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JESENKOV UVODNIK 
 

 

Drage učenke in učenci, spoštovani bralci Jesenka! 
 
Ponovno je pred nami Jesenko, torej je šolskega leta konec. Kot vedno je obsežen in 
zanimiv. Ustvarile so ga pridne roke številnih učencev pod budnim očesom mentorice 
Mojce Stegne. Narejen je tako, da lahko z njim podoživljamo mnoge dogodke, ki so 
se zgodili v iztekajočem šolskem letu. Prav zaradi tega je zanimiv za učence, starše in 
zaposlene. V roke ga lahko vzamemo tudi med počitnicami, ko počasi bledijo spomini 
na iztekajoče se šolsko leto in ko se vse bolj zaziramo v prihajajoče.  
 
Torej, pred nami so najdaljše počitnice, za večino otrok najboljši del leta, za nekatere 
pa je to čas, ko ne vedo, kaj bi oz. bodo počeli.  

Včasih je bilo drugače. Starši se niso ukvarjali s tem, s katero igro se bo med 
počitnicami zamotil njihov otrok. Otroci so se znali zabavati in si krajšati čas sami. 
Danes pa mnogi ne vedo, kaj bi počeli. Nekaj krivde seveda nosijo tisti starši, ki jih 
zalagajo z igračami in igricami, jih celo vozijo na različne prireditve, kjer otrokom 
pokažejo, kako naj se igrajo. Kje pa so preproste igre, ki so jih otroci poznali nekoč in 
ki se jih otrokom ni bilo treba posebej učiti, da so se lahko igrali?  

Vse več je posedanja pred računalnikom, televizijo in drugimi izdelki s področja 
zabavne elektronike. Spoštovani učenci, izkoristite čas brezskrbnosti za igro s 
prijatelji, starši in sorodniki zunaj, v naravi. Privoščite vsaj nekaj počitka televiziji, 
računalniku in raznim zabavnim aplikacijam na prenosnih telefonih.  

To je čas, na katerega se morajo ustrezno pripraviti tudi starši. Za nekatere od njih 
so počitnice zelo naporno obdobje, celo bolj kot v času dni pouka. Koristno bi bilo, da 
bi staršem pri določenih delih pomagali otroci, ki so doma. Priporočljivo je, da 
napravijo spisek del, ki jih naj otroci opravijo in naj ne pozabijo na pohvalo po 
opravljenem delu ali celo na nagrado, če je otrok opravil dolžnosti v nekem obdobju. 
Tako bo doseženo tako želeno obojestransko zadovoljstvo. 
 
Dragi učenci, nič slabega ni, če med poletnimi počitnicami ne pozabite na učenje. 
Vzemite v roke kakšno knjigo, ki si jo sami izberete. Kakšen matematičen račun za 
razvijanje možganskih celic tudi v poletnih dneh morda ne bo odveč. Ampak naj tega 
ne bo preveč, ker si po napornem šolskem letu zaslužite počitnice. 
 
Učencem, staršem in zaposlenim želim prijetne počitnice oz. dopust. Devetošolcem 
pa še uspešno nadaljevanje šolanja na izbranih srednjih šolah ter mnogo sreče in 
zadovoljstva v življenju. 
 
 

Ivan Kovačič, ravnatelj 
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1. RAZRED 
 

 

MI 
 

 

 SMO ŽE VELIKI. 

 RADI POSLUŠAMO GLASBO. 

 Z VESELJEM SE UČIMO NOVE ČRKE. 

 OBOŽUJEMO RAČUNANJE. 

 ZANIMA NAS VELIKO STVARI. 

 SMO PRIDNI. 

 ZNAMO BITI NAGAJIVI. 

 ZELO SMO BILI VESELI PLAVALNEGA TEČAJA. 

 KOMAJ ČAKAMO, DA GREMO V 2. RAZRED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IZAK MLAKAR TIMI FERLIČ 
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LAN  LERHER 

MELISA JANŽIČ 

IZAJA SMOGAVEC POTOČNIK  

NUŠA JANŽIČ 

ALEN BERDNIK 

MARUŠA TIČ 
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2. RAZRED 

 

 

UČENCI 2. RAZREDA SMO: 

 

 PRIDNI IN DELOVNI. 

