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NAGOVOR RAVNATELJICE 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani zaposleni, starši ter drugi 

prijatelji Jesenka!  

JU HU, Jesenko je znova tu! 

Pred vami je nova številka šolskega glasila Jesenko, ki je ponovno dobil 

zagon z učiteljico Majo Špes. V njem so zbrani vaši prispevki, rezultati 

tekmovanj in utrinki različnih dejavnosti ter dogodkov, ki so zaznamovali to 

šolsko leto. Verjamem, da ga boste z veseljem prebrali in morda k branju 

povabili še koga.  

Zaključuje se zelo posebno šolsko leto 2020/2021 in lahko bi rekli, da je 

bilo razdeljeno na tri obdobja. Na čas pred, na čas med in na čas po pouku 

na daljavo. Leto je bilo zares nekaj posebnega. Predvsem zaradi 

ukrepov za preprečevanje okužb s korona virusom, ki so bili ves 

čas naši zvesti spremljevalci in so kar trajali in trajali … Tako smo 

velik del šolskega leta ždeli pred računalniškimi zasloni in v spletnih 

učilnicah, razkuževali roke, pridno zračili, hodili na testiranja ter nosili 

maske. Tako pouk na daljavo kot pouk v šoli je za vse nas zahteval 

mnogo več energije, predvsem pa sprotnega in rednega dela. 

Tako smo pridno vadili samostojnost in odgovorno ravnanje, pridobili veliko 

novega znanja na področju IKT tehnologije ter ob koncu šolskega leta nam 

je uspelo doseči tudi željene in pričakovane učne rezultate. Skozi leto smo 

bili deležni številnih sprememb in velikokrat smo morali v zadnjem trenutku 

prilagoditi načrtovane dejavnosti trenutnim razmeram. Spremembe so 

postale naša stalnica. Ni bilo vedno enostavno, ampak uspelo nam je in zdaj 

je čas, da pozabimo na vse slabo, kar je prinesel korona čas ter pomislimo 

na vse lepo, kar še čaka na nas … 
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Na tem mestu se želim iskreno zahvaliti vsem staršem za podporo, 

potrpežljivost, pomoč in dobro sodelovanje v tem izjemno zahtevnem letu. 

Cenjene sodelavke in sodelavci, hvala tudi vam. Hvala, da ste, oz. da smo 

zmogli. 

In pred vrati so zares zaslužene počitnice. Vsem želim sanjsko 

lepe počitnice. Take, kot jih še ni bilo. Preživite jih v naravi, 

na morju, igrišču, morda na planinski poti, skupaj s prijatelji. 

Preberite kakšno dobro knjigo, kvačkajte, šivajte, ustvarjajte, 

telovadite, plešite, se igrajte in zabavajte … In se, kolikor je le mogoče, 

izogibajte vsem vrstam zaslonov. Za vse naj bo to čas oddiha in 

sprostitve ter nabiranja novih moči, da bomo lahko jeseni polni energije 

vstopili v novo šolsko leto. Le kaj nam bo prineslo? 

Alojzija Mušič, v. d. ravnatelja 
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OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN 

TINJE 
Življenje na šoli soustvarjamo učenci, vsi delavci šole in 

starši – skupno sledimo viziji, zato so naši cilji: 

Vzgoja in znanje za življenje v kakovostni šoli ter 

spodbudnem okolju. 

 

NAŠA VODILA SO: 

 Vzgoja in izobraževanje otrok za življenje. 

 Ohranjati in razvijati vrednote, kot so spoštovanje, znanje, delovne 

ter učne navade, odgovornost, dobre medsebojne odnose in strpnost 

ter sprejemanje različnosti. 

 Razvijati in spodbujati vedoželjnost, ustvarjalnost, vztrajnost, čut za 

estetiko ter kulturo. 

 Spodbujati zdrav in aktiven način življenja. 

 Partnerstvo s starši, z ožjim in s širšim okoljem. 

 Razvoj strokovnih kompetenc zaposlenih. 

 

Maketa Tinja izpod rok četrtošolcev. 
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OSNOVNA ŠOLA IMA ČUVAJA … 
 

 

Hov, hov, 

ne grem domov. 

Doma mi je dolgčas,  

pri šoli pa sem pravi as. 

Preproga je mehka zelo,  

mislim, da bi zadremati 

šlo! 
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FOTOGRAFIJE RAZREDOV 
1. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Jure Motaln, Larisa Smogavec, Nives Blažič, 

Urban Smogavec, Ožbej Šega. 

Stojijo (od leve proti desni): Patrik Gracej, Anej Gracej, Matija Obrovnik, 

Jakob Očko Kobale. 

Manjkajoči: Teo Skrbinek. 

Razredničarka: Sonja Ambrož. 
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2. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Blaž Smogavec, Katinka Juhart, Maja 

Podvršnik, Daša Klinc, Julija Povh. 

Stojijo (od leve proti desni): Anej Leskovar, Žana Brdnik, Leon Dušej, Jakob 

Justinek. 

Razredničarka: Silva Kos. 
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3. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Blaž Juhart, Sara Smogavec, Maruša Oblonšek, 

Tinkara Škerget. 

Stojijo (od leve proti desni):Timi Skrbinek, Žan Vidmar, Peter Gajšek, Leon 

Pišotek. 

Razredničarka: Tjaša Zorko. 
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4. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Julija Capl, Nejka Smogavec, Živa Bohak, Sanja 

Brdnik, Žana Brdnik, Ela Pogačnik. 

Stojijo (od leve proti desni):Alen Brdnik, Larisa Blažič, Tajda Smogavec, 

Žiga Stegne, Gaber Žerjav. 

Razredničarka: Marta Potrč. 
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5. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Evelina Mlakar, Mia Koren, Kiara Marčič, Tim 

Juhart. 

Stojijo (od leve proti desni): Alen Adam, Kaja Golčar, Žiga Krivec, Aljaž 

Klinc, Maša Laubič, Ela Detiček. 

Razredničarka: Andreja Tomažič. 
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6. razred 
 

 

 

Sedijo (od leve proti desni): Gregor Žunko Kobale, Žan Podvršnik, Matevž 

Rajtmajer, Aljaž Berdnik, Gašper Juhart. 

Stojijo v sredini (od leve proti desni): Minea Leskovar, Nina Gajšek, Zala 

Globovnik. 

Stojijo zadaj (od leve proti desni): Vid Ambrožič, Nil Smogavec Potočnik, 

Maj Bohak, Mitja Mally Tomažič. 

