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JESENKOV UVODNIK 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani bralci Jesenka! 

 

Jesenko ponovno ponuja obilo zanimivega branja. Vsebino ste mu napolnili vi, učenci. 

Marljivi izdelovalci glasila so poskrbeli, da je v njem poleg literarnih prispevkov 

predstavljena tudi večina dejavnosti in dogodkov, ki so se zvrstili v tem šolskem letu. 

Staršem, sorodnikom in prijateljem priporočajte, da ga preberejo.  

 

Spoštovane učenke in učenci, v iztekajočem šolskem letu smo marsikaj skupaj počeli, 

se veselili dosežkov in uspehov, bili tudi žalostni, ko nam ni šlo tako, kot smo si želeli, 

toda s skupnimi močmi smo uspeli. Večina vas je šolsko leto zaključilo po vaših željah in 

pričakovanjih. Čestitam vam za vse dosežke in uspehe, predvsem pa za pridobljeno 

znanje. Ni bilo vselej lahko, vendar se je trud gotovo splačal. 

 

Iskreno se zahvaljujem vsem tistim staršem, ki so sprotno spremljali napredek svojih 

otrok, jim pomagali, jih spodbujali in so bili v veliko oporo tudi učiteljem.  

 

Zahvalo in pohvalo namenjam učiteljicam in učiteljem, ki s spremenjenim in bolj 

učinkovitim načinom dela omogočajo učencem, da prihajajo do znanj na različne načine 

in da usvajajo t. i. vseživljenjska znanja. Zelo pomemben je njihov prispevek pri 

vzgojnem delovanju, saj ugotavljamo, da ima vse več otrok primanjkljaje na tem 

področju. 

 

Spoštovane učenke in učenci, želim vam, da čim več počitniškega časa preživite v naravi 

s tistimi, ki jih imate ob sebi najrajši.  

 

Ivan Kovačič, ravnatelj 
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RAZSTAVA RISBIC UČENCEV 1. RAZREDA 
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ŽIGA STEGNE NEJKA SMOGAVEC 

JULIJA CAPL 

GABER ŽERJAV 

SANJA BRDNIK 

ŽIVA BOHAK 

NIK MOTALN 
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2. RAZRED 

 
PISMO KROJAČKU HLAČKU 

Dragi krojaček Hlaček! 

Rad bi bil tvoj prijatelj, ker znaš rešiti vsak problem. No, tvoj prijatelj bi bil, ker bi mi 

lahko zašil kakšno obleko in bi mi prišel na obisk. Lahko bi jahal mačka, seveda, če se ne 

bojiš, ali pa bi se usedel na mojo igračo avtomobil, jaz bi ga porinil in ti bi se peljal. 

Lahko bi ti predstavil druge prijatelje, kot je recimo Tim ali Maša.  

No, koliko prijateljev pa imaš ti? Upam, da mi jih predstaviš. Koliko krajev si že obiskal, 

v kateri državi živiš? Upam, da ješ veliko zdrave in dobre hrane. Imaš brata ali sestro 

ali si čisto sam? Je tvoja hiša velika ali majhna? Jaz te z veseljem obiščem.  

To ti piše tvoj prijatelj Aljaž. 

                                                                                                                     Aljaž Klinc 
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                                          ELA DETIČEK 

                KAJA GOLČAR 

ALEN ADAM 

MIA KOREN 

TIM JUHART EVELINA MLAKAR 
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3. RAZRED 

 
NA KMETIJI 

Družina Novak živi na kmetiji. Sestavljajo jo oče Janez, mama Marjeta, sin Jože in hči 

Maja. 

Zgodaj zjutraj je mama Marjeta nakrmila kokoši, sin Jože pa psa. Nato je še mama 

Marjeta hitro pomolzla kravo Zorko, ki je pred kratkim povrgla telička Belka. Potem so 

se s traktorjem peljali v sadovnjak nabirat jabolka in ostale pridelke. Sin Jože je z 

obiračem obiral jabolka z jablane. Oče Janez je škatle z jabolki nosil na prikolico. Mama 

Marjeta je napolnila košaro z zelenjavo, hči Maja pa jih je gledala. Ko so prišli domov, 

so dobili goste. Oče Janez je postavil stojnici, kjer so delili sok za otroke in prodajali 

jabolka za 3 €. Ko so gostje odšli, je oče Janez jabolka odpeljal na tržnico. 

                                                          Žan Podvršnik 
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MOJ DEDEK 

Opisal vam bom dedka. Dedku je ime Zvonimir, piše se Potočnik. Moj dedek rad nosi 

črno kvačkano kapo. Ima podolgovat  obraz z zelenimi očmi, dolgim nosom in s sivo brado. 

Njegovi lasje so dolgi. Ponavadi jih spne v čop. Velik je 178 cm, tehta 110 kg. Njegova 

koža je rjave barve. Ima veliko materinih znamenj. Star je 69 let. Po poklicu je likovni 

pedagog. Rad obleče črna oblačila. Rad ima svinjsko kračo. Njegovi hobiji so 

vrtnarjenje, potapljanje in lovljenje rib. Dedija sem si izbral, ker je zanimiva oseba.    

                                                                   Nil Smogavec Potočnik 

BRAT JAKOB 

Predstavil vam bom svojega brata. Ime mu je Jakob. Piše se 

Očko Kobale. Rad se igra z mano in s traktorji. Ima modre oči 

in svetle lase. Hodi že v vrtec. Rad dela snežake, se vozi s 

sankami, s kolesom in je tudi rad na snegu. Poleti se rad kopa 

v bazenu. Star je tri leta, tehta sedemnajst kilogramov, visok 

pa je devetdeset centimetrov. Rad ima oblečene majice s 

poslikavo avtomobilov. Njega sem izbral zato, ker je zelo 

zanimiv, smešen in se rada igrava. 

