veseli.  

 
Ob koncu šolskega leta se vam, spoštovani učenci, zahvaljujem za sodelovanje. Še 
posebej se želim zahvaliti vsem tistim, ki ste za dosego rezultatov vložili dodaten napor. 

Tistim, ki pa ste v iztekajočem šolskem letu obveznosti zanemarjali, priporočam, da v 
počitniškem času razmislite, kako boste slabe navade drugo šolsko leto nadomestili z 
delavnimi. 

 
Za devetletno sodelovanje se zahvaljujem devetošolcem, ki se poslavljajo od naše hiše 
učenosti. Želim jim obilo uspehov na njihovi začrtani življenjski poti. Veseli bomo, če nas 

bodo obiskali, ker za nas so za vedno naši. 
 
Iskrena hvala vsem skrbnim staršem, ki so s svojo prizadevnostjo mnogo prispevali k 

ugodnim rezultatom učencev posameznikov in šole kot celote na vzgojnem in 
izobraževalnem področju. 
 

Zahvaljujem se zaposlenim, pedagoškim in nepedagoškim delavcem šole, ki so z 
odgovornim delom omogočili, da je delo šole potekalo kvalitetno in brez zapletov. 

 
Na delovanje šole je spodbudno vplivalo sodelovanje z vodstvom Krajevne skupnosti Tinje 
ter s krajevnimi društvi in z organizacijami. Za to se jim iskreno zahvaljujem. 

 
Spoštovane učenke in učenci, prijatelji in podporniki šole! Želim vam, da si med 
počitnicami oziroma dopusti naberete novih moči ob prijetnih druženjih s tistimi, ki jih 

imate radi. 
 
 

Ivan Kovačič, ravnatelj 
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1. RAZRED  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SMO VESELI, ZABAVNI IN SMEŠNI, DETEKTIVSKI IN RADOVEDNI. 

 ZJUTRAJ SMO ZASPANI, KASNEJE RAZIGRANI. 

 MED ODMORI SE RADI LOVIMO IN KRIČIMO. 

 ZELO RADI SE ŠE IGRAMO. 

 RADI RIŠEMO, SE UČIMO ČRKE, RAČUNAMO DO 20 IN TELOVADIMO. 

 MED POUKOM SMO PRIDNI IN VZTRAJNI. 

 

 

NAŠI DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI: 

 VSI SMO OSVOJILI INGOLIČEVO BRALNO ZNAČKO. 

 TEKMOVALI SMO NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU V ZNANJU MATEMATIKE (MEDNARODNI 

MATEMATIČNI KENGURU) ZA VEGOVO PRIZNANJE, KI SO GA OSVOJILE ERIKA ADAM, 

TINKARA KOLENC IN TEJA MARKOVIČ JUSTINEK.  

 VSI SMO OSVOJILI ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK. 

 VESELO SMO PREPEVALI V OTROŠKEM PEVSKEM ZBORU. 

 OBISKOVALI SMO PRAVLJIČNI IN GASILSKI KROŽEK TER PLESALI PRI ŠOLSKI FOLKLORI. 
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OTROCI NA SNEGU 

 
JAN IN ANA IMATA SANKE. EMA, MIHA, 
LUKA IN PAVLIHA SE SMUČAJO. SAMO 

DELA SNEŽAKA. SNEŽAK IMA V ROKI 
METLO. JULIJA, TIM IN ŽAK SE KEPAJO. 
SNEŽAK IMA PIKAST LONEC. OTROCI 

SO SI NAREDILI PROGO. 
 

TEJA MARKOVIČ JUSTINEK  
 

 

 

KRIS MARČIČ      
 

 

 

 
GRAD 

 
GRAD IMA RDEČO STREHO. 
IMAMO GA V SLOVENSKI 

BISTRICI. IMA RDEČO IN 
MODRO ZASTAVO. JE ZELO 
NOV. OKOLI GRADU JE VELIKO 

DREVES. V NJEM ŽIVITA KRALJ IN KRALJICA. VRATA 
SO RJAVE BARVE. OKOLI JE GLOBOK JAREK. V JARKU 
SO PIRANJE. ZA GRADOM SO KONJI. 

 
FLORIAN PEREZA ŽERJAV 

 

 

 

                                 BLAŽ STEGNE  

 

 

 

ČAROVNICA 
 

ČAROVNICA IMA ČRNO OBLEKO. IMA RJAVO METLO. IMA 
ČAROBNO PALIČICO. ČAROVNICA IMA VIJOLIČASTE IN  
RAZKUŠTRANE LASE. NIKOLI SI NE POSTRIŽE NOHTOV. NA 

KLUBUKU IMA RUMENE ZVEZDE. ZNA VELIKO ČAROVNIJ. NA 
NOGAH IMA ČRNE ČEVLJE. IMA ČAROBNI PRSTAN. 
NEKATERE SO PRIJAZNE, NEKATERE PA HUDOBNE.  

 
TINKARA KOLENC 
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KRISTINA PLIBERŠEK       
   LARISA CAPL   

      
HIŠA 

 

V HIŠI ŽIVIJO LJUDJE. IMA OKNA, VRATA IN STREHO. OKNA 
IMAJO STEKLO IN LES. OKROG HIŠE JE POSEJANA TRAVA. V 
HIŠI SO KUHINJA, DNEVNA SOBA IN SPALNICA. HIŠA IMA 

HIŠNO ŠTEVILKO. IMA VELIKO STEN, KJER SO LAHKO SLIKE. 
IMA PODSTREŠJE IN KLET, KJER SHRANIMO STARE REČI. 

 
NIKA KLINC 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ERIKA ADAM 
 
 

      BLAŽ JANŽIČ 
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2. RAZRED  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V SKUPINI NAS JE MALO – KOMAJ DEVET. 

 SMO PRIDNI, PRIJAZNI IN SI MED SEBOJ POMAGAMO. 

 RADI RAČUNAMO, PIŠEMO S PISANIMI ČRKAMI, PLEŠEMO, BEREMO, POJEMO IN    

TELOVADIMO. 

 VČASIH SMO GLASNI, NAGAJIVI. 

 RADI SE ŠE IGRAMO. 

 UBOGAMO UČITELJICO IN JI VČASIH PRIPRAVIMO PRESENEČENJE. 

 

NAŠI DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI: 

 PRIZADEVNO SMO BRALI KNJIGE IN TEKMOVALI ZA INGOLIČEVO BRALNO ZNAČKO. 

 TEKMOVALI SMO NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU V ZNANJU MATEMATIKE (MEDNARODNI 

MATEMATIČNI   KENGURU). VEGOVO PRIZNANJE STA OSVOJILI EVA JESENEK IN LUCIJA 

STEGNE. 

 BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE STA NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU IZ SLOVENŠČINE 

PREJELI KATJA JANŽIČ IN LUCIJA STEGNE. 

 NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU IZ LOGIKE SO BRONASTO PRIZNANJE OSVOJILI LUCIJA STEGNE 

(1. MESTO), ANDREJ BRGLEZ (2. MESTO) IN LEON STEGNE (3. MESTO). 

 OSVOJILI SMO ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK. 

 VESELO SMO PREPEVALI V OTROŠKEM PEVSKEM ZBORU. 

 VKLJUČENI SMO BILI V PRAVLJIČNI IN GASILSKI KROŽEK TER PLESALI  PRI ŠOLSKI 

FOLKLORI. 



Glasilo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 
 

 
7 

 

OPIS OSEBE 

 
MOJI SOŠOLKI JE IME EVA. IMA TEMNE 
LASE. VSAK DAN IMA LASE SPETE V ČOP. 

IMA PEGE. NOSI ROZA COPATE IN 
VIJOLIČEN PULOVER Z DRAGULJI. IMA 
RDEČE NOGAVICE. NOSI UHANE IN 

ZAPESTNICO.  
JE PRIJAZNA. RADA POSOJA STVARI. 

ZELO RADA SE UČI. RADA SE IGRA IN 
TELOVADI. NI HUDOBNA. ZELO RADA 
POSLUŠA UČITELJICO. 

     
ANDREJ BRGLEZ              LEON STEGNE 
 

 
 

MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL 
 

MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL JE ZAJKLJA, KI JI JE IME MIŠA. 
PRINESEL MI JO JE PRIJATELJ ŽAN.  
IMA ŠTIRI TAČKE, REPEK, TELO IN GLAVO. JE BELA IN IMA 

RJAVE PIKE. IMA DOLGA UŠESA.  
RADA JE TRAVO IN KORUZO. SPI V LESENI KLETKI ZRAVEN 
SESTRICE MIKE. HRANIM JO JAZ.  

RADA JO IMAM, KER JE LEPE BARVE IN JO LAHKO BOŽAM. 
 

EVA JESENEK  

    
 

LANA RIBIČ        

 
              STELLA GOLČAR 
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MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL 

 
MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL JE MUCA. IME JI JE LISKA. DOBILA SEM JO 
ZA ROJSTNI DAN. PRINESLA MI JO JE BOTRCA MAJDA. 