Manjkajoči: Luka Krivec. 

Razredničarka: Bogdana Drozg Onič. 
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7. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Zala Juhart, Aleks Artinger, Sabina Samastur, 

Tjaša Oblonšek. 

Stojijo (od leve proti desni): Tiana Dalila Romih, Mark Laubič, Vid Tramšek, 

Kiara Ribič, Anže Jesenek. 

Manjkajoči: Martina Brglez, Nuša Stegne. 

Razrednik: Kristijan Ilijevec. 
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8. razred 
 

 

 

Sedijo (od leve proti desni): Nuša Janžič, Zala Stegne, Ivo Himelrajh, Izak 

Mlakar, Alen Berdnik. 

Stojijo v sredini (od leve proti desni): Eva Žerjav, Izaja Smogavec Potočnik, 

Nik Kovačič, Lan Lerher, Jan Lerher. 

Stojijo zadaj (od leve proti desni): Urška Žunko Kobale, Melisa Janžič, Jakob 

Erker, Marcel Herček Mally, Timi Ferlič. 

Sorazredničarka: Barbara Potočnik Kolenc 

Manjkajoča: razredničarka Lucija Švent. 
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9. razred 
 

 

Sedijo (od leve proti desni): Tinkara Kolenc, Blaž Janžič, Blaž Stegne, Teja 

Justinek Markovič. 

Stojijo (od leve proti desni): Nika Klinc, Kristina Pliberšek, Larisa Capl, Erika 

Adam, Kris Marčič. 

Razredničarka: Nina Novak. 
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KOLEKTIV Z DEVETOŠOLCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šolo smo hodili, 

da bi mlajše generacije učili. 

Želimo jim pomagati, 

kaj novega pokazati. 

Trudimo se vsi, 

da na OŠ Tinje vsi zadovoljni bi bili! 
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Nina Jelen: UČITELJ 

Učitelj ni samo učitelj. 

Učitelj je po malem vse. 

Učitelj ni samo učitelj. 

Učitelj je včasih mama in ata, 

včasih je vzgojitelj. 

Učitelj je motivator, 

učitelj je administrator. 

Učitelj je včasih čistilec, včasih zdravnik, 

včasih je klovn, zabavljač, včasih 

pravičen sodnik. 

Je pedagog, psiholog, etnolog, biolog, 
zoolog, 

učitelj je po malem vse vrste log, 

v učitelju se skriva majhen otrok. 

Vsak učitelj je malo matematik, 
zgodovinar, geograf, slovenist, 

precej prav mu pride, če je učitelj po 

naravi optimist. 

Učitelj je pravljičar, pesnik, pevec, celo 
baletnik, 

športnik, igralec, slikar, kipar, skratka cel 
umetnik. 

Učitelj ni samo učitelj. 

Učitelj je po malem vse. 

A učitelj je zares učitelj, 

če ima na pravem mestu srce. 
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1. ČAS PRED KORONA »PAVZO« 
PRVI ŠOLSKI DAN 
 

Prvi šolski dan je nekaj posebnega. Vonj ima po jesenskih listih, novih 

učbenikih brez zavihanih ušes, nepopisanih zvezkih, po pričakovanju in 

vznemirjenju.  

Tudi učenke in učenci OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje so ponosno 

zakorakali novim zmagam naproti … 

 

 

 

Medse smo sprejeli 10 prvošolcev … 
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… in ravno toliko novih ter ponosnih staršev. 

Dragi prvošolci, 

danes začenjate svojo 

šolsko pustolovščino, mi 

jo s tem šolskim letom 

zaključujemo. 
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PRAZNOVALI SMO 10. OBLETNICO OTVORITVE 

PRIZIDKA K NAŠI ŠOLI 
 

S priložnostno spominsko razstavo smo obeležili 10. obletnico otvoritve 

prizidka k šoli, vrtca in knjižnice. 

Obudili smo spomine na gradnjo prizidka, vse od polaganja temeljnega 

kamna do otvoritve, ki je pod šotorom na šolskem igrišču potekala 1. 

oktobra 2010. Ta dan je bil za učence in zaposlene naše šole »dan 

najlepših sanj«, saj smo s povečanjem obstoječe stavbe, pridobili odlične 

pogoje za delo. Po desetih letih pa smo še posebej ponosni, da z našim 

skrbnim ravnanjem in s sprotnim vzdrževanjem, še vedno ohranja svoj 

videz. 

Razstava je bila na šoli na ogled do konca oktobra. 

 

 

Fotografija iz spominskega albuma. 
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TEDEN OTROKA, 5. 10. 2020–9. 10. 2020 
 

Od 5. do 11. oktobra 2020 je potekal Teden otroka. Letošnja tema se je 

glasila ODGOVOR JE POGOVOR. Teden otroka se je povezoval s 

praznovanjem 30. obletnice delovanja TOM telefona za otroke in 

mladostnike. 

Tudi na šoli smo pripravili različne popestritvene in olajševalne dejavnosti 

za naše učence. Učenci so sami podali predloge, kaj bi želeli početi v okviru 

Tedna otroka. Veliko zamisli smo jim uresničili, nekaj pa smo jih morali 

zaobiti zaradi razmer, povezanih s korona 

virusom. Dovolite, da vam jih nekaj 

predstavimo. 

 

 

Razstava na šoli. 
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PRIDETE NA TINJSKI HAMBURGER? 
 

 

 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO NA TINJU! 

BLIŽNJIM 

GOSTINCEM SMO 

PREDLAGALI NOV 

IZDELEK NA MENIJU. 

I don't know 

I don't know what to say, 

I don't know if I should stay. 

A lot of things have happened 

but most of them are forgotten. 

All that I'm saying is 

that you can become his.  

Don't worry about me, 

for some time I'll be a tree.  

Jakob Erker, 8. razred 

 

I don't understand 

My baby  

I don't understand your changing 

but I can't stand it. 

My heart  

can't take this damage  

and the way I feel 

I can't stand it. 

Girl you are making this hard for me. 

So please,  

try to understand me.  

But I don't understand you! 

Marcel Mally Herček, 8. razred 
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FRIDAAAA JE POSTALA NAŠA KRALJICA! FRIDA, 

FRIDA! 
 

Učence od 1. do 5. razreda je v oktobru obiskala Frida in jim izročila likovni 

material, s katerim so ustvarjali svoje izdelke.  