Gregor Žunko Kobale  

      POT DO ŠOLE 

Začnem pri naši hiši, po parih metrih je križišče. Na levi je ribnik, na desni pa sošolec 

Maj, ki je doma v Turiški vasi. Malo od njega je že naslednje križišče ob kapeli, tudi tam 

zavijem levo. Pot nadaljujem mimo 

pašnikov, hiš, njiv in gospodarskih poslopij 

… Kmalu pridem do Brbreta, ob njem je 

oster ovinek in nadaljujem do gozdiča. Na 

koncu gozda je glavna cesta. Da pridem 

nanjo, moram zaviti desno. Po nekaj metrih 

pridem do Velikega Tinja. Tam je stara 

hiša, ki je ob ostrem ovinku. Čez nekaj 

časa prispem na trg, tam so gostilna, stara 

šola in cerkev. Grem do odcepa za šolo. 

Pridem v šolo!  

                                         Matevž Rajtmajer 

             ŽAN PODVRŠNIK 

                                     VID AMBROŽIČ 
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4. RAZRED 

ČE BI BILA MAMA, BI….. 

Z družino bi živela na podeželju. 

Skrbela bi za družino, hodila v službo in si ustvarila topel dom. Doma bi imela vrt in 

domače živali. Kot družina bi hodili na sprehode, si pomagali in se veliko družili. V 

prostem času bi kam odpotovali. Preden bi odšla v službo, bi peljala otroke v šolo. Doma 

bi jim pripravila kosilo in skupaj bi naredili nalogo. Ob lepem vremenu bi se družili na 

prostem, opravili bi opravila v vrtu, nahranili živali, očistili stanovanje, pripravili večerjo 

ter oblačila in stvari za drugi dan. Zvečer bi se pogovorili ob kakšni knjigi ali televiziji. 

Martina Brglez 
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  ČAROVNICA KARTA 
 

Vsak drug dan v gozdu čara,  

čira čara, in odčara. 

Modna dama je že Karta, 

po domače se ji reče Marta. 
 

Čira čara, bum tresk pok, 

Rok postane majhen krog, 

Nuško spremeni v hruško, 

Maji pa pričara uško. 
 

Zalo spremeni v balo, 

Najo pa v ogledalo, 

Tjaša je postala kaša, 

Maša pa sosednja Saša. 
 

Čira čara, bum tresk pok,  

velik len nosorog! 

A čarovnica ta Karta ni hudobna  

čaromarta. 
 

Čara čira, tresk pok bum, 

vse prekliče na en šum. 

Čira čara, tresk bum pok,  

da ne bo postala drog! 

                                                               

Nuša Stegne in Zala Juhart 

 

 

ČAROVNICA MIJA 
 

Čarovnica Mija, kličejo jo Tija, 

na dvorišču čara, 

čaribaba, čarababa, 

začara in odčara. 
  

Inamuna, inamuna, 

Zalo spremeni v bano, 

Ino spremeni v vino, 

Martino pa v kino. 
 

Nuška je postala tuška, 

Nika mala pika, 

Kiara je postala stara, 

Sara pa rdeča kara. 
 

Inamuna, inamuna, 

črna čarna čarovnija. 

A ta magija, 

ni hudobna čarovnija. 
 

Anumani, anumani, 

vse odčara na eni dlani. 

Anumani, anumani, 

da ne bo še kdo na plani. 

 

Kiara Ribič in Martina Brglez 

 

 

 

 

                                  MARK LAUBIČ ZALA JUHART 
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ČAROVNIK ALEKSEJ 
 

Vsak dan na dvorišču čara, 

čaribari, in odčara 

hit čarovnik Aleksej, 

po domače kar Anej. 
 

Hokuspokus, hokuspokus, 

Rok postane kokos, 

Sabina je kot mandarina, 

Alina pa malina. 

 

Pika je pikov as, 

Neva krasni kvas, 

Aleš je postal smreka, 

Anja pa opeka. 

 

Hokuspokus, hokuspokus, 

oranžno čarni okus! 

A čarovnik Aleksej 

ni hudoben čarodej. 

 

Sukopsukoh, sukopsukoh, 

vse odčara na en mah. 

Sukopsukoh, sukopsukoh, 

da ne bo še koga strah.  

 

Aleks Artinger 

 

 

 

 

 

 

                KIARA RIBIČ 

VID TRAMŠEK 

                                       NUŠA STEGNE  
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5. RAZRED 

 

 

Zlahka se skrijem med plameni, kjer sonce gori. 

Ampak ti se ne moreš, ker nimaš moči. 

Lahko dobiš kakšno buško, če mi ukradeš hruško. 

Ampak se pazi, dobiš lahko eno buško in ne hruško. 

 

Zala Stegne 
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NOVOLETNI VEČER 

V nedeljo, 31. 12. 2017, smo vsi člani komaj čakali na novo leto. Praznovali smo doma. 

Doma smo se imeli zelo lepo. Mojega očeta še ni bilo doma, saj je imel nastop. Zato smo 

jaz, Evelina in moja mami začeli kuhati večerjo. Preden smo jo začeli pripravljati, smo 

se lepo oblekli. Prižgali smo televizijo in poslušali glasbo. Za večerjo smo naredili 

dunajske zrezke, krompirček in kar pet različnih solat. Kmalu je mami zazvonil telefon 

in bil je ati. Nato je prišel domov in večerja ga je čakala na mizi. Vsi smo pojedli in se 

ulegli na kavč. Nato pa smo malo plesali in se zabavali. Čakali smo, da bo kmalu polnoč. 

Še tri ure je bilo do polnoči in takrat so po zraku že letele rakete, bilo je zelo lepo. 

Kmalu smo se začeli pripravljati, da bomo skočili v novo leto 2018. Bilo je še samo 30 

minut do novega leta. Z Evelino sva že komaj čakala, da odpremo šampanjec. Še 5 minut 

do polnoči in že deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva in ena!!! Juhu!!! 