 VELIKO BEREMO. 

 RADI SE UČIMO. 

 RADI PIŠEMO S PISANIMI ČRKAMI IN RAČUNAMO. 

 MED ODMORI SMO ŽIVAHNI IN PRECEJ GLASNI. 

 

V 2. RAZREDU NAM JE BILO VŠEČ: 

 

 PLAVANJE V RUŠAH. 

 ŠPORTNE IGRE IN ŠPORTNI DNEVI. 

 LIKOVNO USTVARJANJE. 

 

VESELIMO SE: 

 

 ZAKLJUČNE EKSKURZIJE. 

 ZAKLJUČKA ŠOLSKEGA LETA. 

 POČITNIC. 
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TINKARA 

 
MOJE IME JE TINKARA. PIŠEM SE KOLENC. STARA SEM SEDEM LET 
IN POL. ČEPRAV ŽIVIM V SLOVENSKI BISTRICI, OBISKUJEM DRUGI 
RAZRED NA OŠ PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE. VISOKA 
SEM 130 CM IN TEHTAM 23 KG. MOJ OBRAZ JE OKROGEL. IMAM 
VELIKE RJAVE OČI, KI JIH KRASIJO DOLGE, GOSTE TREPALNICE. MOJI 
LASJE SO RAVNI, SVETLO RJAVI IN KRATKO PRISTRIŽENI. NAJRAJE IMAM 
OBLEČENO KRILO ALI OBLEKO. MOJA NAJLJUBŠA OBLEKA JE ZELENA Z BELO ČIPKO 
IN BREZ ROKAVOV. 

TINKARA KOLENC 
 
ZBIRAMO ČASOPIS 

 
NEKEGA JUTRA SO PRIŠLI OTROCI V ŠOLO IN 
ZRAVEN PRINESLI PAPIR. POTEM SO POL URE 
ČAKALI NA TOVORNJAK. KO JE PRIPELJAL 
TOVORNJAK, SO OTROCI NESLI PAPIR NA 
TOVORNJAK. MARKO JE PAPIR V VOZIČKU 
ODPELJAL K ZABOJNIKU. POTEM JE ZAPIHAL 
MOČAN VETER IN ODPIHNILO JE PAPIR. POKLICAL JE 
PRIJATELJE, NAJ MU PRIDEJO POMAGAT. PRIŠLI SO MU 
POMAGAT POBIRAT PAPIR, NATO PA SO ŠLI NA MALICO. 

LARISA CAPL 

 

MOJ MUCEK 

MOJEMU MUCKU JE IME TIGRČEK. 
IMA GLAVO, TRUP, 4 NOGE IN REP. 
JE ČRNE BARVE. RAD IMA BRIKETE. 
PIJE MLEKO. VČASIH PRIDE V HIŠO, 
DRUGAČE PA JE ZUNAJ. ZELO RAD 
PLEZA PO JABLANI IN SI BRUSI KREMPLJE. RAD SE 
IGRA Z MENOJ. 

BLAŽ JANŽIČ 

FLORIAN PEREZA ŽERJAV KRIS MARČIČ 

NIKA KLINC 

TEJA MARKOVIČ JUSTINEK 
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3. RAZRED  
 

 

 

MI RADI : 

 Telovadimo, pojemo, plešemo, rišemo, računamo in beremo. 

 Hodimo na revije in gasilska tekmovanja. 

 Si pomagamo med seboj, smo prijatelji. 

 Hodimo na sprehode, v gledališče … 

 

VŠEČ NAM JE BILO: 

 Da smo si ogledali peko kruha v krušni peči. 

 Da smo sami oblikovali izdelke iz testa. 

 Da nas je obiskal Adi Smolar. 

 Da smo zaplesali s folkloro v Slovenski Bistrici. 

 Da smo dobili sladoled po nastopu folklore. 

 Da smo bili v gledališču. 

 

VESELI SMO: 

 Če dobimo lepe ocene. 

 Da smo imeli plavalni tečaj. 

 Če dobimo priznanja in medalje. 