Njenega obiska so se zelo razveselili, saj jim je popestrila dan s svojo 

hudomušnostjo. Učencem je pokazala, kako lahko kljub velikim ušesom, 

skače preko kolebnice.  

Z veseljem so, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, likovno 

ustvarjali med poukom in po njem.  

 

 

 

Frida na obisku. 
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Veseli smo, da je Frida prepoznala našo nadarjenost, saj so bili naši 

izdelki prepoznani in nagrajeni.  

2. RAZRED  

3. mesto: ANEJ LESKOVAR, Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

Mentorica: Ga. Natalija Juhart. 

3. RAZRED  

2. mesto: BLAŽ JUHART, Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

Mentorica: Ga. Natalija Juhart. 

 

4. RAZRED  

1. mesto: NATALIJA ŠEGA, Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen 

Tinje 

2. mesto: NEJA MOTALN, Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

Mentorica: Ga. Marta Potrč. 

 

SKUPINSKA DELA  

3. mesto: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

Učenci 3. In 4. razreda OPB: Timi Skrbinek, Ela Pogačnik, Natalija Šega, 

Peter Gajšek, Nejka Smogavec, Alen, Brdnik, Sara Smogavec, Žiga Stegne  

Mentorica: Ga. Barbara Potočnik Kolenc. 

 

 

 

 

 

 
Frida se ni mogla načuditi, kako 

pridne otroke imamo na Tinju. 

Ha ha, 

res ima 

ušesa! 
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Frida je izbrala nekaj odličnih izdelkov. 
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Učenci 1., 2. in 3. razreda so se v tednu otroka udeležili plavalnega tečaja 

v Športnem parku Ruše. Z avtobusom so se vsak dan odpravili na novo 

plavalno dogodivščino. Tam so jih pod svoje okrilje sprejeli odlični učitelji, 

ki so jim pomagali pri spopadanju z osebnimi izzivi in jim pripravili zanimive 

vodne dogodivščine.  

 

Z vami delimo njihove nepozabne vtise. 

1. razred: 

»Skupaj smo skakali v vodo in plavali s črvom.« (Ožbej, Jure) 

»Všeč mi je bilo, ko smo delali puščice v vodi.« (Matija) 

»Tekmovali smo z velikimi obroči.« (Jakob) 

»Najboljše je, da sem izboljšal svojo tehniko plavanja.« (Patrik) 

»Zapomnil si bom, da sem plaval brez obroča in brez črva.« (Teo) 

»Vesel sem, da sem osvojil priznanje in dobro smo malicali.« (Anej) 

Učenci 1., 2., in 3. razreda pred vstopom na bazen. 
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»Všeč mi je bilo iskanje obročev pod vodo, saj smo morali tudi gledati pod 

vodo.« (Urban) 

»Všeč mi je bilo, ko smo delali raketo in čofotali v malem bazenu.« 

(Larisa, Nives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne boj se, jaz 

te držim … 

Mi imamo se fajn, 

če vam prav je ali 

ne … 

Anej, gasa! 

Jaz 

potrebujem 

obroč … 

Učiteljice, kje 

ste? Pridite k 

nam, obljubimo, 

da ne bomo 

škropili … 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
32 

2. razred: 

»Všeč mi je bilo, da je učiteljica dovolila skakat s skakalnice in da sem dobila 

zlatega konjička.« (Katinka) 

»Zapomnil si bom, da sem dobil bronastega delfinčka in da smo se v vodi 

igrali.« (Leon) 

»Najboljše mi je bilo, da smo plavali, skakali v vodo, tekmovali in da sem 

se naučila plavati.« (Žana) 

»Danes sem šla s črvom v globoko vodo in delali smo mehurčke v vodi. 

Najboljše je bilo, ko je bil odmor za malico.« (Daša) 

»Zapomnila si bom, da smo plavali in za to dobili nagrado. Dobila sem 

bronastega delfinčka. Imeli smo tudi dobre malice.« (Maja) 

»Najboljše je bilo, ko smo skakali v vodo s skakalnice in ko smo iskali obroče 

v vodi. Naučila sem se plavati žabico in osvojila sem bronastega delfinčka.« 

(Julija) 

»V spominu mi bo ostala vožnja z avtobusom, prijazen šofer, igranje in 

skakanje v vodo. Ponosen sem, da sem osvojil bronastega delfinčka.« 

(Jakob) 

»Bilo je zabavno, ko smo se potapljali. Imeli smo zelo prijaznega šoferja in 

dober avtobus, na katerem smo lahko gledali risanke.« (Anej) 
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3. razred: 

 
»Všeč mi je bilo, da smo tekmovali, se naučili plavati in da smo bili v globoki 

vodi.« (Timi) 

»Najbolj všeč mi je Bronasti delfin in učitelj, s katerim smo plavali in se 

potapljali.« (Tinkara) 

»Zelo mi je bilo všeč, ko smo lahko pobirali obroče pod vodo, se s prijatelji 

»tunkali«, plavali in se kaj naučili.« (Maruša) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehitel te bom 

…  Rad bi me 

prehitel … 

Ja, pa kaj še 

… Ne bo mu 

uspelo! 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
34 

KULTURNI DAN, 9. 10. 2020 
 

Učenci od 5. do 9. razreda so spoznavali ljudsko glasbo, običaje, zgodbe, ki 

jih je delila naša učiteljica v pokoju Slavica Gracej. Izdelovali so ljudska 

glasbila in jih tudi preizkusili. 

Učenci so zelo uživali, kar dokazujejo tudi fotografije. 

   

 Učiteljica Slavica Gracej med 

predstavitvijo noš. 
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Ni ga 

denarja, da 

tole oblečem! 

Resno? 
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Brez 

čevljev pa 

ne gre … 

Te so 

ziher 

XXL … 

Tale kroj 

krila je 

ponovno v 

modi. 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
37 

IZDELAVA LJUDSKIH GLASBIL 
 

 

 

 

 

Samo naj 

mi reče, da 

ne delam 

prav … 

Narisal sem 

perfekten krog. 

Učiteljica 

matematike bo 

ponosna! 
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Od zdaj naprej 

doma vsako 

jutro 

zajtrkujem 

topljeni sir …  
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Gremo, 

prisluhnite 

ritmu. 

Vse sem 

naredila prav. 

Uspelo mi je! 
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ZAKLJUČENA GLASBILA UČENCEV 
 

 

 

Petošolci so svoja glasbila pokazali Janu Plestenjaku  

Šestošolci s svojimi glasbili. 
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Sedmošolci z glasbenimi izdelki. 