RADA PIJE MLEKO IN JE MAČJE BRIKETE. ŽIVI NA SKEDNJU. RADA 
SE POTEPA. JE SIVE BARVE Z BELIMI LISAMI. REP IMA ČRN IN 
DOLG. SE NE PUSTI BOŽATI. IMA ŠTIRI NOGE. OČI IMA 

SIVOZELENE, SMRČEK PA KOŽNE BARVE. IMA DVOJE UŠES.  
MUCO IMAM RADA, KER GRE Z MANO, KO GREM V GOZD. 

 
KATJA JANŽIČ 

 

 
 

MOJA IGRAČA 

 
MOJA NAJLJUBŠA IGRAČA JE OPICA LILA. NE VEM, OD KOGA SEM 
JO DOBILA. SPI ZRAVEN MENE V POSTELJI. KO ME JE STRAH, SE 

STISNEM K NJEJ.  
JE RJAVE BARVE. NIMA REPA, IMA RJAVE OČI.  
RADA JO OBLAČIM. DANES JE OBLEČENA V VIJOLIČNO MAJICO. 

VČASIH JO MEČEM V ZRAK. Z NJO SE RADA IGRAM IN  
POGOVARJAM. ČE MI JE DOLGČAS, JI BEREM PESMICE. 

 

 
         LUCIJA STEGNE 

 
 
 

 
    LUCIJA GLOBOVNIK 

BLAŽ POZNE 
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3. RAZRED 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 SMO ZELO ODGOVOREN RAZRED. 

 UČIMO SE POŠTEVANKO, RAČUNAMO DO 1000 IN SPOZNAVAMO NOVE STVARI. 

 MED ODMORI SE IGRAMO, KDAJ PA KDAJ TUDI LOVIMO. 

 RADI PIŠEMO DOMAČE NALOGE. 

 DOBRO SE UČIMO. 

 NEKATERI SMO PRIJAZNI IN PRIDNI, NEKATERI PA HUDOMUŠNI. 

 VČASIH SMO POREDNI IN NAGAJIVI. 

 
Naši dosežki in aktivnosti: 

 Pridno smo brali knjige in tekmovali za Ingoličevo bralno značko. 

 Vegovo priznanje na šolskem tekmovanju v znanju matematike (Mednarodni 

matematični kenguru) sta osvojila Sašo Brdnik in Jakob Tramšek. 

 Dobitnici bronastega Cankarjevega priznanja na šolskem tekmovanju iz slovenščine sta 

Manja Capl in Ana Rojko. 

 Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz logike so prejeli Sašo Brdnik (1. mesto), 

Veronika Kos (2. mesto), Ema Brdnik, Tim Budja, Manja Capl in Ana Rojko (3. mesto) 

ter Jakob Tramšek (7. mesto).  

 Osvojili smo športni program Zlati sonček.  

 Veselo smo prepevali v otroškem pevskem zboru. 

 Obiskovali smo plesni, angleški in gasilski krožek ter folkloro. 
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ALEN OBLONŠEK            VERONIKA KOS 

 

DOGODIVŠČINE O MUCAH 
 
V majhni vasici Mačji Dol je živela muca Tačka, ki je imela tri 

mladičke. Ti mladički so bili tako veseli, da so hoteli poskakati iz 
košare. Le muca Nina je bila tako pridna, da jo je mama pohvalila. 
Rade so nagajale druga drugi. Mama muca je rekla: »Zdaj pa 

nehajte. Če ne, bo prišel sosedov pes Bruno, ki ima zelo rad 
muce.« Muce so se zelo bale sosedovega psa.  

Nekega dne so se šle igrat na podstrešje. V veliki škatli so našle 
pokrivala. »Gremo se igrat modno revijo,« je predlagala muca Nina. Ostali dve sta se 
strinjali. Začele so pomerjati pokrivala. Ena so bila prevelika, druga so bila prave velikosti. 

Muce so se zelo zabavale. Začelo se je mračiti in mama jih je poklicala na večerjo. Muce so 
odhitele večerjat. Dogovorile so se, da mami ne bodo povedale, kaj so počele. Naslednji 
dan so želele mamo presenetiti z modno revijo.  

Po zajtrku so odhitele na podstrešje in se preoblekle za modno revijo. Muce so poklicale 
mamo. Prišla je na podstrešje. Muca Nina ji je pripravila stol in mama se je usedla in 
uživala v predstavi. Mama Tačka je bila zelo ponosna na svoje tri muce. 

 
Andreja Vrbek 

 

ROČNA URA 
 
Ročna ura ima tri kazalce. Eden je urni, 

drugi sekundni, tretji minutni. Je 
modrozelene barve in okrogle oblike. 

Ura je narejena iz kovine in ima okrogla 
stekla. 
Sestavni deli so majhna kolesca. 

Mehanizem poganja tri kazalce. 
Ima tudi pas. 
Rad jo nosim na roki. 

Tim Budja 
REBEKA STEBLE 
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NA GRADU 

 
Pred davnimi časi je stal ledeni grad. Zgrajen je bil iz samih ledenih opek. 
Na gradu je živela princesa Lili. Princesa je bila zelo žalostna. Potem pa 

sta prišli Rebeka in Manja. Manja je vprašala princeso, zakaj je tako 
žalostna. Princesa Lili ji je povedala, da je izgubila svojo snežno zajčico 
Uhico. »Ojoj,« je rekla Rebeka, »to je pa zelo hudo. Manja, pomagajva poiskati Uhico.« 

Princesa jima je povedala, da je Uhica bele barve in ima rdeče oči. Manja in Rebeka sta se 
odpravili na pot. Potovali in iskali sta Uhico tri dni. Ko sta jo našli, sta se vrnili na ledeni 

grad. Princesa Lili je bila vesela. Povabila ju je, da ostaneta na gradu. 
Manja in Rebeka sta ostali na gradu in srečno so živeli do konca svojih dni. 

Manja Capl 

 
 

ANA ROJKO 

NA GRADU 
 

Nekoč je stal zelo velik grad. Na tem gradu sta 
živela kralj in kraljica. 
Nekega dne so slišali novico, da jih bodo napadli 

Turki. Kralj je ukazal, naj se pripravijo na napad. 
Vojaki so pripravili meče, lokostrelci pa loke in 
puščice. Turki so vdrli v grad. Vojaki so se borili 

za življenje. Na koncu so Turki bili poraženi in so 
zbežali proč.  
Vsi ljudje, tudi otroci, so se veselili, da so Turke 

premagali. Grad pa so poimenovali Mariborski 
grad.  

Aljaž Stegne 
 

ŽEPNA SVETILKA 

 
Žepno svetilko uporabljamo, da svetimo v temi.  
Deluje s pomočjo baterij in žarnic. V baterijah je elektrika, ki steče po nitki. 

Zaradi nje žarnica zasveti. Svetilka je narejena iz aluminija in plastike. Ima 
obliko valja in je modre barve. Ima gumb za vklop in izklop. 

Sašo Brdnik 

  
 

 

 

EMA BRDNIK                  EVA JANŽIČ 
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IZLET NA SMUČANJE V ITALIJO 

 
Prišel je čas, ko se je moja družina 
odpravila na smučanje.  

Na pot smo se odpeljali zjutraj ob 7. 
uri. Najprej smo odšli na bencinsko 
črpalko, ker nismo imeli dovolj goriva. 

Ko je bil rezervoar napolnjen, se je 
začelo naše potepanje. Najprej smo se 

odpeljali mimo Celja, Ljubljane do 
Jesenic. Tam smo imeli kratek 
postanek. Ati in mami sta popila kavico, 

jaz in moj bratec Vid pa sva pojedla 
rogljiček. Pot smo nadaljevali čez mejni 
prehod in prispeli v sosednjo državo 

Avstrijo. Nekaj časa smo se peljali po 
avtocesti. Peljali smo se mimo ledenega 
tobogana. Prečkati smo morali 

avstrijsko-italijanski mejni prehod. Ko 
smo prišli v Italijo, 
smo po 20 minutah 

vožnje prispeli na 
Kromplatz. 
Najbolj mi je bilo 

všeč, ko sem 
zagledal ledeni 
tobogan in smučišče. 

 
Jakob Tramšek 

KAJ JE TO ŠKODA 
 
Škoda, da so izumili stroge starše, 
tate in mame, 

škoda, da za otroke uboge veljajo prepovedi same. 
 
Škoda, da ne rastejo žoge  

na drevju ko hruške ali banane. 

 
Škoda, da se vsi ne veselimo 

in brezskrbno na soncu ležimo. 
  
Da se majice in hlače ne likajo same 

in škoda, da se sploh pomiva posoda. 

 
Škoda, da ni zime, 

da bi se igrali Eskime. 

 
Škoda, da niso sami mrzli dnevi, 

da bi se vsak dan z vročo čokolado greli. 

 
Škoda, da čas tako hitro beži, 

kadar se nam dogajajo zanimive stvari. 

 
Škoda, da sloni ne letijo  

in se z nami lovijo. 

 
Škoda, da se naloge ne pišejo same, 

ker to bi bilo odlično tudi za naše mame. 
 
Škoda, da očetje po kosilu zaspijo 

in veliko naših iger zamudijo. 

 
Škoda, da z mano ni vedno mame, 

da mi prinese banane. 
 
Škoda, da počitnic ni vsak dan, 

ker bi to prijalo nam. 