 Da nas učijo prijazne učiteljice. 
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RADA PLEŠEM 
 
Obiskujem folklorni krožek. Pri folklori plešemo, se igramo in 
pojemo.  
22. maja smo nastopali v Slovenski Bistrici. Odpeljali smo se 
z avtobusom. V knjižnici smo se preoblekli. Bilo je vroče. 
Dobili smo mrzlo pijačo. Predstavitve skupin so se začele. 
Odpravili smo se ven in počakali. Ko smo bili na vrsti, je 
napovedovalka povedala nekaj o nas. Odplesali smo dva 
plesa in zapeli pesmico Črni kos. Po končanem plesu smo se 
preoblekli. Za nagrado nas je učiteljica odpeljala na sladoled. 
Veseli in zadovoljni smo se z avtobusom odpeljali domov. 

 
LANA RIBIČ 

 
BILA SEM NA GASILSKEM TEKMOVANJU 

 
Obiskujem gasilski krožek. Pri gasilskem krožku vadimo pred gasilskim domom na 
Tinju. Vaje imamo ob petkih. Učijo me mentorji Matej, Mitja, Marko in Ivan. Vadimo 
prenos vode in z vodo iz veder podiramo lončke.  
Letos smo se udeležili občinskega tekmovanja gasilcev – pionirjev, ki je bilo v soboto, 
17. 5. 2014, v Poljčanah. Tekmovalo nas je 
devet. Naš kapetan je Tjaša Brglez. Vajo smo 
opravili zelo uspešno. Po končanem 
tekmovanju smo dobili malico. Za nagrado 
sta nas mentorja pogostila s pico. Z gasilskim 
kombijem smo se odpeljali domov. 
Rada obiskujem gasilski krožek, ker je 
zabavno in se marsikaj naučim. Upam, da 
bomo dobili še kakšno medaljo, kot smo jo 
lani. 
                                   LUCIJA STEGNE 
 

OD ZRNA DO POGAČE 
 
V četrtek, 21. 11. 2013, smo odšli na Veliko Tinje h gospe Miri. Ogledali smo si, kako 
peče kruh.  
Gospa nam je pripravila malo mizo, belo in črno moko, kvas, vodo in olje. V posodo z 
moko je dala malo kvasa, da je testo vzhajalo in malo vode. Vse skupaj je premesila. 
Testo je bilo pregosto, zato je gospa prilila še malo vode. Povedala nam je, kako 
dolgo se peče kruh. Medtem smo odšli na malico v šolo. Ko smo se najedli, smo se 
še malo igrali, potem pa smo odšli nazaj. Ko smo se vračali h gospe Miri, smo videli, 
da se iz dimnika že kadi. V posodi je testo že naraslo. Gospa je oblikovala hlebe. Dala 
jih je v krušno peč. Kruh se je pekel približno eno uro. Medtem smo dobili navodila in 
mali košček testa. Začeli smo ga oblikovati na različne načine: polžke, preste … Ko 
smo končali, smo jih nesli v krušno peč zraven kruha. Pojedli smo še velikansko pico. 
Bila je zelo dobra. Potem smo se poslovili od gospe Mire in odšli nazaj v šolo. Sošolci 
in sošolke so imeli kosilo, jaz pa sem odšla domov. Želim si še več takšnih dni v šoli. 

KATJA JANŽIČ 

LUCIJA GLOBOVNIK 

LEON STEGNE 
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4. RAZRED 

 

 

MI SMO: 

 

 Prijateljski – ob vsaki priložnosti radi skupaj igramo nogomet ali košarko. 

 Nagajivi, ker se kregamo med seboj. 

 Zelo nagajivi, saj učiteljem pridemo čez glavo. 

 Radovedni – vedno moramo vedeti, kdo kam gre. 

 Tudi tečni, ker preveč govorimo. 

 Poredni, ker se izzivamo. 

 Klepetavi – nekateri med poukom klepetajo in s tem motijo pouk. 

 Prijazni, ker drug drugemu pomagamo in posojamo stvari. 

 Zaspani – skoraj vedno med poukom spimo, ker zvečer predolgo bedimo. 

 Poredni – zaradi nas zaostajamo pri pouku. 