Osmošolci s svojimi izdelki. 
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V OKVIRU TEDNA OTROKA SMO SE ZNAŠLI V RINGU. ČISTO ZARES … 

 
Učenci od 1. do 6. razreda so se 16. 10. 2020 pobližje spoznali z judom. 

Šport jim je predstavil Bistričan Vito Dragič s še dvema judoistoma. Naši 

učenci so bili zelo navdušeni. 

  

Devetošolci s svojimi glasbili. 
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2. ČAS MED KORONO »PAVZO« 
 

IN KMALU NAM JE SRCE PADLO V HLAČE … 
 

SRCE MI JE PADLO V HLAČE 

Ne dolgo nazaj, nekje 14 dni, sem se zbudil on 7.00 in videl, da je zunaj 

lepo vreme in se tega zelo razveselil. Vsi se sprašujete, zakaj.  

En dan pred tem, sem dobil novi skuter. Mami mi je rekla, da se lahko 

peljem z njim v šolo. Odšel sem v šolo na sijajno jutro. Vozil sem se in vozil 

in vozil in naenkrat … BUM … Padel sem s skuterja in skuter se je zabil v 

drevo. Takrat mi je srce padlo v hlače. Molil sem, da je vse vredu in videl, 

da sem zlomil blatnik. Do šole sem vozil zelo počasi. Nesrečo sem opisal 

svojemu prijatelju Marku, ta je predlagal, da blatnik pogledava po pouku.  

Ves čas pouka pri angleščini sem razmišljal o svojem nesrečnem skuterju. 

Bolj me je bilo strah za skuter kot pa za trikotnike pri matematiki. 

Po pouku sva šla z Markom do skuterja. Hišnik nama je svetoval, naj skuter 

peljem na popravilo. In spet mi je srce padlo v hlače! 

Ker za nesrečo nisem upal povedati staršem, sva z Markom blatnik zalepila, 

to je bila dobra rešitev, saj je bil blatnik kot nov. Ko sem prišel domov, sem 

atiju povedal za nesrečo. Pogledal me je z jeznim pogledom, da mi je srce 

že tretjič padlo v hlače. Ati se je nato le 

zasmejal. Skuter sva peljala na popravilo, 

zdaj je spet lep in urejen. Atijev komentar je 

bil: »Se zgodi.« 

 Vid Tramšek, 7. a 
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… ZARADI KORONA ZANKE … 
 

KORONA ZANKA  

V kakšnem času mi živimo, 

to je res težko predstavljivo. 

Druženja, povezanosti in socialnega življenja nam manjka, 

to je ta korona zanka. 

Želimo se je čim prej znebiti 

in novo stran obrniti. 

Nil Smogavec Potočnik, 6. a 

 

6. NOVEMBRA SMO ZAČELI S ŠOLANJEM NA DALJAVO 
 

To obdobje ni bilo lahko niti za učence niti učitelje. Vsi pa smo se trudili po 

najboljših močeh. Vas zanima, kako izgleda pisanje pisnega preizkusa 

znanja za oceno pri matematiki na daljavo? Takole … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidim vas, vse 

vidim. Res znate, 

vse pohvale! 
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Prislužili so si lepe 

ocene! Jupi! 
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ZIMSKO VESELJE 

Zjutraj se je Nika zbudila v zasneženo jutro. Oblekla si je kombinezon in šal, 

tudi rokavic ter kape ni pozabila. 

Nato je odšla ven. Vzela je sani. Odšla je na vrh hriba. Ker ni držala sank, so ji 

ušle po hribu navzdol. Nika je takoj začela tekat za njimi. Tako hitro je tekla, da 

je padla. Malo jo je bolelo, a je vseeno odšla do njih. Odšla je nazaj na hrib. 

Spustila se je po hribu. Ker je tako dolgo hodila, so jo bolele noge.  

Odšla je domov, pogledala je risanko in odšla počivat. Bil je res zabaven dan. 

 

                                                                                           Maja Podvršnik, 2. razred 

 

Alen Adam, 5. a 
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Učiteljice in učitelji OŠ Tinje smo se trudili, da bi učenkam ter učencem delo 

na daljavo čim bolj popestrili. 

Učenke in učenci OPB 1. ter 2. 

razreda so pri učiteljici Urški Smole 

ustvarjali slastne dobrote, niso pa 

pozabili niti, kako pomembno je 

gibanje na svežem zraku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapadel je prvi 

sneg, pobelil 

sosednji breg … 
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Prav tako so učenci 1. in 2. razreda veliko ur športne vzgoje ter likovne 

umetnosti preživeli na prostem. Kot je povedala njihova učiteljica Silva Kos, 

je na slikah moč videti njihove nasmejane obraze z rdečimi lički. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankanje 

Majhna Eva se je v soboto odločila, da se gre sankat. 

Oblekla je pisan pulover, mama ji je prinesla smučarske hlače. Na hodniku si je 

nadela črtasto kapo z lepim cofom. Okrog vratu si je ovila črtast šal. Obula je 

škornje. Nato je odšla po sanke. Šla je na hrib. Ko je hodila po hribu navzgor, je 

videla deklici, kako postavljata sneženega moža. Na vrhu hriba si je odpočila. Potem 

se je spustila po hribu. 

Odšla je nazaj v hišo, kjer jo je čakala vroča čokolada in sveži rogljički. 

Katinka Juhart, 2. razred 
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ŠOLA JE BILA PRAZNIČNO OKRAŠENA, MANJKALI SO GLAVNI OKRASKI 

… OTROCI. 
  

Žana Brdnik, 2. a Jakob Očko Kobale, 1. a 
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PESEM O BOŽIČU IN NOVEM LETU 

  
Božič že prihaja, 
novo leto vstaja, 
vsi se veselimo, 
da bo leto mimo. 

 
Ta korona ne bo nas pokončala, 

ne bo se z nami igrala, 
ampak pesmi bo pisala. 

 
Novo leto vstaja, 

leto 2020 počasi spaja, 
a prihaja leto in 

upajmo, da bo lepo. 
 

Vam pa želim vesel božič in 
srečno novo leto 2021 v  

veselju in sreči. 
 

Urška Žunko Kobale, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci, kje ste? 

Pogrešam vas 

… 
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PRAZNIKI 

To leto je bilo drugačno kot vsa ostala leta. Opisala bom praznovanje 

božiča.  