 
Škoda, da obstaja domača naloga, 

ker je to za nas velika nadloga. 

 
Škoda, da so izumili zdrave oslarije, 

saj imamo otroci najraje sladkarije. 
 
A najbolj je škoda, 

da od vzhoda pa do zahoda 
nihče ne razume, kaj je to škoda. 

 

Po vzoru pesnika Toneta Pavčka 
spesnili  učenci 3. r. 

 
 

 
               VEČER 

 
MAMI IN ATI SPITA, 
TUDI GAŠPER SPI. 

KO JE LUNA UGASNILA, 

SO ŽE ČRIČKI NEHALI PETI. 
 

LE PSIČEK JE VES DAN  

SPAL IN DREMAL. 
KO JE SONCE UGASNILO, 

 PA JE LAJAL. 

 
MITJA JESENEK 
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4. RAZRED 
 

 

 Smo neposlušni, živahni, nagajivi, glasni, maloštevilni. 

 Radi se smejimo. 

 Obožujemo športno vzgojo, razen Sama, ki se boji koze. 

 Nekaj učencev ima pogosto prebavne motnje, skoraj vsi pa jezične. 

 

Naši dosežki in aktivnosti: 

 Pridno smo brali knjige in tekmovali za Ingoličevo bralno značko. 

 Vegovo priznanje sta na šolskem tekmovanju iz matematike (Mednarodni matematični 

kenguru) osvojili Ana Tič in Sara Oblonšek.  

 Sara Oblonšek in Mija Špes sta osvojili bronasto Cankarjevo priznanje. 

 Na šolskem tekmovanju iz logike so bronasto priznanje osvojili Ana Tič (1. mesto), Mija 

Špes in Samo Rizvanaj (2. mesto), Sara Oblonšek in Tjaša Brglez (4. mesto). 

 Osvojili smo športni program Krpan. 

 Udeležili smo se letne šole v naravi v Strunjanu. 

 Veselo smo prepevali v otroškem pevskem zboru. 

 Obiskovali smo plesni, instrumentalni in gasilski krožek ter folkloro. 
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NIKA KODRIČ      JAN KODRIČ 
 

RECEPT ZA PROTIDOLGOČASNO JUHO 

 
V nekem mestu, kjer ni bilo šol, so se otroci smrtno dolgočasili. Vsak dan so starši hodili v 
službo. Delali so od jutra do večera. Otroci so sedeli doma in vedno brali knjige, vsako vsaj 

desetkrat.  
Nekega dne pa se je Nace spomnil, da ima njegova babica Vera v svoji skrinji prašek proti 
dolgočasnosti. Poklical je svoje prijatelje in jim rekel, da se zberejo pred hišo babice Vere. 

Tam so se dogovorili, da Marko, Nika in Nadja poiščejo recept. Jaz, Lea in Tea pa bomo 
poiskale protidolgočasen prašek. Ko smo vsi končali, smo poiskali ribežen, da smo z njim 
naribali vso hrano, ki je nismo več potrebovali. Ko smo jo postavili na ogenj in ko je 

zagorelo, smo v juho stresli protidolgočasni prašek in potem sta se blizu naših hiš postavila 
šola in knjižnica. Otroci smo bili zelo veseli, saj se nismo več dolgočasili. Nace je zavpil: 

»Jupi, uspelo nam je!«  
Nikoli več nam ni bilo dolgčas, saj smo lahko hodili v šolo in v knjižnico si izposojat knjige. 

 

Ana Tič 
RECEPT ZA PROTILENOBNO JUHO 

 

V lepi dolini je bilo muhasto vreme. Otroci so bili leni in 
niso nikomur pomagali. A ena deklica ni bila lena in rada je 
pomagala, vendar se nihče ni igral z njo. Sklenila je, da bo 

odšla do gibljive Mire, ki zna tudi dobro kuhati. Poklicala jo 
je. Strinjali sta se, da skuhata protilenobno juho. Deklica, 
po imenu Gaja, je vzela čisto vse sestavine, ki jih je 

naročila gibljiva Mira. Vzela je žabo, gumico, športno 
opremo, sadje, zelenjavo, gugalnico, kolebnico in 
limonado. Ko je Gaja prišla do Mire, sta vse sestavine, ki 

jih je prinesla Gaja, kar naenkrat stresli v velik lonec. 
Nekaj časa sta počakali in Mira je stresla drobcen prah. 

Čez eno uro je prah poletel do vsake hiše in nihče izmed 
otrok ni bil več len. Vsi so bili srečni. 
 

SARA OBLONŠEK          Mija Špes 
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TINKARA PODLESNIK          DAVORIN JANŽIČ 
 

ŠOLA V NARAVI 
STRUNJAN, 3. 6.–7. 6. 2013 

 

 

   VŠEČ MI JE BILO … 

 

 V AKVARIJU, KJER SEM VIDEL VELIKO MORSKIH BITIJ. 
Matevž Cehtl 

 DA SMO SE Z LADJICO PELJALI V PIRAN. 

Tjaša Brglez in Ana Tič 
 KO SMO IMELI DISKO. 

Samo Rizvanaj 

 KO SMO ŠLI SKOZI DOLG TUNEL (550 m) V PORTOROŽ. 
Mija Špes 

 KO SMO JEDLI ZELO DOBRO PICO. 

                                   Davorin Janžič 
 KO SMO PLESALI. 

Tinkara Podlesnik 
 KO SMO SE IMENOVALI MORSKI PSI. 

Nika Kodrič 
 KO SO SOSEDJE NAŠLI MAJHNO ŽELVO. 

Dušanka Visenjak 

 
 ZELO OKUSNA SLADKA IN SLANA HRANA.  

Sara Oblonšek 

 KO SMO MISLILI, DA SO NAS »OROPALI«. 
Jan Kodrič 

 

 

 

 

 

 

        MATEVŽ CEHTL            

TJAŠA BRGLEZ 

 
 
 
 
 
 

 
                                                  SAMO RIZVANAJ   

 

 

 

 

 

 

DUŠANKA VISENJAK 
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5. RAZRED 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Smo najživahnejši razred – učiteljica Andreja nas še ni uspela ukrotiti. 

 Učitelji pogosto govorijo, da jih zaradi našega kričanja bolijo ušesa. 

 Zaradi naših mladih in močnih glasilk nas pogosto obišče ravnatelj. 

 Najraje imamo pouk v šolski knjižnici, ker učiteljica nima lepega pogleda na nas. 

 Kadar imamo pouk v šolski knjižnici, kuharico Milko zelo skrbi, da ji ne bi pristali na 

glavi. 

 Kdaj pa kdaj tudi kaj ušpičimo – takrat nas učiteljica kaznuje s pisanjem kazenske 

naloge. 

 Včasih se prepiramo, a se pogovorimo in pobotamo. 

 Zelo radi imamo športno vzgojo, razen ko plešemo – smo edina generacija, ki se ni 

naučila plesati polke. 

 Smo legendarni!!! 

 

 
Naši dosežki in aktivnosti: 

 Vsi smo pridno brali knjige in osvojili Ingoličevo bralno značko. 

 Ana Juhart in Borut Vešnik sta osvojila Vegovo priznanje na šolskem tekmovanju v 

znanju matematike (Mednarodni matematični kenguru). 

 Na šolskem tekmovanju iz logike sta bronasto priznanje osvojili Nina Kresnik in Ana 

Juhart (1. mesto). 

 Rebeka Ambrožič je osvojila bronasto Cankarjevo priznanje na tekmovanju iz 

slovenščine. 
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 Osvojili smo športni program Krpan. 

 Opravili smo kolesarski izpit. 

 Udeležili smo se smučarske šole v 

naravi. 

 Prepevali smo v mladinskem pevskem 

zboru. 

 Vključeni smo bili v gledališki, 

nogometni, ročnodelski, športni, 

instrumentalni, kolesarski, gasilski, 

čebelarski in nemški krožek. 

 

                JAKOB GLOBOVNIK 
 

PRVI ŠOLSKI DAN V PETEM RAZREDU 

 
Komaj sem čakal, da bo konec počitnic. Prvega 

septembra sem se veselil začetka pouka. 
Zjutraj sem prišel v šolo. Počutil sem se dobro. 
Ravnatelj je pozdravil vse učence, učitelje in 

delavce šole. V razredu sem pozdravil vse 
sošolce. Z njimi sem se pogovarjal o počitnicah. 
Pozdravila nas je tudi učiteljica Andreja. 

Učiteljico je zanimalo, kako smo preživeli 
počitnice. Povedala nam je, kakšen urnik bomo 
imeli. Po malici smo odšli domov. 

Mamici, atiju in teti Danici sem povedal, kako je  
bilo prvi šolski dan. Ta dan mi je ostal v zelo 
lepem spominu. 

Enej Kovačič 

 
PLES STRAHOV V MOJEM STANOVANJU 

 
Dogajalo se je zvečer pri meni doma, ko sem se odpravljala spat. 