 

 
 
 
 
 

 
JAKOB TRAMŠEK MITJA JESENEK 
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JUHA VSEDENARIN 
 

SESTAVINE: 
• 5 kock sladkega denarja 
• 3 kapljice čokoladnega denarja 
• 50 kovancev 
• 1 kg denarnih špagetov 
• 1 kg bogataševega mleka 
 
POSTOPEK: 
V lonec zlijemo 3 kapljice čokoladnega denarja in 50 kovancev ter vse premešamo. 
Nastane denarna mezga. Vanjo vsujemo 5 kock sladkega denarja. Vse damo v 
mikrovalovko na 30 °C. Čez 10 min vzamemo zmes ven in dodamo 1 kg 
bogataševega mleka, notri še samo dodamo 1 kg denarnih špagetov. Tako nastane 
vsedenarna juha. 
 

EMA BRDNIK, TIM BUDJA IN EVA JANŽIČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ALEN OBLONŠEK 

 
NAPITEK PROTIBOLEČIN 

 
SESTAVINE: 

 3 kocke jagodnega soka 
 4 kapljice špinače 

 5 kapljic jabolčnega sladoleda 
 1 žlička črnila 
 2 žlički sirupa 
 3 žličke veselja 
 2 raztopljeni tableti Lekadol 

 
POSTOPEK: 
Najprej poiščemo velik lonec, vanj natočimo vodo in stopimo 3 kocke jagodnega 
soka. Dodamo 3 kapljice špinače, 5 kapljic jabolčnega sladoleda, 1 žlico črnila, 2 žlici 
sirupa, 3 žlice veselja in 2 raztopljeni tableti Lekadola. Vse skupaj zmešamo in damo 
v lep kozarec. 

ŠPELA AMON, ANA ROJKO, ANDREJA VRBEK 

SAŠO BRDNIK 



Glasilo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

11 
 

5. RAZRED 
 

 
PETECI 

 
 Fantje nestrpno čakamo odmor. 

 Včasih dobimo dolge jezike. 

 Nagajamo učiteljici. 

 Obožujemo šport. 

 Pozabljamo na urnik, domače naloge in stvari. 

 Nekaterih nas je strah testov. 

 Imamo dobre gledališke igralce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKA KODRIČ 

TINKARA PODLESNIK 
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         SKOK S PADALOM 

 
Zgodaj zjutraj sem se zbudila. Oblekla sem se in 
najedla. Potem sem odšla na letališče. Z letalom 
sem odletela nad najvišji nebotičnik na svetu. 
Ko sem prispela nad nebotičnik, me je stisnilo v 
trebuhu. Zbrala sem pogum in skočila nanj. Bilo je 
fantastično. Zopet sem morala zbrati veliko 
poguma. Morala sem se dokončno odločiti. Skočila 
sem še enkrat. Ko sem se spuščala, sem se počutila 
noro dobro in svobodno. 
Po skoku sem bila omenjena v časopisu in bila prva 
Slovenka, ki je skočila na nebotičnik in na tla. Juhej! 
 

MIJA ŠPES  
 
 

 
 
 

 
 

USTRAHAVANKA ZA ODRASLE 
 
Zgodaj zjutraj se vstane 
in v kopalnico zdrvi, 
kjer pred ogledalom 
v svoj jaz se zastrmi. 
 
Oči so še zaspane 
in na njih make-up visi, 
na vekah sivobela barva, 
ki tja v svetel dan kriči. 
 
Na sredi čela guba gleda, 
ki kot jarek je globoka. 
Lasje so še v neredu. 
Tam so sivi, tam rjavi, 
tukaj vozel in tam je pena. 
Kot pošast zdaj zakriči 
in pod tuš se zapodi. 
 

 

Ko je končno urejena, 
čas kot misel poleti. 
Tam na cesti je rdeča, 
skozi luč se zapodi 
in na robu je nesreča, 
ki promet ves ohromi. 
 
Zdaj jo čaka nova služba, 
šef kot lev rjovi. 
Končno ura tri odbije 
in domov se napoti. 
 
Doma jo čaka polna miza  
in za mizo pošasti tri. 
Dve sta majhni in en velik, 
ki se sladko ji smeji. 
Tam njen dom je in zavetje, 
kjer se končno umiri. 

 
TJAŠA BRGLEZ 

ANA TIČ 

DAVORIN JANŽIČ 

MATEVŽ CEHTL 
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6. RAZRED 
 

 

MI, ŠESTECI 

 

 Blestimo v igri med dvema ognjema. 