Skočili smo, odprli šampanjec in ga popili. Takrat smo hoteli spustiti rakete, ampak je 

preveč pihalo in z Evelino sva šla spat.  

Lepo sem se imel in komaj čakam na leto 2019.  

Izak Mlakar 

 

ROJSTNI DAN 

V soboto, 3. 3. 2018, sem odšla v Tinjsko Goro in tam smo praznovali bratrančev rojstni 

dan.  

Zjutraj, ko sem se zbudila, sem odšla v dnevno sobo gledat televizijo. Čez nekaj časa 

sem se odšla učit gospodinjstvo. Učila sem se kakšno uro, nato pa je k nam prišla teta. 

Spili smo čaj. Zraven nje je bil tudi Timi. Skupaj smo se odpravili v Tinjsko Goro. Timi 

je šel povabit strica Bogdana na pico. Nato sva odšla na sneg. Najprej sva se malo vozila. 

Timi je odšel naredit veliko kroglo snega, nato sva jo razdrla, da bi lahko iz teh kosov 

naredila iglu. Nekaj časa sva ga delala, seveda pa nama ni uspel. Ni se nama več dalo, 

zato sva iz igluja naredila posteljo in odšla počivat. Mene je že kar zeblo, zato sem mu 

rekla, da grem do hiše. Prišla sva do hiše in se preoblekla, ker sva bila mokra. Nato sva 

odšla vozit avte, ki so bili na dirkalni stezi. Teta je naredila osem pic, bile so zelo dobre. 

Na pico je prišla še moja družina. Tam smo bili do devete ure.  

Bila je zelo zanimiva in zabavna sobota. 

Nuša Janžič 
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VESELA NEDELJA 

V nedeljo, 4. 3. 2018, sem se zbudila in se šla preobleč. Ko sem se preoblekla, sem se 

počesala ter si naredila čop. 

Potem sem si pripravila zajtrk in se najedla. Po zajtrku sem se odšla igrat z mlajšim 

bratom Jakobom. Ko se nisva več hotela igrati, sva šla barvat pobarvanko. Ob 10. uri 

sta mama in Gregor odšla k maši. Midva z Jakobom pa sva ostala doma in se igrala ter 

gledala televizijo. Čez nekaj časa sta mama in Gregor prišla domov. Mami sem pomagala 

skuhati kosilo. Po kosilu pa sva z mamo pekli janeževe upognjence. Jaz sem pripravila 

testo. Ko so bili keksi pečeni, sva jih vzeli iz pečice. Ohladili so se in jaz sem poskusila, 

ali sva naredili dobre kekse. Nato je Drago prišel iz trgovine in prinesel Jakobu avto. 

Jakob je bil zelo vesel in me je vprašal, ali se greva igrat z novim avtom. 

Ta dan mi je bil všeč, ker sva z mamo spekli zelo dobre kekse. 

Urška Žunko Kobale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"JESENSKO LISTJE"      Nuša Janžič 

"TIHOŽITJE"      Urška Žunko Kobale 

"MORSKE DEKLICE"           Jan Lerher 
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GUMIJASTI IN RIBIŠKI ŠKORNJI 

 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Pozdravljen! Si ti moj brate? 

RIBIŠKI ŠKORENJ: Živijo! Jaz te ne poznam. 

GUMIJASTI ŠKORENJ: O, brate! Čakaj, sem jaz potem brate ali tvoja sestra? 

RIBIŠKI ŠKORENJ: Sestra, brat, no, saj je vseeno, navsezadnje sva le škornja. 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Jaz sem škorenj? Zanimivo, pa sem mislil, da sem japonka! 

RIBIŠKI ŠKORENJ: No, zdaj veva, da nisi ne moj brat in ne moja sestra. 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Zakaj in kako to veš? 

RIBIŠKI ŠKORENJ: E, no, ker nikoli nisem imel brata, ki bi bil tako neumen. 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Neumen?! Kaj pa to pomeni? 

RIBIŠKI ŠKORENJ: No, pozabi. Jaz sem iz družine ribiških čevljev. Ime pa mi je 

Brancin. 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Jaz prihajam iz družine japonk. Ime mi je Flip–Flop. 

RIBIŠKI ŠKORENJ: No, zdaj vem, zakaj jim rečejo gumijasti škornji. Verjetno zato, 

ker imajo gumo v možganih. No, zdaj grem, moja ladja bo odplula. Adijo! 

GUMIJASTI ŠKORENJ: Adijo, brate! No, ali sestra! 

RIBIŠKI ŠKORENJ: Nisem ne tvoj brat ne tvoja sestra.   

Izaja Smogavec Potočnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "PRAVLJIČNA PTICA"  Izaja Smogavec Potočnik 
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6. RAZRED 

 

VELIKA NOČ 

 

Velika noč se bliža, 

Črtek krtek se veseli. 

Iskal bo belega zajca in obarvana jajca. 

Babico bo objel, rekel ji bo: »HVALA!« 

in veselje doživel. 

 

Tinkara Kolenc 
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DOBRA SPREMEMBA 

Prijatelji so bili žalostni, ker so zapustili Tajno društvo PGC, vendar tudi srečni, ker so 

lahko pomagali svoji mali prijateljici Silvici.  

A nekaj jim ni dalo miru. Potrebovali bi novo društvo. Tako, ki ne bi nikomur škodilo. Ko  

so v glavnem odmoru sedeli pred oglasno desko, so na njej opazili oglas, ki bi bil za njih. 

Vendar niso vsi mislili na isti oglas. Metod je bil zagledan v oglas za učitelja otroške 

nogometne ekipe in zraven njega tudi Miha. Jože pa se je zagledal v oglas za delo v 

laboratoriju.  