Z mamo in atijem smo pekli piškote različnih okusov. Stroj za piškote 

se je pokvaril, zato smo piškote delali na roke. Tisti večer sem mami 

pomagala pripraviti večerjo, ko sva končali, sem odšla postaviti 

dedijevo smreko. Mami in ati sta tisti čas pripravila mizo. Večerja je bila 

odlična!  

Po večerji sem Božičku nastavila domače mleko in domače, tople 

piškote, ki smo jih spekli. Naslednje jutro sem se zbudila prva, kot po 

navadi, hitro sem odšla zbuditi mamo in atija, da bi lahko čim prej 

odprla svoja darila, ki mi jih je prinesel Božiček. Nato sem šla zbuditi še 

dedija, tudi on je še spal. Zbudila sem ga. Pod dedijevim drevesom je 

bilo darilo in čokolada. Ko je dedi končno prišel k nam, smo lahko odprli 

vsak svoje darilo. Dobila sem obleko, flumastre in čokolado.  

Ko smo si vsi pogledali, kar nam je prinesel Božiček, smo imeli še 

skupen zajtrk. Ostalo je samo eno darilo, to je bilo darilo za mojo 

pokojno babi. 

Ela Detiček, 5. a 

 

Voščila smo si 

izrekli kar 

virtualno. 
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TUDI UČITELJI SMO SE SPOMNILI NA SVOJE UČENCE Z 

UNIKATNIMI GRADIVI 
Tinjski 8. A 

1. septembra smo se spoznali, 

si s slovenščino roko podali. 

Kratek čas smo si bili blizu,  

potem smo zapadli v korona krizo. 

Osnovno šolo smo zapustili 

in si domač računalnik prisvojili. 

Priznati moram, da ste v tem letu pridno delali naloge, 

čeprav ste bili nekateri, to veste, včasih prave nadloge. 

Dodobra smo spoznali Prešerna 

in videli, da njegova dela niso ležerna. 

Potem smo se k slovnici podali, 

vem, da ste se kdaj pa kdaj tudi v usodo vdali. 

Čeprav vam odvisniki zaenkrat povzročajo nekaj težav, 

verjemite mi, da bo ob koncu leta vse prav. 

Naj omenim še vas, 

saj veste, da delati z vami ni špas. 

Včasih ste muhasti, nezadovoljni, 

drugič spet strpni in pokorni. 

Trudim se, da bi vam bila slovenščina čim bolj zanimiva 

in da vam do konca leta ne zmanjka goriva. 

Svojim nalogam ste skoraj vedno kos, 

včasih se najde kdo, ki se zave, da je pri slovenščini napol bos. 

Tudi to bomo uredili, 

se vsakič kaj novega naučili. 

Osmo leto ste vesela druščina, 
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vsako leto se vam še kdo doda. 

 

Tvorite smiselno celoto, 

ki poskrbi, da učiteljem napolni učno kvoto. 

Tako ali drugače znate biti zahtevni, 

vendar je prav, da ste tako radovedni. 

V času, ki prihaja, 

ko nas praznični čas obdaja, 

želim vam sreče in zadovoljstva obilo, 

predvsem pa, da bi vam v teh časih zdravje služilo. 

Cenite bližino, toplino, ljubezen, 

med prazniki pa pozabite na bolezen. 

Naj bo novo leto iskrivo 

in tudi malce bolj živo. 

Želim si, da se spet srečamo v šolskih klopeh, 

saj bo to pomenilo 100-odstotni uspeh. 

Naj bo božič vesel in igriv, 

kljub trenutnim omejitvam pa nič manj živ. 

Uživajte v krogu družine, 

saj veste, da čas počitnic prehitro mine. 

Naloge vam ne bom naložila, 

saj bi se skupaj z vami rada malce spočila. 

Januarja bomo spet skupaj, 

korona, prosim, obupaj! 

Se vidimo čez nekaj dni, 

ko bom poskrbela, da bodo odvisniki obdelani. 

Vesel božič in vse dobro v letu 2021! 

Učiteljica Maja Špes 
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                 Nuša Janžič, 8. a 
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TINJSKI BOŽIČNI ŠKRATJE SO PRIPRAVILI DARILA ZA 

UČENCE 
 

 

 

 

 

IZVEDLI SMO KULTURNI DAN NA DALJAVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Smo škratje s Tinja 

doma, 

ker so bili učenci 

pridni, 

naj se to tudi pozna! 

Nekaj sem sestavil, 

vmes sicer desetkrat popravil, 

upam, da vam bo zanimivo 

in ne preveč ganljivo. 

Moja pesnitev se bliža h koncu, 

izmučila me je kot, da gre za 

pesnitev soncu. 

Tinje opevam sem in tja, 

še dobro, da me v teh krajih 

nihče ne pozna, ha ha. 

 

Nil Smogavec Potočnik – tinjski 

Prešeren 
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RISALI SMO PREŠERNE IN JULIJE … 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Izak Mlakar, 8. a: France Prešeren 
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O, France, zakaj 

si France? 
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DOBILA SEM HIŠNEGA LJUBLJENČKA (doživljajski spis) 

Med poletnimi počitnicami smo se odločili, da se na Koroško odpravimo po dolgo 

pričakovano psičko. 

Vsi smo se spravili v avto in odšli. Med vožnjo je bilo meni in moji sestri Stelli 

dolgčas, zato sta ati ter mami prižgala radio. Začeli smo si govoriti smešne 

anekdote. Vsi smo se zelo zabavali! 

Ko smo prispeli na želen kraj, mi je od navdušenja skoraj počilo srce. Jaz in 

Stella sva skočili iz avta in se odpravili do lastnikov. Rekli so nama, da lahko 

greva k mladičkom. Za nama sta prišla starša, lastniki so nama pokazali  

izbranko. 

Bila je zelo prisrčna. Potem smo se odpravili v njihovo hišo, da si izberemo ime. 

Bila je težka odločitev. Na izbiro smo imeli Bibi, Bora, Brina, Bela. Izbrali smo si 

ime Bibi. Ravno, ko smo hoteli oditi, je začelo močno deževati. Ati je našo Bibiko 

odnesel v avto. Odpravili smo se domov. Pot domov je bila zelo zabavna. No, 

zame in za Stello, za psičko pa gotovo ne, veliki je cvilila.  