Ležala sem že v svoji postelji, ko sem zaslišala zelo strašljive glasove. 
Postalo me je zelo strah. V kuhinji je čudno brnelo, v moji omari je 
praskalo in trkalo po vratih. Povrh vsega so še moji posterji, ki sem 

jih imela na steni, migali, kot bi bili v naši kuhinji duhovi. Čez glavo sem si pokrila odejo in 
si nisem upala niti črhniti. V tistem trenutku sem si na smrt želela, da bi bila zraven mene 
mami in ati. Stiskala sem svojo najljubšo igračo in se zelo tresla, ko je iz službe prišel ati. 

Pogledal je, če že spim. Takrat sem bila presrečna. Lotila sva se iskanja duhov v hiši. 
Pridružila se nama je še mama. Povedala mi je, da v kuhinji brni hladilnik. Ati je zaprl okno 
in posterji so se ustavili. Na koncu sem se opogumila in odprla omaro. Iz omare je planil 

moj kuža Blacky. Bila sem presrečna. Mami in ati sta mi pojasnila, da v naši hiši ni duhov. 
Vesela sem bila, da se je vse srečno končalo. Oddahnila sem si in brezskrbno sem hitro 
zaspala. 

Laura Skrbinek 

REBEKA AMBROŽIČ 
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PUSTOLOVŠČINA Z ANGELOM 

 
Nekega lepega sobotnega popoldneva sem poslušala glasbo in zraven 
pela. Čez nekaj trenutkov je mojo glasbo preglasil zvok telefona. 

Pogledala sem, kdo kliče in oglasila sem se, saj je bil Angelo. Vprašal me 
je, če grem z njim na ribarjenje z barko Urško. Pripravila sem se in odšla 
sem k pomolu, kjer je bila privezana barka. Ker Angelo še ni prišel, sem 

sama odšla v barko. Angelo je prihitel z ribiško palico v desni roki. Odplula sva na odprto 
morje. Urško sva ustavila in pripravila ribiško palico. Za palico je na žalost prijela zelo 

velika riba, bil je ogromen morski pes. Oba sva se tako zelo ustrašila, da sva skoraj padla z 
Urške. Spogledala sva se in se odločila, da morskega psa prestrašiva, da bo odšel stran. 
Vzela sva vsak svojo veslo in ga začela udarjati po glavi. Zgrizel nama je vesla in majhen 

del barke, zato je že skoraj potonila. Začela sva kričati na pomoč. V bližini je bila kot 
Titanik velika ladja. K nama so spustili rešilne čolne. Prišli so po naju in naju odpeljali 
domov.  

Nono je bil zelo razočaran. Ampak čez kak mesec sva zgradila novo ladjo, ki je bila še 
večja in lepša. S to ladjo sva od tistega dne ribarila vedno bolj ob robu obale in se ni 
zgodila nobena nesreča. 

                     Ajda Stegne 
 
 DNEVNIK ŠKRATA HUDOMUŠCA 

 
V soboto, 30. 15., ko sem se zbudil, 
sem si najprej namazal zobe s črnilom, 

da bi razjezil mamo. Končal sem s tem 
in odšel prijateljem uničit jutro. Odšli 

smo nagajat lovcem in gobarjem. Mama je kmalu 
izvedela za to. Rekla mi je: »Zaradi tega, kar delaš, 
pospravi svojo sobo.« Tega seveda nisem naredil. 

Vse sem vrgel v omaro. Ostalo mi je še nekaj časa, 
zato sem mami uničil večerjo. Začelo se je tako. 
Najprej sem notri dal tabasko in majonezo, nato pa 

sem dodal svojo slino, saj je postalo precej gosto. 
Mami sem rekel, da nisem lačen, zato nisem jedel 
večerje. No, prišla je noč in moral sem oditi spat.                     

         
                                                         Nina Kresnik  
 

SMUČARSKA ŠOLA V NARAVI 
DOM PLANINKA, 4. 2.–8. 2. 2013 

  VŠEČ MI JE BILO … 

 
 UMIRJEN PROSTI ČAS, ZABAVA 

V MASKAH IN SMUČANJE.  

Ajda Stegne 

 PUSTNO RAJANE. 

        Ana Juhart 

  MOTILO ME JE … 

 
 DA SO SE POSTELJE MAJALE.  

Miha Ferlič 

 KO SO FANTJE TRKALI. 

Maja Laubič 

 

  ANEMARIE ARTINGER 
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6. RAZRED 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Smo pogumni, neustrašni, privlačni in inteligentni. 

 Držimo skupaj. 

 Smo spretni pri delu. 

 Radi igramo nogomet. 

 Smo najbolj pridni. 

 Smo najboljši razred na svetu. 

 Mi smo carji. 

Naši dosežki in aktivnosti: 

 16 učenk in učencev je osvojilo Ingoličevo bralno značko. 

 Vegovo priznanje so na šolskem tekmovanju iz matematike (Mednarodni matematični 

kenguru) osvojili Marcel Capl, Špela Capl, Črt Kolenc in Maja Stegne. 

 Dobitnici bronastega Cankarjevega priznanja na šolskem tekmovanju iz slovenščine  sta 

Špela Capl in Blažka Janžič. 

 Bronasto priznanje sta na šolskem tekmovanju iz logike prejeli Špela Capl (1. mesto) in 

Ema Bera (2. mesto). 

 Osvojili smo športni program Krpan.  

 Udeležili smo se smučarske šole v naravi. 

 Prepevali smo v mladinskem pevskem zboru. 

 Obiskovali smo gledališki, prometni, nogometni, ročnodelski, računalniški, 

instrumentalni, modelarski in novinarski krožek. 
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ČE BI BIL PASTIRČEK … 

 
Če bi bil pastirček, bi pasel ovce, krave … 

Pasel bi od jutra do večera, imel bi 
drugačne obleke, pastirsko kapo, palico 
(šibo) … Malo bi tudi nagajal in ne bi mi 

bilo treba hoditi v šolo. Ko bi zrasel, bi hodil 
po svetu. Sam bi si služil denar. Ko ga bi 
imel dovolj, bi si ustvaril kmetijo. Večkrat bi 

obiskal svoje starše in, kadar bi mi 
zmanjkalo denarja, bi šel služit drugim. 

                      

                Marcel Capl 
 
 

EMA BERA 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

GAŠPER JESENEK 

 
SMUČARSKA ŠOLA V NARAVI 
DOM PLANINKA, 4. 2.–8. 2. 2013 

 VŠEČ MI JE BILO … 
 

 VSE. POSEBEJ SOBE, HRANA IN 
SOSEDJE. 

Črt Kolenc 

 KO SMO Z MOJCO, ALEŠEM IN GOSPO 
METKO IGRALI NAMIZNI TENIS. 

Monika Šega 

 DA SMO JEDLI SLADKARIJE. 
Aljaž Janžič 

 
  MOTILO ME JE … 

 

 DA JE BILA TAM ŠOLA 
VERŽEJ. 

Blažka Janžič 

 DA SO PRLEKI TRKALI  NA 
VRATA. 

Klara Pliberšek 

 

DOGODIVŠČINE S PAŠNIKA 

 
Mlad sem pastirček bil, 

s Frjančem sem v težave ril. 
Vsak dan sem ovce pasti gnal 
in Matiji nove težave nakopal. 

Blaže je zajca hotel imeti, 
 z njim fino se imeti. 

Blaže je stopil v lisičjo past, 

zato smo Terezko učili ovce past. 
Za malico smo krompir si pekli, 

potem smo vsi na ujčnico stekli. 
Medtem ko Lenart ribe je lovil, 

mu Ferjanč je hlače skril. 

Ujčnica je raztrgana bila, 
Frjanč z nje copnil je na tla. 

Vsi veseli smo bili,  

ko Frjančevo uro smo zaslišali. 
 

GašperJesenek, Sebastjan Kočnik, 

Klara Pliberšek in Maja Stegne 
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S teto včasih igrice na  vsak dan sva igrala, 
a ona  tudi za druge stvari je potrebovala. 

  
Za igrice sem gnjavil jaz, 

saj to mi bil je velik "špas". 
Ker tako sem siten bil, 
teta  mi naredila je moj profil.  

                    ŠPELA CAPL 
Tako sem dosti časa za računalnikom gnil,          
zdaj vem, da sem si slabo storil. 

Prepiri doma so se vrstili, 
živci staršem popustili. 
  

 te hitro zavede, 
kdor ni previden, v težave zabrede. 
  

A, ko teta gre na potovanje 
in telefon ji dela "sranje", 
s  sklenemo vezi, 

kot da težave sploh ni. 
Da vemo, kaj misli, 

kje je in kaj dela, 
da, ko pride domov, 
ne bo preveč povedati imela. 

  
Ta pesem v poduk je za vse zasvojence, 
ki z računalnikom zaspijo  

in z njim se zbudijo. 
  
Pojdite metat na koš,  

ne naveličajte se nabiranja rož, 
možgane razvijajte redno  
in zdravi boste vedno. 

 
Aja, pa še knjige in kocke,  
naj vas ne brigajo več računalniške točke. 

  
 uporabi z glavo, 

da bo zate in za druge zdravo. 
 

 

     Črt Kolenc 

PESEM O ŠPICPARKELJCU 
 

 
Špicparkeljc otroka je hotel 

in dekletu ga je na skrivaj vzel. 
Dal ji je še eno možnost, 

da ne bi zamudila priložnost. 