Že naslednji dan so poskusili z delom. Mihi in Metodu je šlo super. Tudi Jože je bil 

zadovoljen. Ker pa so hoteli početi še kaj vsi skupaj, so prirejali delavnice. Večinoma so 

bile povezane s tem, kar so sami počeli. Torej z nogometom in znanostjo. Učitelji pa so 

v šoli pri njih videli, da jim delo, ki jih veseli, zelo pomaga. Niso jih več klicali zbiratelji 

cvekov. Učenci so se zgledovali po njih. Sami so bili ponosni, da so končno lahko naredili 

nekaj zase. 

Nika Klinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "HARRY POTTER"      Larisa Capl 
"ZABIVAKA"    Kristina Pliberšek 
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PUJS IN TRIJE VOLKOVI 

Nekoč pred davnimi časi je v temnem in zasneženem gozdu živel pujs. V jami je bilo 

temno in mrzlo, zato se je pujs odločil, da gre poiskat toploto. 

Takoj se je odpravil na pot. Nedaleč stran je volk pripravljal ogenj. Ogenj je začel 

goreti in volk je odšel po dračje. Pujs je prišel iz gozda in zagledal ogenj. Stekel je do 

njega in se s svojo mokro in blatno ritjo usedel nanj. Ko se je volk vrnil, je zagledal 

nedogorela drva in pujsove stopinje. Hitro je stekel k sosedu volku in mu povedal, kaj 

se je zgodilo. Odločila sta se, da bosta zakurila nov ogenj. Ogenj je že gorel, zato je 

prvi volk odšel po dračje, drugi pa po kotel in vodo. Voda je že vrela in volkova sta 

zadremala. Spet se je pojavil pujs in videl kotel vrele vode. Odnesti ga je želel v jamo, 

ampak je bil zelo neroden in polil speča volkova po repih. Pujs je v strahu spustil kotel 

in jo hitro popihal. Tuleča od bolečin sta opazila: skoraj ugasel ogenj, prevrnjen kotel 

in pujsove stopinje. Od strahu sta stekla k tretjemu volku in odločili so se, da bodo jedli 

svinjsko kračo. Zakurili so in voda je že vrela. Le še pujsa so čakali. Bili so utrujeni, zato 

so zaspali. Izza grmovja je pokukal pujs. Stekel je do kotla, a se je spotaknil ob kamen  

in padel vanj. Volkovi so se zbudili in stekli po kuhalnico. Vrnili so se in bili zelo začudeni, 

saj je pujs vzdihoval, da mu paše vročina v kotlu. Volkovi so čakali tri dni in tri noči, 

ampak pujs se ni skuhal. Tako so volkovi ostali lačni, pujs pa je vso zimo preždel v kotlu. 

Zato so se odločili, da bodo postali vegani. 

Od takrat volkovi nabirajo le še gozdne plodove in še danes se po njih imenujejo volčje 

češnje. 

                                                                                   Tinkara Kolenc 

 

 

 

 

 

 

 "ZABIVAKA"    Nika Klinc 
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7. RAZRED 

HOTELA SEM … DOBITI ZAKLAD 

Ko je bilo zunaj deževno vreme, sem zmeraj skakala po lužah. Hotela sem, da se čim 

prej pojavi sonce. 

Nekega dne pa je lilo kot iz škafa. Obula sem si škornje in hitro odhitela pod dežne 

kapljice. Pojavilo se je sonce in nato še kar dve mavrici. Mama mi je zmeraj govorila, da 

je tam, kjer je začetek mavrice, zaklad. Želela sem si, da bi lahko hodila po mavrici in 

se spuščala po njej kot na toboganu. Mavrica se je začela točno na našem travniku nad 

hišo. Hitro sem vzela lopato in se odpravila proti njej. Prišla sem na vrh travnika, se 

ozrla v nebo in mavrice ni bilo več nikjer. Nisem hotela obupati, zato sem kopala in 

kopala. Nisem našla zaklada in se žalostna odpravila domov. Mama me je spraševala, kaj 

je narobe z mano, ker sem bila cel dan slabe volje. Potolažila me je, da mavrice nikoli ne 

moreš prijeti. 

Še danes včasih pomislim na to. 

         Katja Janžič 
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HOTEL SEM LETETI 

Ko sem bil majhen, sem si močno želel leteti. 

Vsak dan sem gledal ptice, kako letajo in pri tem 

uživajo. Vse bi naredil, da bi lahko letel med 

oblaki. Po trampolinu sem skakal gor in dol, a 

leteti nisem mogel. Tekal sem z zaletom, poskočil, 

a leteti nisem mogel. Gledal sem risanko Mala 

čarovnica Bibi. Čarovnica je imela metlo. Tudi jaz 

sem jo vzel, a metla ni poletela. Bil sem jezen. 

Vprašal sem mamo, zakaj se ne morem dvigniti v 

zrak.  »Ljudje ne znamo leteti,« je odgovorila. 

Še danes gledam ptice, kako letijo in sem 

ljubosumen nanje. 

Andrej Brglez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ZABIVAKA"   Lucija Globovnik 

"KROKAR"                            Katja Janžič 

"HARRY POTTER"            Lana Ribič 
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HOTELA SEM … ŽIVETI NA OBLAKU 

Štela sem približno štiri leta. Gledala sem bele oblake. Bili so raznih oblik in velikosti.  

Želela sem si poleteti in živeti na oblaku. Mislila sem, da je iz sladkorne pene. Imela bi 

majhen košček oblaka. Ukazovala bi mu, kje naj se ustavi, kje naj dežuje, kje naj leti in 

kako nizko naj se spusti. On bi letel, jaz pa bi jedla to sladko oblakovo peno.  

Ampak nisem mogla dolgo sanjariti. Večkrat me je kaj zmotilo. Rekla sem atiju, da bi šli 

na letalo in skočili na oblake. Poskusili bi, ali imajo takšen okus, kot tista sladka pena na 

morju. Čez nekaj časa mi je mami rekla, da so oblaki iz vode. V četrtem razredu je bilo 

to potrjeno. 