Ko smo prišli domov, smo se vsi imeli prekrasno. Prve tri noči sem morala spati 

ob psički, ker jo je bilo strah. 

Nikoli ne bom pozabila tega dne. Zdaj je Bibi popolnoma samostojna. 

Kaja Golčar, 5. razred 
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3. OBDOBJE PO KORONA »PAVZI« 
 

PUST 2021 
 

V petek, 12. 2. 2021, pred pustom so se učenci prve triade našemili in 

razveseljevali prisotne na šoli. Nobena izjema niso bili niti učitelji, tudi ti so 

se prepustili pustni norčavosti. 

 

Učenci 3. razreda 
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KREPILI SMO PRIJATELJSTVO IN TAKO SODELOVALI PRI 

PROJEKTU »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«, KI GA JE 

ORGANIZIRALO DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

SOBIVANJE 

 

Poglejte naše izdelke: 

Učenci 3. razreda s Star Wars učiteljico Barbaro 

Izdelek učencev 4. razreda z mentorico 

Marto Potrč. 
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Izdelek učencev 6. razreda z mentorico 

Bogdano Drozg Onič 
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PRIJATELJ 

Prijatelj ti vedno pomaga, 

Razlaga, 

In te vzpodbuja, 

Je s tabo, ko je nuja, 

Ali pa te potolaži, 

Takrat, ko te kdo razdraži, 

Ej, to je prijatelj. 

Le kdo ga nima? 

Ja, ta nima lepega spomina. 

 

Alen Adam, 5. a 

 

Na podstrešju 

Peter je prišel k babici. Na podstrešje sta odšla po lesenih stopnicah. 

Peter je bil prvič na babičinem podstrešju. Videl je veliko stvari: staro 

omaro, škatle, orodja, babica je našla stari stol gugalnik. Peter je našel tudi 

skrinjo. V njej je opazil zelen klobuk. Našel je tudi konjička. Pokazal ga je 

babici. Babica mu je povedala, da se je v njegovih letih igrala s konjičkom. 

Potem je nenadoma priletel netopir. Peter se je prestrašil, babica pa ne. 

Povedala je Petru, da so koristne živali. 

                                                                                                Daša Klinc, 2. a 
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PRIŠLA JE POMLAD … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelina Mlakar, 5. a 

PRIHAJA POMLAD 

Hej, ali slišiš? 

Žvrgolenje v naravi? 

Prinaša ti novico, 

da je zima mimo. 

 

Mesec maj je pred vrati, 

vsak si želi sneti plašč kosmati. 

Se na soncu pogreti 

in se s prijatelji na svobodi 

objeti. 

 

Naj bodo prihajajoči dnevi 

smeha, veselja in življenja polni. 

Da se vsak sončni žarek nas 

dotakne, 

prebudi ljubezen in sovraštvo 

umakne. 

 

Lan Lerher, 8. a 

 

Jakob Justinek, 2. a 

Kristina Pliberšek, 9. a 
Zala Stegne, 8. a 
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… IN VELIKA NOČ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRENKA VELIKONOČNA IZKUŠNJA                                          

Letošnji velikonočni prazniki so potekali precej drugače, kot bi kadar koli pričakovala ali pa si 

želela. Kot je bila navada v prejšnjih letih (razen lani, zaradi virusa COVID-19), smo obiskali naše 

sorodnike na Vinah. Lani nam je obisk preprečila korona, saj živijo v drugi regiji. Letos smo imeli 

to možnost, a le en dan. Kljub nevarnosti okužbe smo jih obiskali. Tam je prišlo do grenke 

izkušnje. 

Bil je nedeljski popoldan. Z družino smo se najedli kosila in odhiteli na obisk, saj se že dolgo 

nismo videli. Zaradi virusa in sploh ni bilo možnosti. Sedli smo v avto in se odpeljali. Kar 

naenkrat pa se spomnim na pisanki za bratranca in sestrično. Pozabila sem ju. Oblila me je kurja 

polt. V prtljažniku zagledam dve pisani darilni vrečki. Kamen se mi je odvalil od srca. No, 

pravzaprav kar skala. 

Končno smo prispeli. Sedli smo za mizo in začeli kramljati. Za vsak slučaj smo sedeli na 

medsebojni razdalji. Meni, Žigi, Alji in Matiji je bilo dolg čas, zato smo si izmislili igro s plišastimi 

zajčki ter figuricami iz Kinder jajčk. Zunaj je bilo lepo vreme, zato so starši odšli na daljši 

sprehod, mi pa smo ostali sami z dedkom in babico. Otroci smo se odločili, da gremo skakat na 

trampolin. Na trampolinu smo se lovili, tekmovali smo kdo višje skoči, bežali pred žogami … 

Zelo smo se zabavali. Lucija se je v hiši učila za test in Alja ter Matija sta ji odšla delati družbo. 

Z Žigo sva želela še malo skakati na trampolinu in to je bila ZEELOO slaba ideja. Skakala sva 

visoko, višje in še višje in ………. BUM! Kar naenkrat pa vidim Žiga v joku. Najprej sem mislila, da 

se je le pohecal. Zatem pa vidim njegov nesrečen obraz, solze bolečine in kako trdno se drži za 

gleženj. Ravno takrat so starši prispeli. Srce mi je padlo v hlače. Zastavljala sem si ogromno 

vprašanj: Kako si je to naredil? Kaj se je sploh zgodilo? Ali je gleženj zlomljen? Ali bo lahko še 

lahko sploh normalno hodil? Kako mu lahko pomagam? …  Pomagala sem mu zlesti s 

trampolina. Teta Saša je stekla po obhladke, da si je gleženj lahko hladil. Ulegel se je na kavč in 

bil je zelo žalosten in zaskrbljen. Poizkusili smo ga potolažiti. Na telefonu je igral igrice. 

Povečerjali smo in odhiteli domov. 

Naslednje jutro ga je mami odpeljala na slikanje gležnja. Skrbelo nas je, če bosta morala dolgo 

čakati v vrsti, če bosta morala biti testirana za COVID-19, če je z gležnjem res kaj hudo narobe. 

Predvsem nas je skrbelo, da bo moral na šivanje. Zelo bi bila žalostna, če bi moj brat ostal v 

bolnici in mi ga ne bi smeli obiskati zaradi virusnih ukrepov. Zdravnik nam je povedal, da ima 

odkrušeno kost. Dobil je longeto in bergle. 