 Zelo dobro poznamo slovnico, tudi angleško. 

 Računamo za 5 +. 

 Obvladamo jezikanje (če bi to bilo za oceno, bi vsi dobili 10 +). 

 »Pridno delamo naloge.« 

 Smo pridni, ubogljivi, poslušni in nasploh angelčki – če kdo verjame. 

 

 

 

 

 
 

 

JAKOB GLOBOVNIK 
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MOJA SLOVENIJA 
 
Vsi govorijo, da smo v dolgovih, 
ja, to piše že na vseh zidovih. 
Eni tukaj, drugi tam, 
nihče ne ve, kod in kam. 
 
Revni res že prevladujejo, 
bogati pa bogate podkupujejo! 
Obstajajo denarci veliki, 
ampak v napačnih rokah; 
tisti, ki jih imajo, 
pa z nami igrajo šah. 
 
Ker je na svetu veliko zlob, 
mnogi nimajo kaj za pod zob. 
Tu si avte kupujejo, celo po tri, 
tam pa otroci ne jedo po več dni. 
 
Ne glede na to, kaj se zgodi, 
upanje za našo kokoš 
naj živi do konca svojih dni! 
 

AJDA STEGNE 
 

HUDO 
 
Veliko človekovih pravic se krši, 
a zato eni ljudje postajajo le trši. 
 
Veliko je protestov po mestih, 
zato je mnogo ljudi postalo resnih. 
 
Vse manj je poštenih, 
zato je več ljudi pretepenih. 
 
Mnogi so brez denarja, 
a politiki si plačujejo potovanja. 
 
Po šolah je vse manj otrok 
in še tisti nimajo  vsi za topel obrok. 
 

                          NINA KRESNIK 
 

ANEMARIE ARTINGER 

BORUT VEŠNIK 
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BOGATO SRCE 
 
Knez je Esmeraldo iskal tri dni, a zaman. Pobegnila je proč. 
Na poti je srečala starko, ki je sedela na štoru in javkala. Esmeralda jo je povprašala, 
čemu joče. Starka pa ji je odgovorila: »Ah, deklica, noge me bolijo. Ne morem se 
premikati in še sedaj ne vem, kako bom prišla domov.« Ker je bila dobrega srca, jo je 
Esmeralda pospremila do doma. Uboga ženica ji je v zahvalo dala tri grahova semena 
in dejala: »Le pametno jih uporabi! Ko boš prišla na tisto mesto, ki ti ga bo povedalo 
srce, jih vrzi v zemljo in videla boš.« Izrekla je le še te besede, nato pa izginila 
neznano kam. Esmeraldi ni bilo jasno, kaj je starka želela povedati, in tudi ne, na 
kateri kraj je mislila, a v srcu je bila bogata, saj je starki pomagala. 

Hodila je dalje. Prišla je do gozda, nato pa se je 
zvečerilo. Ulegla se je zraven starega hrasta in 
trdno zaspala. Zjutraj jo je čakalo presenečenje. 
Okoli nje so stali trije postavni fantje in se 
spraševali, čemu taka lepa deklica spi zunaj. 
Esmeralda jim je povedala, da je po rodu ciganka in 
da oni zmeraj spijo zunaj, saj so svoboden narod. 
Poprosili so jo za pomoč, saj so se izgubili in niso 
poznali prave poti. V družbi z Esmeraldo so našli pot 
iz gozda. Postavneži so ji v zahvalo dali star zarjavel 
meč, se ji zahvalili, nato pa izginili. Ni vedela, čemu 
ji bo meč prišel prav, vendar je bila bogata v srcu.  
Minilo je devet dolgih dni, odkar je Esmeralda 
pobegnila.  
Neko popoldne pa mimo pride princ in jo povpraša, 
ali potrebuje kakšno pomoč. Esmeralda se ni 
obotavljala, ampak ga je naravnost vprašala, ali je 
tod okoli videl kakšne cigane. Princ je rad pomagal, 
zato ji je povedal, da kakšno uro vstran stoji tabor s 