 
Vzel ji je otroka, 

ker je zamudila možnost 

za priložnost. 
 

O svoji skrivnosti kot grob molčim 

in sladkega princa v rokah držim. 
Nihče ne ve,  

da mi Špicparkeljc je ime. 

 
Špicparkeljc otroka ni več imel, 

ker mu ga je angel vzel. 
Angel dal ga je Indijancu, 
ta podaril ga je hlapcu. 

 
Otrok izučil se je za hlapca 

in odšel od Indijanca. 

Indijanec se zahvalil je 
in njegovo hčer mu podaril je. 

Skupaj srečno sta živela 

in se rada imela.  
                                                               

Mojca Mihelak 
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7. RAZRED  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Smo naj naj razred. 

 Vemo, kdaj moramo biti resni, radi se pa tudi zabavamo. 

 Prepisujemo domače naloge. 

 Večinoma držimo skupaj, redkokdaj ne. 

 Smo zelo dobri prijatelji. 

 Kadar so prisotne težave, se podpiramo. 

 Včasih je dan, ko smo glasni kot traktor – ampak to smo mi, sedmeci. 

 
Naši dosežki in aktivnosti: 
 Ingoličevo bralno značko so opravile Monika Globovnik, Doroteja Pišotek in Laura 

Ramšak. 

 Bronasto Vegovo priznanje sta na šolskem tekmovanju iz matematike (Mednarodni 

matematični kenguru) osvojili Monika Globovnik in Laura Ramšak; Laura Ramšak je 

prejela tudi srebrno Vegovo priznanje na področnem tekmovanju. 

 Dobitnica bronastega Cankarjevega priznanja na šolskem tekmovanju iz slovenščine je 

Laura Ramšak. 

 Nejc Ferlič je osvojil bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz logike. 

 Prepevali smo v mladinskem pevskem zboru. 

 Vključeni smo bili v nogometni, prometni, novinarski in gledališki krožek. 
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STOPIMO SKUPAJ 

 
»Včeraj so se v Mariboru godile same neumne reči.« To sliši 
Lambergar, odide v garažo, se usede v svojo mercedes ter odide po 

Martina Krpana. Ko prispe pred hotel, kjer živi Krpan, pritisne na hupo 
in Krpan že prihiti po stopnicah. Vpraša ga: »Kaj se je zgodilo, da si 
tako glasen?« Lambergar mu pove, kaj se dogaja v Mariboru. Krpan pa 

reče: »Potem pa pojdiva.« Lambergar ustavi in pove, da sama ne bosta zmogla. Martin 
Krpan se spomni na kralja Matjaža. Z mercedesom se odpeljeta tja. Ko prispeta do 

Matjaževe vile, ju na vhodu pričakajo stražarji. Povesta jim, da sta slovenska junaka in da 
poznata kralja Matjaža. Stražarji ju spustijo noter. Ko stopita v eno od sob, zagledata 
Matjaža, kako se rešuje svoje kamnite mize. Odrežeta mu brado ter odidejo v Maribor. 

Tam Matjažek vidi, kako se tepejo. Odide med njih in enega brcne v nogo, ta zakriči. Vsi 
utihnejo. Tako so Krpan, Lambergar ter Matjaž v Mariboru naredili red. 
 

Klavdija Ačko, Monika Globovnik,  
Doroteja Pristovnik in Sara Vrbek 

 

 
LAURA RAMŠAK 

 
 

SARA VRBEK 

TIMI 

 
Imam bratca Timija, 

ki že pet let ima. 

Vsak dan on računalnik igra 
in se z Mihcem prepira. 
Včasih jaz vskočim vmes 

in začne se borilni ples. 
 

Ker pomirimo se ne, 

ati nas loči vse. 
Timi ves jezen 

v sobo se zapre in TV prižge. 
Na njej Timija ovčka gleda 

in se smehlja. 

 
Ko je šola, se zaspan zbudi, 

a v desetih minutah je v formi. 

Nato na postajo odhiti 
in z avtobusom v vrtec zdrvi. 

 

Ko v šoli je, 
se za njega zabava prične. 

Igrajo se in dežurne 

jezijo nadvse. 
 

To moj bratec mali je, 

pravi divjaček, 
pretepaček in zabavljaček, 

zato poseben je. 

Nejc Ferlič 
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           KRPAN, LAMBERGAR IN KRALJ MATJAŽ 

 
Krpan ima samo še par ur hoje do Sv. Trojice. Pot mu prekriža Lambergar. Krpanu je med 
potjo postalo zelo dolgčas, zato je prav vesel Lambergarja. Lambergar se prav tako kot 

Krpan razveseli njegove družbe. Odločita se, da pot nadaljujeta skupaj. Ob zanimivem 
pogovoru zavijeta s poti. Hodita po gozdu. Lambergar se spotakne ob korenino bližnjega 
drevesa. Pade v luknjo, zraven pa potegne še Krpana in konja. Znajdeta se v neki temni 

jami. V kotu vidita kamnito mizo in starejšega gospoda spati ob njej. Krpan se ustraši, da 
je mrtev. Steče do njega in se dotakne njegove kože. To stori tudi Lambergar. Še preden 

se zavedata, zaspita kot ubita. 
Zbudita se in prebudita tega starca, ki se jima predstavi kot kralj Matjaž. Skupaj se 
odpravijo iz jame. Med potjo se kralj Matjaž večkrat spotakne ob brado. Stopijo iz 

kanalizacije v Slov. Bistrici. Zdi se jim, da niso več v času, v katerem so bili prej. Skoraj jih 
povozi avto, a hitro stečejo na pločnik. Kralj Matjaž se znova spotakne ob brado. Skoraj bi 
umrl, če ne bi Krpan ustavil avtomobila. Ljudje se sprašujejo, kdo so ti tako močni ljudje z 

dolgimi bradami in v lepih zgodovinskih oblačilih. Nek deček jih vidi in se spomni na razpis 
Guinnessove knjige rekordov. Lambergar se razjezi nad Matjaževo brado, zato mu jo ovije 
okoli vratu, da se ne bo več spotikal. Tri punce, ki nakupujejo tam blizu, vidijo Matjaža in 

se navdušijo nad njegovim šalom. V izložbi za njimi je televizor, v katerem novinarji 
poročajo o naši državi. Vsi trije se razjezijo in stečejo do parlamenta v Ljubljano. Tja so 
hitro prišli z rolko na raketni pogon. Vlomijo v parlament. 

Ljudstvo izvoli Matjaža za kralja. Krpan je prometni minister, Lambergar pa vodi 
ministrstvo za kulturo in šolstvo. 
 

Nejc Ferlič, Doroteja Pišotek, 
Laura Ramšak in Sara Vidmar  

 

 
 

 
 

 

 
 

MONIKA GLOBOVNIK          DOROTEJA PRISTOVNIK 
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8. RAZRED 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Mi smo legende. Mi smo glasbeni talenti. Mi smo carji. Mi smo pametni. Mi smo lepi. 

 Mi imamo obtežene karakterje. Mi smo »najboljši« razred na šoli. 

 Znani smo po tem, da nas prej slišite, kot vidite. Torej, najprej zvok, potem slika in nato 

spet zvok – učiteljice. 

 Radi imamo šport in naše srce bije za nogomet. V športu smo uspešni, čeprav nam 

učitelj Kristijan reče, da smo »šalabajzerji« in se moramo zato sprehajati po obsegu 

igrišča. Včasih »šalabajzersko» pošljemo žogo čez ograjo na sosednjo njivo. Pa jo vi 

poskusite brcniti tako visoko. Gremo stavit, da vam ne bo uspelo. 

 Mi smo drugačni od drugih, zato smo neponovljivi. Vsak v razredu je nekaj posebnega, 

vsak na svoj način zabaven. Četudi se vsak dan kregamo in drug drugemu nagajamo, 

se imamo radi, se podpiramo in drug drugemu krijemo hrbet. 

 Mi smo kot pes in mačka. 

 Vedno smo pripravljeni pomagati in smo kavalirji, še posebej, če je potrebno pridržati 

vrata na ženskem WC-ju. 

 Res je (priznamo,  posipamo se s pepelom …), da smo bolj »žleht«, kot drugi. Ampak 

smo pa pozitivni, prijazni, sladki in znani daleč naokrog – tudi na Facebooku. 

 Si predstavljate, kaj bi šele bilo, če bi bili sami piflarji? 

 Mi smo super in všeč smo si takšni, kot smo. Samo kakšno punco več bi lahko imeli v 

razredu. 

 Aja, pa še to! Radi, res radi, hodimo na izlete. Učiteljica Lojzka, usmilite se nas! 
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Naši dosežki in aktivnosti:  

 Ingoličevo bralno značko so opravili Urška Janžič, Tadej Juhart, Kristijan Kušar, Mitja 

Leva, Nadja Pačnik in Klemen Smogavec. 

 Tadej Juhart je dobitnik bronastega Stefanovega priznanja na tekmovanju iz fizike, 

bronastega Preglovega priznanja na tekmovanju iz kemije, bronastega Proteusovega 

priznanja na tekmovanju iz biologije in bronastega Vegovega priznanja na tekmovanju 

iz matematike (Mednarodni matematični kenguru).  