Tako so se delno razblinile moje sanje. Ampak ko pogledam v nebo, še vedno včasih 

pomislim: »Kako bi rada letela na oblaku!« 

Lucija Stegne 

 

 

 

"JODA"                                              Leon Stegne 

"KOLOVRAT"         Lucija Stegne 
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8. RAZRED  

  LJUBEZEN 

 

Redko kdaj se nam zgodi, 

da si misliš, 

da pravo ljubezen našel si. 

 

Lahko vaju ločuje ocean, 

celina, ali pa samo stena 

med zidovoma obema. 

 

A zapomni si, prave osebe 

za srce lahko najti ni, 

a vse je mogoče, če le srce 

si to želi. 

                                                             

Ema Brdnik 

 

"PREŠEREN"          Sašo Brdnik 
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ČRNA ZANKA 

 

Vse se s prošnjo je začelo, 

njeno srce je od sreče poletelo. 

Vse se je kot v sanjah zdelo, 

a njeno srce hitro v pekel je prispelo. 

 

Zanka razpela se 

in njo ujela je. 

Konec bližal se, 

a upanje vedno je. 

 

Iz zanke ji je uspelo se izviti 

in živi ven uiti. 

Ljubezen je šla v temo, 

saj se je le igral z njo. 

 

                                 Manja Capl 

 

 

GAŠPERJEVA  ZGODBA 

Gašper je moj najboljši prijatelj. Živi v centru mesta tako kot jaz. Vedno mi je stal ob 

strani, jaz pa njemu ne vedno ... Ni imel lahkega življenja, zato imava veliko skupnega. 

Gašper je bil preprost otrok. Veliko časa je preživel na internetu. Ponoči pa se je 

pogovarjal s Tino, ki naj bi bila njegova najboljša prijateljica, v šoli pa mu še besede ni 

rekla.  

Vse se je začelo, ko je Gašperjeva mama izgubila službo. Vedno več je strmela skozi 

okno in vsak večer se je kregala z Gašperjevim očetom, zato je tudi odšla. Gašperja pa 

je odpeljala k staremu prijatelju Maksu oz. Maksimiljanu. Z njim je ostal kar nekaj časa 

in imela sta se lepo, dokler mu Maks ni povedal skrivnosti, ki sta mu jo z mamo skrivala 

kar 12 let. Maks je Gašperjev oče! Pa sem mislil, da je moje življenje zapleteno. Življenje 

se mu je sicer obrnilo na glavo, hkrati pa se mu je odprlo novo poglavje. 

 

                                               Ana Rojko 

 



GLASILO OŠ PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE   

 
25 

 

                                                    LEPA URŠKA 

Urška je najlepše dekle na svetu. Ima lepe lase, boke, postavo in še marsikaj bi se našlo. 

Nekaj zapiska in Urška spet dobi SMS, ki ji ga pošlje njena prijateljica Anja.  »No, kaj 

zdaj? Se vidimo na zabavi zvečer?« Urška pa odpiše: »Ja, itak, kaj si pa mislila. Komaj 

čakam, da vsi dobri fantje vidijo, kaj bom oblekla.« 

Ura odbije 22.00 zvečer, Urška in njene prijateljice popravljajo še zadnje stvari pri 

make-up-u. Ko se odpravijo na ples, vsi fantje žvižgajo za njo. Na plesu zagleda 

mišičnjaka in se spogleduje z njim ter ga na koncu plesa poljubi. Naslednje jutro se 

zbudi v neki razpadli koči z desetimi fanti. Nato se pobere ter odhiti domov. Na poti 

sreča tistega fanta, ki ga je poljubila. »Se me spomniš?« vpraša fant. »Bolj malo, tekila 

mi je škodila.« Fant zaskrbljeno vpraša: »Ali sva še skupaj?« Urška začudeno odgovori: 

»Ja, itak, haha.«  

Zvečer je Urška na zabavi in se spet poljublja, ampak z drugim. Obrne se v levo ter 

zagleda njenega fanta, ki jo gleda s strelami v očeh. Ona ne sliši glasbe, temveč samo 

njegove počasne korake. Fant se vedno bolj bliža ter jo udari s steklenico po glavi. 

Naslednji dan se Urška zbudi v bolnišnici, kjer pa ji mama pove, da je fant, ki jo je 

skušal ubiti, bil tri leta v umobolnici zaradi težav z jezo in da je sedaj v zaporu, zato je 

nima kaj skrbeti. Ko mama odide, Urška dobi sporočilo neznane številke.  V njem pa piše, 

da je to šele začetek. 

Ema Brdnik 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
"AMY"                    Manja Capl "RONALDO"         Sašo Brdnik 
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9. RAZRED 

 

 

GAZELA 

 

Grozne stvari in ljudje povsod, teci,  

nevarnost preži, teci,  

tema te lovi, teci. 

Pravijo, da je življenje težko, zatorej teci. 

Pravijo, da ljubezen boli, teci. 

A zakaj tekel bi mimo? 

Če pa lahko tečeš naravnost skozi. 

Za trenutek se ustavi in pomisli, nato teci. 

 

Mija Špes 

                                       

 

                             

 

"DALI"       Davorin Janžič   
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KRIVEC NI VEDNO KRIV 

Velikokrat slišimo ljudi govoriti, kako ogroženi so v prometu motoristi. Ampak nikoli ne 

pomislimo, kako lahko motoristi ogrozijo nas. 

Pred približno enim mesecem je moja babi bila na obisku pri svoji mami. Ob odhodu je morala 

zapeljati preko ceste in obrniti. Pogledala je levo, desno in še enkrat levo. Na cesti ni bilo 

nikogar, zato je speljala.  