Tako je potekala velikonočna nedelja. Z Žigo sva si vedno želela, da bi imeli trampolin doma, a 

starši tega niso dovolili, ker je prenevaren. Zdaj veva, da sta imela prav, saj je Žiga to na žalost 

preizkusil na svojem gležnju. Imel je srečo, saj so poškodbe na trampolinu lahko še mnogo 

hujše.                                                                                                                              Nuša Stegne, 7. a 
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NOVA TINJSKA PRIDOBITEV … ŠOLSKI VRT 
 

OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE 

BOGATEJŠA ZA NOV ŠOLSKI VRT 

V letošnjem šolskem letu smo bili priča nenehnim spremembam v družbi in 

na šoli. Skoraj polovico šolskega leta smo z učenci preživljali in se učili na 

daljavo. Dolgotrajno sedeče delo za računalniki je v razmišljanju otrok 

vzpodbudilo željo po odmiku od tehnologije in posegu po drugih načinih 

učenja. Pedagoški delavci smo zaznali in opazili to željo ter potrebo po 

vrnitvi k naravi in druženju, zato smo se odločili, da postopoma pripravljamo 

pogoje ter različna didaktična sredstva za poučevanje v naravi. Naša prva 

ideja in želja je bila oživitev šolskega vrtnarjenja ter postavitev visokih gred 

kot učnega pripomočka za vse učence naše šole. Od ideje in želje do 

realizacije je bila pot nepričakovano enostavna. Zakaj? Ker nam je uspelo 

nagovoriti ljudi, ki so bili ZA. Bili so za akcijo, da nas podprejo po najboljših 

močeh. 

Najprej smo za izdelavo in donacijo visokih gred zaprosili podjetje 

Aluminium Kety Emmi, neizmerno smo hvaležni, da so vrhunsko izdelali 

konstrukcijske dele ter nam s tem omogočili nadaljnje delo pri našem 

projektu. Pri izvedbi prevoza nam je pomagal Hotel Jakec, zemljo pa je 

prispevala Komunala Slovenska Bistrica. Ostala dela smo na šoli izvedli s 

pomočjo tehničnih sodelavcev in seveda naših učencev. 

Vrt je v pomladanskih mesecih zaživel. Zasadili smo štiri grede: zeliščno, 

zelenjavno, jagodno in cvetlično. Opremili smo ga tudi s hotelom za žuželke. 

Sadike za gredice so prinesli naši učenci in delavci šole. Trenutno jih pridno 

zalivamo in se veselimo obilnega pridelka. Vrt je dolgoročni učni 

pripomoček, ki je namenjen za učenje vseh učencev, še posebej pa so ga 

vzeli za svojega učenci interesne dejavnosti ŠOLSKI VRT. Njihova naloga je 

jutranje zalivanje, skrb za rastline in zasajevanje. Verjamemo, da bo vrt 

postal sprejet didaktični pripomoček za učenje naravoslovnih predmetov, 

prostor druženja na klopci in ob češnji ter priložnost za mnogotere 

aktivnosti učencev podaljšanega bivanja. Želimo si, da bi naši učenci iskali 

in našli navdih v naravi ter živih bitjih, ki so izvir miru, urejenosti in naravnih 

zakonov.  

 

Mentorica interesne dejavnosti Šolski vrt: Bogdana Drozg Onič 
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VRT V NASTAJANJU … 
 

 

DOKONČAN VRT ... 

 

Ko je delo, 

nikjer nikogar. 

Ko se pa človek 

malo nasloni, 

vsi slikajo! 
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PRIŠEL JE MESEC MAJ … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V MESECU MAJU SMO ZBIRALI PAPIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIŠEL BO MESEC MAJ … 

Prišel bo mesec maj, 

te počitnice bodo pravi raj. 

Malo miru od šole mi daj, 

malo odmora potrebujem zdaj. 

 

Doma bomo jedli pico, 

morda še kakšno potico. 

V mesecu maju je pomlad, 

vsi si gremo ogledat grad. 

 

Jan Lerher, 8. a 

 

Zbiram papir 

Učiteljica je učencem povedala, da bo jutri zbiralna akcija papirja. 

Gospod je pripeljal zabojnik. Otroci so prinašali papir. Gospod šofer in 

otroci so  si podajali papir in ga metali v zabojnik. Peter je pripeljal papir 

z vozičkom. Zapihal je veter in mu ga odpihnil. Peter je zakričal. Otroci 

so mu prišli pomagat. Peter je sedel na kup papirja, da ga nebi spet 

odpihnilo. 

Po opravljenem delu so imeli malico. Po malici so se lahko igrali. 

 

                                                                            Anej Leskovar, 2. a 

 

Blaž Smogavec, 2. a 
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Zbiram papir 

Učiteljica je vstopila v razred. Učencem je rekla, da bo v sredo prišel 

tovornjak za papir. 

Otroci so v sredo prinesli polno papirja, nihče ni pozabil. Papirja je bilo 

vedno več. Nato je prišel Andraž z vozičkom. Imel je veliko papirja. 

Voziček je bil težek. Zapihal je veter in odpihnil papir. Zakričal je. Otroci 

so slišali njegov krik. Videli so razmetan papir. Lina, Mojca in Jan so mu 

priskočili na pomoč. Hiteli so pobirati papir. Andraž je klečal na papirju, 

da ga veter spet ne bi odpihnil. Končno so pobrali ves papir. Papir je dal 

vozniku tovornjaka. 

Odšli so na travnik, kjer so imeli malico. Po malici so se igrali, nato pa 

odšli v učilnico. Pogovorili so se o akciji papirja in povedali, da jim je bilo 

všeč. 

 

                                                                                                 

Maja Podvršnik, 2. a 

 

Patrik Gracej in Anej Gracej, 1. a Leon Dušej, 2. a 
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ZADNJI MESEC ŠOLE! JUPI! 
GLAVNI AKTERJI PREDAJE KLJUČA 
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14. 6. 2021 so devetošolci svojo »štafeto« predali svojim naslednikom. 

Pripravili so jim zanimive naloge.  

Učiteljica, 

kaj nas 

čaka? 

Ha ha, 

osmošolci, 

pripravite 

se! 

Dragi 

moji, 

imate to! 
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Zbiranje navijačev 
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Melisa, jej, jej! 

Smetana 

pripomore 

k lepši 

koži. Meni 

je fajn … 
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En, 

dva, ča 

ča ča … Ples s 

plavutkami 

je zakon! 