 Bronasto Vegovo priznanje je osvojil tudi Nikolaj Kočnik. 

 Bronasto priznanje je na šolskem tekmovanju iz logike prejel Klemen Smogavec.  

 Urška Janžič je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje in srebrno priznanje na 

tekmovanju iz zgodovine na področnih tekmovanjih ter štiri bronasta priznanja na 

šolskih tekmovanjih: iz fizike (Stefanovo priznanje), astronomije (Dominkovo 

priznanje), slovenščine (Cankarjevo priznanje) in zgodovine.  

 Urška Janžič je na literarnem natečaju www.prijatelj.si prejela frkolinovo nagrado. 

 Prepevali smo v mladinskem pevskem zboru. 

 Obiskovali smo gledališki, nogometni, prometni, zgodovinski, novinarski in 

instrumentalni krožek. 

ŽIVLJENJE 

 
 (prirejeno po pesmi Nika Grafenauerja, Življenje)  

 

(Dogaja se na klopi v parku, otrok liže sladoled, dedek ima v roki palico in pipo.) 
 
OTROK: Življenje tako živi, da ga je zmerom manj, veš dedek? 

DEDEK: Otrok moj, kot pesek med prsti polzi, dan za dnem to življenje. 
OTROK: Kako ga pa lahko ustavim? 
DEDEK: Življenje ne more živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki 

visi. 
OTROK: Kakšno pa je življenje? 
DEDEK: Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji solze v očeh. 

OTROK: Kdaj pa je življenje najlepše, dedi? Verjetno takrat, ko ližeš 
sladoled? (Se zasmeji in pogleda v svoj sladoled ter se slastno oblizne.)  
DEDEK: Najlepše je, ko se razsipa z žarom na vse strani in vse do 
poslednjega hipa z visokim plamenom gori. 

 Urška Janžič 

 
                          MOJA RODNA DOMOVINA 

 

Moja rodna domovina je Slovenija. Imam jo rad in jo spoštujem. Čeprav je 
čudovita dežela, je v njej zaradi krize prava politična zmeda in primanjkuje 

denarja. To čutimo vsi prebivalci Slovenije.  

V Sloveniji govorimo slovenski jezik ter narečja. Materni jezik pa je nekaj, kar mora vsak 
imeti rad, saj v njem nimamo težav z govorjenjem, govorimo lahko kot naviti. Na svojo 
domovino sem zelo ponosen, še posebej na prednike, ki so se borili za kulturo, jezik in ta 

kos zemlje, da so ti ostali, kakršni so. Pogumni so bili tudi, ko smo se osamosvojili. 

http://www.prijatelj.si/
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Osamosvojitev je prinesla veliko dobrih in pa seveda tudi nekaj slabih stvari. Slovenijo 

želim ohraniti, le da ne z bitkami in ubijanjem. Čeprav je Slovenija lepa in majhna dežela, 
se tudi v njej dogajajo protesti in druge nevšečnosti. 
Na svojo domovino mislim še posebej sedaj, ko je v krizi. Sprašujem se, kaj bo z našo 

državo ter kako in kdaj se bo rešila iz krize. 
Tadej Juhart 

NESREČNI BLAŽE 

 
Reven kmečki sin je bil Blaže, 
z grdo Luco se poročil je. 

Pri njej ni bil vesel, 
raje Ančko bi vzel. 
  

To ga tepla je nesreča, 
zanj izkušnja je boleča. 
Moral delati dan je cel,     ŠPELA MIHELAK 

zraven močno je trpel. 
     
Ni več mogel tako živeti, 

hotel je umreti. 
Obesit se je šel,    
vsaj ni več trpel,     

ko na drugem svetu je živel.                                                                                                          
                                                                                                                                                            

Niko Kočnik    
                                                                                      ANA ŠEGA 

      KRISTJAN JEROT 

 
IZLET V DOLOMITE 

 

Oh, končno konec šole. Počitnice so bile že res nestrpno pričakovane. 
Mami in jaz sva se že ob enajstih ponoči z avtom odpeljali v Maribor. Tam smo se zbrali 
ljudje, željni pustolovščin v hribih, in počakali avtobus. Skupaj nas je bilo okoli 40. Pot je 

bila dolga in naporna, zato sem že v Avstriji zaspala. Sploh ne vem, kdaj je čas tako hitro 
minil. Kar naenkrat smo bili v Italiji. Ura je bila sedem zjutraj, zato smo se ustavili na 
bencinski črpalki in pojedli svoje sendviče ter popili nekaj toplega. Nato smo se odpravili 

proti Dolomitom. Cesta je bila dolga, ovinkasta in se je zelo vzpenjala. Prišli smo do 
parkirišča, od koder smo se odpravili proti »Trem sestram«. V italijanskem jeziku to 
pomeni »Tre cime di lavaredo«. Merijo 3.002 m. Hodili smo približno 5 ur in se spet vrnili k 

avtobusu. Spustili smo se nazaj v dolino in se odpravili do vznožja naslednje gore. 
Imenovala se je Passo pordoi. Ampak na vrh gore nismo prišli peš, temveč z gondolo. Tam 

smo odšli do vrha, saj smo hodili le 10 minut od žičnice. Zatem smo se odpravili nazaj v 
dolino. Ko smo bili vsi pri avtobusu, smo se odpeljali do našega hotela »Argentina«. Tam 
smo si odpočili od dolgega dne. Naslednji dan smo se podali proti 

najvišji gori Dolomitov. Imenuje se Marmolada in meri 3.265 m. 
Tega izleta še dolgo ne bom pozabila.    
               Nadja Pačnik
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9. RAZRED 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Vedno pridno sodelujemo in poslušamo pri pouku ter vestno opravljamo domače naloge 

– če kdo to verjame! 

 Zelo radi se ukvarjamo s športom. 

 Smo zagreti matematiki, vročekrvni kemiki, ustvarjalni Picassi, najzgovornejši     

jezikoslovci in najsijajnejši geografi. 

 V letošnjem letu smo »ful« pogrešali Maksa, ki nam maha iz Avstralije, na novo posvojili 

Marka in se razveseljevali misli, da za vselej odplujemo od tod … 

 
Naši dosežki in aktivnosti:  

 Zlati bralci so: Tamara Jesenek, Tomaž Juhart, Marija Maja Kresnik, Rok Kušar, Anja 

Leva, Nejc Pačnik in Aneja Urška Podbregar.  

 Marija Maja Kresnik je prejela bronasto in srebrno priznanje na tekmovanju iz 

angleščine, bronasto Dominkovo priznanje na tekmovanju iz astronomije, bronasto 

Stefanovo priznanje na tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje na tekmovanju iz 

logike in bronasto Vegovo priznanje na tekmovanju iz matematike. 

 Nejc Pačnik je prejel bronasto Cankarjevo priznanje na tekmovanju iz slovenščine, 

bronasto in srebrno priznanje na tekmovanju iz zgodovine, bronasto Proteusovo 

priznanje na tekmovanju iz biologije in bronasto priznanje na tekmovanju iz 

angleškega jezika. 
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 Tomaž Juhart je osvojil bronasto priznanje iz zgodovine in bronasto Proteusovo 

priznanje iz biologije. 

 Marko Črešnar je osvojil bronasto priznanje na tekmovanju iz angleškega jezika. 

 Obiskovali smo gledališki, prometni, zgodovinski in nogometni krožek. 

 

ŽAN STEGNE                ROK KUŠAR                MATIC ZALOŽNIK       MAJA KRESNIK 

 

 

DOM 
 

Ko si doma, 
srce si domačo pesem igra. 

Tujina vabi te v roke, 
kjer veliko sreče ni, 
a tako se samo zdi. 

 
Naiven mož zažene se v njene roke, 

brez premisleka vse proda. 

Brez slovesa in slabe vesti 
se drugam odseli, 
da srečo najde si. 

 
A ko je tam, 

se mu srce razjeda, 

ko domovino na zemljevidu gleda. 
Srce se para in trga se spomin, 

ki ga več ni. 

 
 

Zbral je zadnjo moč, 

da stopil je na domača tla. 
Tam ustavil se je, 
zastal mu je dih. 

Počiva v domači zemlji, 

saj je spet doma! 
 

Nejc Pačnik 

 

 

ZAKLJUČNI IZLET – PUSTOLOVSKI PARK 

ČEPA, PETEK, 24. 5. 2013 
 

 VŠEČ MI JE BILO … 

 
 

Spoznavanje punc in druženje, ples v disku z Markovimi 
karaokami, najboljši vodič Tibor in smejanje do 
onemoglosti. 

Matic Založnik 
 
Disko, rafting (zelo me je zeblo) in paintball (v laseh mi 

je počila kroglica) ter super vodič. 
Laura Smogavec 

 

Noro smejanje in zabava, super muzika, disko, rafting po 
razburkani vodi, adrenalin, 150 m dolg flying fox nad 
sotesko, paintball v gozdu, blatu, najboljši vodič Tibor. 

 
Tomaž Juhart 

 

Adrenalin v pustolovskem parku, streljanje na paintballu, 
ples v disku in nepozaben smeh. 

Rok Kušar 

 
Disko in flying fox čez sotesko reke Čepe v pustolovskem 
parku. 