V tistem trenutku sta po hribu navzgor pridrvela motorista. Bilo je jasno, da ne vozita po 

omejitvah. Prvi motorist je trčil v sprednje levo kolo na avtu tako močno, da ga je prestavilo za 

njegovo dolžino. Drugi je videl trk in ob močnem zaviranju kljub vsemu trčil v zadnji del 

avtomobila. Gospa, ki je vozila za motoristoma, je dogodek videla in poklicala rešilce in policijo. 

Prvega motorista so takoj odpeljali v bolnišnico, medtem pa je policija zaslišala babico in 

drugega motorista. Sledeči je hotel policiji dokazati, da sta vozila po omejitvah. Ampak policisti 

so vedeli, da bi se v tem primeru ustavila oziroma izognila avtomobilu. Avto je bil po trku uničen 

in od motorja so ostali samo deli. 

Prvi motorist je bil poškodovan in je še vedno v bolnišnici. V bolnišnici pa je tudi babi. Ona ni 

utrpela poškodb, kot so zlomi ali zvini. Zaradi otekline, ki pritiska na njene možgane in stresa 

po nesreči, ji včasih omrtvi roka ali noga. Bila je na dveh slikanjih in operativnem posegu. 

Krivec za to prometno nesrečo je po prometnih pravilih moja babi, toda hud prekršek sta 

naredila motorista, ki sta s preveliko hitrostjo ogrožala sebe in mojo babi. 

Kadar sedemo v avto ali na motor, moramo zmeraj in povsod pomisliti, kaj se lahko zgodi, če ne 

upoštevamo prometnih predpisov.            

 Ana Tič 

 

GAZELA 

Ljubezen je čustvo, ki se tiho prikrade. 

Pride, kakor pride pomlad, a srcu se ne da ukazovat´. 

V življenju se srečamo z veliko ljudmi, 

pridejo in gredo, a srcu se ne da ukazovat´. 

Lahko je v solzah sreče, lahko pa v solzah žalosti. 

Počutiš se kot roža sredi pomladi,  

a srcu se ne da ukazovat´. 
                                                              

                                Tjaša Brglez 

 

  
"IVAN CANKAR"  Sara Oblonšek 
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PROMETNE NESREČE – NAŠ VSAKDAN 

Skoraj vsak dan slišimo po radiu, televiziji ali preberemo v časopisu o krvavem dogodku na naših 

cestah. Žal postajajo novice našega vsakdana. 

Kljub nenehnim opozorilom se še vedno dogajajo v prevelikem številu. Povzročijo jih 

neprevidnost, nepremišljenost voznikov. Če le za trenutek odmaknejo oči od ceste, da bi 

pogledali prejeto sporočilo na telefonu, lahko povzročijo trčenje z drugim avtomobilom in 

neizogibne so trajne poškodbe voznikov, sopotnikov ali celo smrtne žrtve. Preveč ljudi umre v 

avtomobilskih nesrečah. 

Prijatelji so se dogovorili, da se ob kozarčku malo poveselijo, namesto enega, dveh je bilo 

kozarčkov deset in več. Nato so sedli pijani za volan in povzročili nesrečo, v kateri so bili 

poškodovani tisti, ki niso bili z njimi v gostilni. Mar bi raje poklicali nevinjene prijatelje ali taksi, 

da bi jih odpeljali domov?! 

Kdor ima močan avto, mu to dejstvo še ne daje pravice brezglavo divjati po cestah, prehitevati 

vse, kar je pred njim, in voziti pri rdeči luči. Tudi tako objestno bahanje je prevečkrat vzrok 

za najhujše nezgode. 

Prometnim nesrečam pa ne botrujejo le vozniki avtomobilov, tovornjakov in motorjev, tudi 

neprevidnost pešcev je potrebno omeniti; tistih npr., ki ne nosijo kresničk po temi, tistih, ki 

hodijo po napačni strani cestišča, tistih, ki mislijo, da je cesta igrišče … 

Povzročitelji prometnih nesreč smo lahko vsi. Vsi, ki ne bi 

upoštevamo cestnoprometnih pravil, ki bi pisali med vožnjo sms-

e, se pogovarjali po telefonu, se pogledali v ogledalo in si 

našminkali ustnice, morda pregoreče opazovali lepote narave ali 

celo vinjeni sedli za volan! Naša življenja so preveč edinstvena in 

vredna, zatorej se zavedajmo tega vsak trenutek, še zlasti 

takrat, ko smo udeleženci prometa. 

Mija Špes 

 

 

 

 

"SLADOLED"     Ana Tič 

"DALI"    Denis Romo Lopez 
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ZLATA INDIJANSKA ZGODBA 

Letos smo pri lutkovnem krožku igrali predstavo Indijanska zgodba. Zgodba govori o 

rojstvu dveh otrok v indijanskem plemenu. Prva se rodi Indijančica, ki jo poglavar 

poimenuje Plešoči list, ker po vasi zaplešejo listi, ko se rodi. Takoj za njo se rodi Beli 

kamen. Poglavar ga poimenuje po luni, ki naj mu da moč, trdno kot skala. Beli kamen se 

norčuje iz Plešočega lista, ker se boji teme. Ta je zelo žalostna, zato ji poglavar podari 

lovilca sanj. Plešoči list odjezdi s konjem in pozabi lovilca sanj. Beli kamen je jezen, ker 

mu je Plešoči list vzela konja in ji zato vzame lovilca sanj ter pobegne. Na koncu ga 

poglavar in Plešoči list najdeta zaradi njene povezanosti z naravo. 

Letošnji lutkarji smo bili: Mija Špes (Plešoči list), Denis Romo Lopez (poglavar), Sara 

Oblonšek (Beli kamen), Ana Tič in Lucija Stegne (konj), Ema Brdnik, Lana Ribič in Tjaša 

Brglez (totemi in drevo), Ana Rojko, Andreja Vrbek, Manja Capl, Rebeka Steble in 

Veronika Kos (drugi elementi na odru). Tehnika sta bila Jakob Tramšek in Sven Ačko. 