Kazen mora 

biti vzgojna 

… 
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Iznašli smo 

način za 

Timijevo 

počasnejše 

govorjenje …  

Prestali so vse preizkuse, sledi 

svečana prisega … 

Svečano 

prisegamo, da 

bomo drugo leto 

pripravili še bolj 

»brutalno« predajo 

ključa. 
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SPREJELI SMO MINI MATURANTE, KI SE zelo VESELIJO 

ŠOLSKIH KLOPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še malo barve 

pridobimo pred 

1. razredom … 

PRVI RAZRED, 

PRIHAJAMO! 
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VALETA 2021, 14. 6. 2021 
DEVETOŠOLCE JE LOVILO ZNANJE, AMPAK SO BILI HITREJŠI … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ponosni starši 

Hvala za povabilo, 

moral sem vas 

priti pozdraviti. 
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NA VALETI SEVEDA NE GRE BREZ GOVOROV … 
 

 

 

… RAZREDNIČARKE … 

IN RAVNATELJICE …  
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ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
 

DOSEŽKI UČENCEV NA ŠOLSKEM PODROčju 
 

TEKMOVANJE – PRIZNANJE ŠTEVILO BRONASTIH PRIZNANJ 

SLADKORNA BOLEZEN – bronasto 
priznanje 

6. razred: Nina Gajšek. 

9. razred: Erika Adam, Larisa Capl. 

FIZIKA – bronasto Stefanovo priznanje 8. razred: Jan Lerher. 

NARAVOSLOVJE – priznanje za uspeh 
na tekmovanju v znanju naravoslovja 

KRESNIČKA 

1. razred: Anej Gracej, Jure Motaln, Larisa 
Smogavec. 

2. razred: Žana Brdnik, Daša Klinc, Maja 
Podvršnik, Blaž Smogavec. 

3. razred: Blaž Juhart, Sara Smogavec. 

5. razred: Maša Laubič, Evelina Mlakar, Nina 
Gajšek. 

6. razred: Zala Globovnik. 

7. razred: Zala Juhart, Nuša Stegne,  

LOGIKA 2. razred: Daša Klinc, Jakob Justinek. 

3. razred: Tinkara Škerget, Blaž Juhart. 

4. razred: Larisa Blažič, Neja Motaln. 

5. razred: Alen Adam, Tim Juhart. 

6. razred: Zala Globovnik, Nil Smogavec 
Potočnik. 

7. razred: Kiara Ribič. 

8. razred: Jan Lerher, Izaja Smogavec 
Potočnik. 

SLOVENŠČINA – bronasto  Cankarjevo 
priznanje 

4. razred: Neja Motaln, Gaber Žerjav. 

5. razred: Kaja Golčar. 

6. razred: Zala Globovnik. 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
82 

8. razred: Izaja Smogavec Potočnik. 

SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje  
za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine  MEHURČKI 

2. razred: Katinka Juhart, Maja Podvršnik, 
Blaž Juhart. 

3. razred: Maruša Oblonšek, Sara Smogavec, 
Tinkara Škerget. 

MATEMATIKA – priznanje za uspeh na 
tekmovanju Mednarodni matematični 

kenguru 

1. razred: Nives Blažič, Jure Motaln, Patrik 
Gracej, Ožbej Šega. 

2. razred: Maja Podvršnik, Daša Klinc, Jakob 
Justinek. 

3. razred: Blaž Juhart. 

4. razred: Gaber Žerjav, Žiga Stegne, Ela 
Pogačnik, Živa Bohak. 

MATEMATIKA – bronasto Vegovo 
priznanje za uspeh na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru 

5. razred: Tim Juhart. 

6. razred: Zala Globovnik, Matevž Rajtmajer. 

7. razred: Nuša Stegne, Kiara Ribič, Anže 
Jesenek. 

8. razred: Jan Lerher. 

9. razred: Nika Klinc. 

ANGLEŠČINA – tekmovanje v znanju 
angleščine 

9. razred: Nika Klinc, Tinkara Kolenc. 

ZLATE BRALKE IN BRALCI Larisa Capl, Erika Adam, Kristina Pliberšek, 
Teja Justinek Markovič, Tinkara Kolenc. 

 

 

 

 

 

  

Čestitamo vsem 

učencem za 

dosežene rezultate! 
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Županove petice so bile podeljene našim 

učenkam, z njimi je razredničarka Nina Novak 

Čestitamo, ponosni 

smo na vas! 



 

 

Jesenko, 2020/2021 
84 

MATEVŽ  RAJTMAJER PRI NPZ-JU ANGLEŠČINE 

DOSEGEL 100 %. 

  

NAŠI UČENCI SO DOSEGALI ZAVIDLJIVE REZULTATE 

TUDI NA ŠPORTNEM PODROČJU 
Učenec 6. razreda Maj Bohak je na državnem prvenstvu v cestnem 

kolesarjenju za dečke C dosegel 1. mesto. 

  

Čestitke, Maj Bohak, naš 

prvak! 
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Učenka 8. razreda Izaja Smogavec Potočnik je s svojim soplesalcem Nikom 

Visnovičem na državnem prvenstvu v standardnih plesih dosegla 2. mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec 7. razreda Mark Laubič je dosegel 1. mesti na državnem tekmovanju 

v tenisu U14 B – posamezno in dvojice. 

 

 

 

Izaja in Nik, 

čestitamo za 

vajin plesni 

podvig! 

Mark, 

čestitamo! 
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MLINČEK 

Nekega lepega nedeljskega dne se je družina Justinek odpravila na izlet. 

Ob potoku so naredili mlinček. Nato so ga opazovali. Potem je pritekel 

kuža žogo in podrl Nejca. Nejc je padel v vodo na mlinček. 

Rožle in očka sta poiskala dele mlinčka, mama je tolažila Nejca. 

Jakob Justinek, 2. a 

 

OB POTOKU 

Družina Kavčič se je odpravila k potoku. Ob potoku so naredili mlinček. 

Okoli njih je po mehki travi tekal pes Bako. Nejc je opazoval mlinček, kako 

se vrti. Mimo je pritekel Bako. Nejc se ga je ustrašil in padel je v potok. Gaja 

je kregala Bakota. 

Potem so odšli domov. 

                                                                                   Leon Dušej, 2. a 

 

Anej Gracej, 1. a 

Daša Klinc, 2. a 
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MI ODHAJAMO MED … 
 

 

… SPET SE VIDIMO SEPTEMBRA! 
 