Maja Kresnik 
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                   ROMEO IN JULIJA 

 
V Veroni vse dogajalo se je, 
ko zabava Capuletovih pričela se je. 

Monteg se premišljeno vtihotapil je 
in v Capuletovo Julijo zagledal se. 
Ti družini bili sta znani 

po srdu močnem in ne spravi. 
Ko Romeo brezskrbno se zabaval je, 

prelepo Julijo ugledal je. 
Romeu spustila so se krila, 
ko je Juliji mama s snubcem pristopila. 

Romeo se ji je mimogrede predstavil 
in sklenil, da se bo pri njej ustavil. 
Ko ples se je zaključil,  

mladi Romeo je zbral pogum, 
da svoji Juliji je priznal, 
kaj teži mu um. 

Romeo je ugotovil,  
da to ljubezen je bila na prvi pogled, 
ko slišal je Julijo in njen klepet. 

Srečala sta se iz oči v oči 
in objel ju je čar ljubezenske moči. 
V noči tej kraljevski izgubila sta razum 

in mladi Romeo je izkazal pogum. 
Ta mlada sta človeka 

se naslednji dan že ženila, 
pred očetom Lorenzom 
večno zvestobo obljubila. 

A ta dan ju tema je objela,  
smrt Merkucija in Tybalta zajela. 
Romeo je bil kaznovan 

in v Mantovo izgnan. 
Po kruti smrti bratranca  
pretreslo jo je še to,  

da s Parisom omožila se bo! 

 
Juliji najraje bi počilo srce, 
zato k očetu Lorenzu gre, 

da izpovedala bi svoje srce. 
On namesto smrti predlaga ji strup,  
ki jo takoj omrtvi  

in jo čez 48 ur zbudi. 
Nesrečna Julija izpije strup, 

da reši se ljubezenskih muk. 
Ko Romeo izve, 
da njegova izbranka mrtva je, 

takoj iz Mantove odpravi se. 
Ko žalostni Romeo v grobnico prihiti, 
zagleda Parisa in ponori. 

Začne krvavi se boj 
za Julijo mrtvo in Parisov obstoj. 
V tej bitki ljubezen zmagala je, 

a v vojni še zdaleč ne. 
Romeo vase izlil je strup 
in ni videl Julijinih trzajočih gub. 

Ko Romeo umre, se šele 
Julijina ljubezenska muka prične. 
Poljubila ga je in rekla:  

»Mogoče na ustih je še strup, 
popijem ga, naj bo to zadnji poljub.« 

Ker strupa ni bilo več, 
zadostoval je Romeov meč. 
Julija nesrečna zabode se,  

ker pater Lorenzo prepozen bil je. 
Spravo ti družini sta dosegli, 
vendar za to smrti ljubljenih otrok 

sta bili potrebni. 
 

Marija Maja Kresnik, Aneja Urška 

Podbregar, Tamara Jesenek
 

 

 

     

LAURA SMOGAVEC                                   TADEJ LEŠNIK 
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PRINCESA IN ŽABEC 
 

Gledališčniki gledališke skupine Jesenko smo tudi letos pripravili gledališko predstavo. Igra  

je prirejena po risanem filmu Princesa in žabec. Napisali sva jo z Majo Kresnik. Skupaj z 
igralci, mentorico Andrejo Tomažič in glasbeno ter s scensko ekipo smo se predstavili na 
vsakoletni proslavi Pozdrav pomladi na Tinju, ki je bila v petek, 15. 3. 2013. Udeležili smo 

se tudi gledaliških dnevov v Slovenski Bistrici, v Slomškovem domu, kjer smo prejeli dobre 
ocene in veliko pohval. V mesecu aprilu smo gostovali tudi na podelitvi bralne značke na 
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.    

Urška Janžič 
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ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

 
Po dolgoletnem premoru je na naši šoli zaživela tudi lutkovna skupina. Tokrat pod 

mentorstvom učiteljic Alojzije Mušič in Mojce Stegne. Predstavili smo se z lutkovno igrico 
Šivilja in škarjice. Lutkarji smo bili učenci 8. razreda: Adriana Janžič je igrala Bogdanko, 
grofica sem bila Nadja Pačnik, ptiča je uprizoril Klemen Smogavec, pripovedovalec je bil 

Niko Kočnik. Lutke in sceno smo izdelali sami. Pri sceni nam je bil v veliko pomoč učitelj 
Rok Dragič. Za glasbo je poskrbela učiteljica Lojzka.  
Prvi nastop smo imeli v torek, 5. februarja 2013, za tinjski vrtec. Naslednji dan, v sredo, 6. 

februarja 2013, smo se predstavili našim šolarjem na šolski proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku.  

Nadja Pačnik 
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GLASBENIK PO DUŠI IN SRCU 

 

MLADEN RAVNIKAR, UČITELJ GLASBENE 

VZGOJE NA OŠ TINJE IN ŠMARTNO NA 

POHORJU 

 

Koliko let že poučujete na naši šoli? 
Na OŠ Tinje poučujem od leta 1991, to je 22 
let. 

Kateri dogodek iz naše šole se Vam je 
vtisnil v spomin? 
V tem času je bilo veliko lepih doživetij. Eno 

najlepših je otvoritev novega dela šole, še 
posebej zaradi programa, izvedbe in 
pomembnih osebnosti iz cele Slovenije. Pa 

tudi razne izvedbe z mojimi skupinami so 
bile nekaj posebnega.  
Kako močno ste povezani z glasbo?  

Glasba mi pomeni življenje – neko novo odkritje, potem ko sem se zaradi poškodbe 
hrbtenice nehal ukvarjati s športom. Nato sem se po dolgem razmisleku, kako bi zapolnil 
prosti čas, odločil za glasbo. K temu sta me spodbudila sošolec in mama, ki mi je 

priskrbela učitelja za harmoniko.  
Ali je vaša družina neke vrste glasbena družina?  

Da, moja družina je glasbena. Z ženo sva se spoznala na akademiji za glasbo. Skupaj sva 
prepevala v pevskem zboru. Tudi otroka rada pojeta v raznih zborih in skupinah. 
Katera glasbila igrate?  

Začel sem s harmoniko, nadaljeval z bobenčki, s sintisajzerjem, kitaro … in v pol leta sem 
bil obkrožen z inštrumenti. Nekega dne me je pri vadbi slišal sosed, ki je igral v pihalni 
godbi. Povabil me je v godbo, kjer sem igral ritmična glasbila – tolkala. Tam sem spoznal 

veliko dobrih prijateljev – glasbenikov pa tudi moje prve mentorje. V godbi sem igral do 
konca srednje šole. Z očetom sva uredila mojo glasbeno sobo, v katero so prihajali vadit 
glasbeniki iz bistriške okolice in tam puščali inštrumente. Seveda sem poskušal igrati 

nanje, ko jih ni bilo. Ko so naslednjič prišli, sem jih spraševal, kako se kaj zaigra. Na ta 
način sem se dosti naučil. 
Koliko let že igrate v skupini Gemaj?  

Že pred skupino Gemaj sem igral v raznih rock skupinah, v skupinah Jebe’la cesta, Hec, 
Predor – torej lep kup skupin, s katerimi sem preživel veliko časa in se ogromno naučil. 
Naredil sem tudi One men band, torej le sintisajzer, harmonika in jaz. Publika je ob moji 

glasbi rada zaplesala in zapela. Skupina Gemaj pa je bila ustanovljena leta 2007. Igrali naj 
bi bolj etno glasbo. V tej skupini igram že 6 let. 

Od kod izhaja ime Gemaj? 
Gemaj je akord pri kitari ali klavirju. Gemaj je akord – zven štirih tonov naenkrat. Tudi mi, 
Gemajevci, smo štirje. Gemaj pa je tudi vrsta vinske trte, ki izvira iz Francije, pri nas pa jo 

najdemo v Halozah. 
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Katero zvrst glasbe igrate trenutno?  

Trenutno igramo etno glasbo. Ta glasba je prijetna za poslušanje z izpopolnjenim ritmom, 
melodijo in harmonijo, zato gre hitro v uho in je priljubljena pri publiki. Za tovrstno glasbo 

vsi rečejo, da je to glasba za dušo. Mi jo samo priredimo po svoje, vendar je v osnovi ne 
spreminjamo. Nam je pomembno, da publika uživa v naši glasbi. Nasploh rad igram vsega 
po malo. Rock glasbo igram s skupino Jebe’la cesta. 

Pred kratkim ste Gemajevci bili v Turčiji. Kako je bilo in kaj zanimivega ste tam 
doživeli?  
Bili smo na mednarodnem ustvarjalnem srečanju med likovniki, ki so potrebovali glasbeno 

spremljavo ob razstavah. Gospa Mizyal Karabiber Nacaroglu, umetnica iz Turčije in častna 
konzulka Republike Slovenije v Turčiji, nas je slišala igrati na začetku naše kariere v 
Makolah in nas povabila na gostovanje. Njena  ideja pa je bila tudi, da povabi pet likovnih 

umetnikov v Turčijo, da bi tam ustvarjali. Ob razstavah so hoteli glasbeno podlago. Gospa 
Myzial bi lahko izbrala katero turško skupino, toda izbrala je nas. Slišala je namreč tudi 
naše turške pesmi, ki jih izvajamo, kar je neobičajno za Slovence, saj so turške besede 

izredno težke za izgovarjanje.  
Kolikokrat ste že gostovali v Turčiji?  
Letos, v mesecu maju, smo bili tam četrtič.  