Naši mentorici sta bili Alojzija Mušič in Barbara Potočnik Kolenc.  

Najprej smo predstavo zaigrali učencem prvih treh razredov, nato so si jo v Slovenski 

Bistrici ogledali tudi naši starši. Z našo avtorsko igro smo navdušili selektorico na 

območnem tekmovanju v Slovenski Bistrici in si pridobili vstopnico za regijsko 

tekmovanje v Majšperku. Tam smo se ponovno odlično odrezali in se uvrstili na državno 

tekmovanje v Dolenjskih Toplicah, kjer smo osvojili zlato Linhartovo priznanje.  

                           Manja Capl in Ana Rojko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTKOVNA SKUPINA OŠ TINJE – ZLATO LINHARTOVO PRIZNANJE 
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DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH  

TEKMOVANJE – PRIZNANJE IME IN PRIIMEK, razred MENTORICA 

SLOVENŠČINA – srebrno  Cankarjevo 

priznanje 

Mija Špes, 9. a 

Ana Rojko, 8. a 

Mojca Stegne 

FIZIKA – srebrno Stefanovo 

priznanje 

Jakob Tramšek, 8. a Lucija Švent 

ZGODOVINA – srebrno  priznanje Mija Špes, 9. a Dragica Križaj 

ANGLEŠČINA – srebrno priznanje Ana Tič, 9. a Dragica Križaj 

MATEMATIKA – DIAMANTNI 

KENGURU 

Ana Tič, 9. a  

ANGLEŠČINA – bronasto priznanje Mija Špes, Ana Tič, 9. a Dragica Križaj 

ZGODOVINA – bronasto priznanje Veronika Kos, 8. a 

Mija Špes, Ana Tič, 9. a 

Dragica Križaj 

FIZIKA – bronasto Stefanovo 

priznanje 

Jakob Tramšek, 8. a 

Mija Špes, 9. a  

Lucija Švent 

ASTRONOMIJA – bronasto  

Dominkovo priznanje 

Ana Tič,  9. a Lucija Švent 

NARAVOSLOVJE – priznanje za uspeh 

na tekmovanju v znanju naravoslovja 

KRESNIČKA 

Alen Brdnik, Žiga Stegne, Gaber Žerjav, 1. a Slavica Gracej 

Tim Juhart, Maša Laubič, Aljaž Klinc, 2. a Sonja Ambrož 

Žan Podvršnik, Maj Bohak, Nil Smogavec 

Potočnik, 3. a 

Silva Kos 

Kiara Ribič, Nuša Stegne, 4. a Marta Potrč 

Jan Lerher, Izaja Smogavec Potočnik,  5. a Lidija Čibri 

Nika Klinc, Tinkara Kolenc, 6. a 

Lucija Stegne, 7. a 

Bogdana Drozg 

Onič 

 

LOGIKA –  bronasta priznanja 

 

Tim Juhart, Aljaž Klinc, Maša Laubič, 2. a Sonja Ambrož 

Nil Smogavec Potočnik, Žan Podvršnik, Zala 

Globovnik, Matevž Rajtmajer, Vid Ambrožič, Maj 

Bohak, 3. a 

Silva Kos 

Zala Juhart, 4. a Marta Potrč 

Jan Lerher, 5. a Andreja Tomažič 

Teja Justinek Markovič, 6. a  

Lucija Stegne, 7. a 

Sašo Brdnik, Veronika Kos, 8. a 

Ana Tič, 9. a 

Alojzija Mušič 
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SLOVENŠČINA – bronasto  

Cankarjevo priznanje 

Kiara Ribič, Nuša Stegne, 4. a Marta Potrč 

Izaja Smogavec Potočnik, 5. a Andreja Tomažič 

Nika Klinc, 6. a 

Katja Janžič, 7. a  

Ana Rojko, 8. a 

Mija Špes, 9. a 

Mojca Stegne 

SLOVENŠČINA – Cankarjevo 

priznanje  za sodelovanje na šolskem 

tekmovanju iz slovenščine  

MEHURČKI 

Alen Adam, Kaja Golčar, Tim Juhart, Aljaž Klinc, 

Evelina Mlakar, 2. a 

Sonja Ambrož 

Vid Ambrožič, Maj Bohak, Nina Gajšek, Zala 

Globovnik, Žan Podvršnik, Matevž Rajtmajer, Nil 

Smogavec Potočnik, 3. a 

Silva Kos 

 

MATEMATIKA – priznanje za uspeh 

na tekmovanju Mednarodni 

matematični kenguru 

 

Žiga Stegne, Neja Motaln, Sanja Brdnik, Alen 

Brdnik, Larisa Blažič, 1. a 

Slavica Gracej 

Maša Laubič, Aljaž Klinc, 2. a Sonja Ambrož 

Matevž Rajtmajer, Žan Podvršnik, Maj Bohak,  

3. a 

Silva Kos 

Kiara Ribič, 4. a Marta Potrč 

MATEMATIKA – bronasto Vegovo 

priznanje za uspeh na tekmovanju 

Mednarodni matematični kenguru 

 

Jan Lerher, 5. a Andreja Tomažič 

Nika Klinc, 6. a 

Lana Ribič, 7. a 

Jakob Tramšek, 8. a 

Ana Tič, 9. a 

Alojzija Mušič 

ZLATE BRALKE IN BRALCI Mija Špes, Ana Tič, Dušanka Visenjak, Sara 

Oblonšek, Tjaša Brglez 

Andreja Tomažič 

KAJ VEŠ O PROMETU?  1. mesto 

ekipno 

Jakob Tramšek (1. mesto posamezno), Davorin 

Janžič (3. mesto posamezno), Samo Rizvanaj, 

Mitja Jesenek, Matevž Cehtl 

Lidija Čibri 

 