Ali ste tam navezali kakšno glasbeno prijateljstvo?  
To ne, vendar smo kot predskupina igrali na raznih koncertih, kjer nas je poslušalo več kot 

5000 ljudi. To so nepozabna doživetja. 
Črt Kolenc 

 

JESENKOVI UTRINKI LETOŠNJEGA ŠOLSKEGA LETA 

 

 

 

1. ŠOLSKI DAN –  

SPREJEM PRVOŠOLCEV 
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PIKIN FESTIVAL V 

VELENJU 

 

 

 

 

 

 

 

UČNI POLIGON 

MODRAŽE 

 

 

 

 

 

 

 

4. TINJSKI ŠOLSKI 

BAZAR  
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KULTURNI DAN V 

LJUBLJANI 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMSKA ŠOLA V 

NARAVI –  

DOM PLANINKA 

 

 

 

 

 

 

PUSTOVANJE 

 

 

 



Glasilo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

 
37 

 

 

POZDRAV POMLADI 

– 

PRIREDITEV OB DNEVU 

ŽENA IN MATERINSKEM 

DNEVU  

 

 

 

 

 

 

PODELITEV BRALNE 

ZNAČKE Z JURKO 

BURKO 

 

 

 

 

 

 

 

LETNA ŠOLA V NARAVI – 

STRUNJAN 
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OPAZOVANJE VESOLJA  

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 

UČENCEV 1.–3. RAZREDA 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 

UČENCEV 5.–8. RAZREDA 
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LJUBOSUMNOST 

  

1. Samo za svojo simpatijo imaš oči, a je vedno obdana s tvojo konkurenco. 
 
a) Konkurenca mi močno para živce, a nič ne morem zoper to. 

b) Razmišljam o novih prijemih, ki bi odgnali konkurenco. 
c) Vse, ki stalno obkrožajo mojo simpatijo, bi najraje izstrelil/a na otok, od koder ni   
vrnitve. 

 
2. Simpatija pravi, da se mora učiti, zato greš s prijatelji v kino. A tam zagledaš 
svojo simpatijo. 

 
a) Hočem vedeti, zakaj je lagal/a. 
b) Priredim sceno, naderem vse, še najbolj pa njega/njo. 

c) Ker očitno laže, nima pri meni več kaj iskati. 
 

 
3. Prijatelj/ica, s katerim/katero se družiš že dolgo, že nekaj dni skrivnostno 
šepeta s sošolci/s sošolkami in te še komaj opazi. 

 
a) Zelo mu/ji zamerim, zato se mu/ji začnem izogibati. 
b) Morda pripravljajo kakšno presenečenje, zato bom počakal/a, kaj se bo izcimilo. 

c) Prijatelja/prijateljico povabim na klepet, da pojasni, kaj se dogaja. 
 
4. S tvojo/tvojim nekdanjo punco/nekdanjim fantom je sedaj tvoj/a 

sošolec/ka. 
 
a) Verjetno sta me že prej varala in mi lagala, nesramneža. 

b) Le kaj vidita drug na drugem? 
c) Želim jima veliko zdravja in uspehov. 
 

5. Najmlajši v družini ti nagaja in teži, dokler ne popeniš. Vmeša se mama, češ 
naj ga pustim, saj je še majhen in ne razume. 

 
a) Vedela sem, da imajo raje to scrkljano bitje! 
b) Morda bo bolje razumel, če mu eno primažem. 

c) Lahko bi že razumela, da zanj veljajo druga pravila. 
 
6. Črvičijo te sumi, da te on/a vara, čeprav nimaš dokaza. 

 
a) Samo kadar sem žalostna. 
b) Kaj ko bi ga/jo vprašal/a? 

c) Rečem, da sem slišala govorice o varanju, in zahtevam pojasnilo. 
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7. Prijatelj/ica, ki je ves čas govoril/a, da mu/ji ni mar za neko nagrado, jo je 

zdaj dobil/a. Zaradi tega ga/jo vsi oblegajo. 
 

a) Želim, da ga/je slava ne bi pokvarila. 
b) Delal/a se je skromnega/skromno, zdaj pa je pokazal/a svoj pravi obraz. 
c) Naj se sonči v soju slave. 

 
 
8. Starši tvoje prijateljice so se razšli, vsak ima novega partnerja in ona zato 

trpi. 
 
a) Jaz bi tudi. Novih ne bi ne ubogal/a, kaj še le pogledal/a. 

b) To je zelo zoprn položaj in si ga ne želim. 
c) Če je nova v redu, se bo že privadila. 

 

 
9. Bi bil/a vesel/a, če bi izvedel/a, da boš dobil/a bratca ali sestrico? 
 

a) Ne vem. Imel/a bi mešane občutke. 
b) Niti malo ne. Kdo pa potrebuje cmeravega malčka? 

c) Super, imel/a bi družbo. 
 
 

 
 
   REZULTATI TESTA 

  

 
 

DO 5 TOČK: Eh, kaj bi z ljubosumjem! Saj ne, da ga še nikoli nisi občutil/a, ampak ga 
raje ne pokažeš pred ostalimi. Ni ti vseeno, če slišiš govorice, ki bi te lahko spravile v 
ljubosumno stanje, ali če za trenutek dobiš občutek prikrajšanosti in odrinjenosti. Zdrav 

razum ti šepeta, da se raje umiri in premisli. 
 

6–12 TOČK: Za vsak primer, če bi bil naval konkurence prehud, v duši vedno pestuješ 
ščepec ljubosumja. To je zate znak, da imaš nekoga rad/a in da ga želiš samo zase. Nimaš 
težav s pretiranim ljubosumjem. 

 
13–18 TOČK: Dovolj je samo en namig, izrečena beseda in že si ves/vsa na trnih, 
pripravljen/a na boj. Izbranki/izbrancu pa pri vsem tem ni lahko. Potrudi se svojo 

ljubosumnost potlačiti in ne verjeti vsemu, kar rečejo. 
 Urška Janžič 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a 1 1 2 2 2 0 0 2 1 

b 0 2 0 1 0 1 2 1 2 

c 2 0 1 0 1 2 1 0 0 
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REBUSA 

 

 

 

__ __ __   +   __ __ __   +   __ __ __ __ __   =   __ __ __ __ __ __ __ 

Ž=S 

 

 
 

 

__ __ __ __   +  __ __ __   =   __ __ __ __ __ __  

 G=K 

Črt Kolenc 

POBARVANKI 
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ŠALE 

 

PRVI 

 
Mama sprašuje svojega sinka: 
»Kdo je prvi v tvojem razredu?« 

»Luka.« 
»In pri matematiki?« 
»Tomaž.« 

»In v slovenščini?« 
»Rudi. 
»Pa ti?« 

»Jaz prvi vstanem, ko pozvoni za konec 
ure!« 

 

TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 

Buček ima težave pri matematiki. Košir mu 

poskuša pomagati: »No, pomisli, imaš šest 
jabolk in ti vzamem eno. Koliko ti jih ostane?« 
Buček skomigne: »Pojma nimam, v šoli 

računamo le s hruškami.« 

 
                Izbrali Monika Globovnik in Doroteja Pišotek 

 

REZULTATI ŠPORTNIH TEKMOVANJ 
 

KROS 

 
6. RAZRED 
SEBASTJAN KOČNIK – 2. MESTO 
GAŠPER JESENEK – 13. MESTO 

EKIPNO – 4. MESTO 
8. RAZRED 
MITJA LEVA – 6. MESTO 

KRISTIJAN KUŠAR – 8. MESTO 
EKIPNO – 4. MESTO  
 

ATLETSKA OLIMPIJADA 
(SKOK V DALJINO) 

 
MLAJŠI UČENCI 
SEBASTJAN KOČNIK – 5. MESTO  
STAREJŠI UČENCI 
MITJA LEVA – 4. MESTO  

            MALI NOGOMET  
        (STAREJŠI UČENCI) 

 
MEDOBČINSKO PRVENSTVO 
(SLOVENSKA BISTRICA) – 2. MESTO 

 
FINALNI TURNIR (OPLOTNICA) – 3. MESTO 

 

 
ATLETIKA –  

MEDOBČINSKO POSAMIČNO PRVENSTVO 

(SKOK V DALJINO) 

 
STAREJŠI UČENCI  
MATIC ZALOŽNIK – 3. MESTO  
MITJA LEVA – 6. MESTO  
 

Kristijan Ilijevec, učitelj ŠVZ 
 

DOMAČA NALOGA 
 

Janezek vstopi v avtobus, se vrže na 
sedež za voznikom in reče: »Prosim, 
peljite 5 km daleč s hitrostjo 50 km/h, 

potem pa 3 km s hitrostjo 45 km/h in mi 
potem povejte, kako dolgo ste vozili in 
koliko kilometrov ste prevozili, da bom 

napisal rešitev domače naloge.« 
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TOMAŽ JUHART      
»SALVADOR DALI« 

  