 

 

NAJBOLJŠI DEVETOŠOLKI – 

PREJEMNICI ŽUPANOVE PETICE 

 

 

Ana Tič Mija Špes 
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Ana Rojko in Mija Špes 

 – srebrno Cankarjevo priznanje 

Jakob Tramšek z mentorico Lucijo Švent 

– srebrno Stefanovo priznanje 

Ana Tič z mentorico Dragico Križaj – 

srebrno priznanje iz angleščine 

Mija Špes z mentorico Dragico Križaj – 

srebrno priznanje iz zgodovine 
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Ana Tič – DIAMANTNI KENGURU 

Ekipa učencev, ki je zmagala  na tekmovanju Kaj veš o prometu? 

z mentorico Lidijo Čibri 

Zlate bralke z mentorico Andrejo Tomažič 
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ŠPORTNI DOSEŽKI 

 

Medobčinsko tekmovanje v 

smučanju  (RTC Trije kralji) 

Zala Juhart, 1. mesto najmlajše učenke 

Nuša Stegne, 2. mesto najmlajše učenke 

Maša Laubič, 3. mesto najmlajše učenke 

Timi Juhart, 1. mesto najmlajši učenci 

Mark Laubič, 2. mesto najmlajši učenci 

Medobčinsko posamično 

tekmovanje v atletiki 

Denis Romo Lopez, 2. mesto v metu žvižgača,  starejši učenci 

Sara Oblonšek, 2. mesto v teku na 60 m,  starejše učenke 

 

Mentor: Kristijan Ilijevec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smučarski asi z mentorjem Kristijanom Ilijevcem 
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OBUJAMO SPOMINE 

 

 

 

NAŠI PRVOŠOLCI 

 

 

 

 

 

 

LOVRENŠKA 

JEZERA 

 

 

 

 

ŠOLSKI VRT 
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PREDSTAVITEV 

POKLICEV 

 

 

 

 

 

PARLAMENT 

 

 

 

 

 

 

MODRAŽE 
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MARIBOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI V TEDNU OTROKA 

 

 

 

 

 

 

STRELIŠČE 
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KARIERNI 

SEJEM  

 

 

 

 

 

TRADICIONALNI 

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR 

 

 

 

 

 

 

DEDEK MRAZ 
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NOČ BRANJA 

 

 

 

 

 

 

PROSLAVA OB PREŠERNOVEM DNEVU 

 

 

 

PUSTOVANJE 
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MEDVRSTNIŠKA MATEMATIKA 

 

 

 

REVIJA OTROŠKIH 

FOLKLORNIH 

SKUPIN 

 

 

 

GLEDALIŠKA 

IGRA 

MALA 

PLESALKA 
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POZDRAV POMLADI 

 

 

PODELITEV 

BRALNE 

ZNAČKE 

PREDSTAVITEV KUNCEV 
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VSILJIVCA 

V vsaki vrsti je en vsiljivec. Poišči ga. 

 

                                      
Veronika Kos 

ŠALE 

                                                                   S spleta izbrali: 

          Tinkara Kolenc in Lana Ribič 

 

MATEMATIKA 

 Edini kraj na svetu, kjer ljudje kupijo 

64 lubenic 

 in se nihče ne sprašuje, zakaj … 

 

 

OGLEDALO 

Če ti nekdo reče, da si grd, mu odgovori: 

»Nisem ogledalo.« 

 

 

SKORAJ … 

Janezek pride domov in reče mami: 

»Skoraj sem dobil odlično 5.« 

Mama: »Kako pa to?« 

Janezek: »Ja, sosed jo je dobil.« 

 

JANEZEK IN POLICIST 

 

Policist: »Kje živiš?« 

Janezek: »S starši.« 

Policist: »Kje živijo tvoji starši?« 

Janezek: »Z menoj.« 

Policist: »Kje pa vi vsi živite?« 

Janezek: »Skupaj.« 

Policist: »Kje stanujete?« 

Janezek: »Zraven naših sosedov.« 

Policist: »Kje stanujejo vaši sosedje?« 

Janezek: »Ne boste mi verjeli, če vam 

povem.« 

Policist: »POVEJ MI!!!« 

Janezek: »Zraven nas.« 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
    

   

 

    

    

    

    

A   B 

    

D  B  

 A  C 
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Lucija Stegne 

 

UGANKE 

 

VSE NOČI OB TEBI BEDI, 

 SE ZJUTRAJ ZBUDI,  

TI SANJE SPODI. 

(AKLIDUB) 

 

 

RJAVA PLOŠČICA VABLJIVA V SEBI 

KAKŠEN LEŠNIK SKRIVA, 

 MAMICI PRAV NIČ NI VŠEČ, 

 ČE POJEŠ JE TI PREVEČ.   

(ADALOKOČ) 

 

 

 

 

TAM NA BELEM POLJU  

ČRNE SO SLEDI, 

 ČE JIH ZNAŠ RAZBRATI, 

 VELIKO IZVEŠ STVARI. 

(AGIJNK)  

 

RDEČE HLAČE, 

 BELO MESO,  

ČRNA DUŠA,  

KAJ JE TO? 

(OKLOBAJ) 

 

S spleta izbrali: 

Tinkara Kolenc in Lana Ribič 

 

 

 

5 4     7 8 2 

 2 8 1   9   

    8    1 

  5 6 9 8  4  

9   7 4   2  

 8 4 5  3    

  2    8 9 5 

1  9  6     

8 7   5   1  



GLASILO OŠ PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE   

 
45 

 

REBUSI 

G=B     _ _ _ _ 
 

 

Č=C P     
     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ___ ___ ___ ___ 

 

  K=V __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

 N   T=L  ___ ___ ___ ___ 

                                 
Rebeka Steble in Ema Brdnik 
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"ZABIVAKA"                LANA RIBIČ 

 

 

 

 