cigani, ki rajajo, plešejo ter uživajo v svobodi. Dekle se mu je zahvalilo in reklo: 
»Hvala za tvojo pomoč. Morda boš začutil, da je tvoje srce bogatejše, ker si mi 
pomagal.« Izginila je v gozdu.  
Naenkrat se je pojavil sestradan volk in jo želel napasti. Esmeralda pa se je spomnila 
postavnežev in njihovega darila. Potegnila ga je izpod pasu ter se tako obranila pred 
volkom. Zaslišala je glasbo ter zagledala dim. Stekla je po poti in prišla do ciganskega 
tabora. Vsi so je bili veseli, zato so skupaj zaplesali v ritmu glasbe. 
Esmeralda si je obljubila, da poišče svojo ljubezen, kjer bo skupaj z njim izkopala 
luknjo ter tri grahova semena vrgla v zemljo. Dojela je, kaj ji je starka rekla. Obenem 
pa se je naučila pomembne lekcije, saj, če pomagaš drugim, pridobiš nove prijatelje, 
hkrati pa imaš bogato srce.  
Sedaj vsa srečna v družbi svojih prijateljev potuje po svetu in išče ljubezen, če je ni 
že našla.  
 

LAURA SKRBINEK 
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7. RAZRED 
 

 
LEGENDA  O LEGENDAH 

 
 

 Radi imamo stvari, ki škodijo duši, telesu in zobovju. Naši možgani so 

itak odpovedali že lani. 

 Smo tak' pametni, da nam že škodi. 

 Ko pri športni plešemo, ne gre brez učiteljeve spremljave: »Ne 

štemplaj!!!« Ko nam gre bolje, se spremljava spremeni: »Ja, Gašper, 

tak' sukajo Pohorci.« 

 Učitelji nam govorijo, da smo se poslabšali – ampak mi krivimo hormone. 

 Mi smo najboljši na Zemlji, čeprav smo vsak s svojega planeta. 

 Mi smo tak' leni, da šola pride k nam. 

 Mi smo najboljši jezikoslovci, ker: 

A: To besedilo je poezija. 

B: Zakaj? 

A: Ker ni pesem. 

 

!AVE MI! 
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NASTANEK TRIGLAVA 

 
Nekoč so v dolini pod Triglavom živeli trije revni 
pastirčki. Dan in noč so pasli ovce. 
Nekega dne so trije pastirčki gnali ovce na neko goro. Na 
njej je bilo jezero. Ob njem je bila visoka vzpetina, na 
vrhu pa votlina. V njej je živel striček Triglav, ki je imel 

tri čudovite hčere, ki so bile vile. Vsako noč so plesale ob tem jezeru.  
Neke noči pa so jih videli pastirčki. Vile se niso zavedale in so plesale naprej. 
Najmanjši pastirček se je takoj zaljubil v najmanjšo vilo. 
Pastirček in vila sta se vsako noč dobivala ob jezeru, ker vile niso smele iz votline.  
Ko je striček Triglav to izvedel, se je od jeze vrgel s pečine. Vile so to goro 
poimenovale po stričku Triglavu. 
Od takrat se slovenska gora imenuje Triglav. 
                                 

                       TILEN BOHAK, GAŠPER JESENEK,  
ANA MARIA JUHART IN SARA PLIBERŠEK 

 
 

BLEJSKI OTOK 
   
Tam na Blejskem gradu je živel mladenič, ki je iskal ženo. To 
je bilo še takrat, ko še ni bilo Blejskega otoka. Ta kraj je bil 
zelo miren. 
Mladenič je ženo dolgo iskal, vendar je ni našel, zato se je 
odločil, da bo priredil ples in našel svojo ženo. Ko je napočil ta dan, na plesu ni našel 
prave kraljične. Naslednji  dan je bil tako razočaran, da je sedel na konja in odjahal v 
vas pod Blejskim gradom. Sedel je na skalo in občudoval Blejsko jezero. Nenadoma 
je zagledal lepo gospo in se na prvi pogled zaljubil vanjo. Mladenič je to povedal 
kralju, vendar se on s tem ni strinjal, zato je dal ubiti to mlado gospodično. 
Ko je mladenič to izvedel, sta z gospodično s čolnom pobegnila na drugo stran 
Blejskega jezera. Ko sta prišla do sredine, se je nenadoma začel vzpenjati Blejski 
otok, ki ju je varoval pred kraljem. 

MARCEL CAPL IN 
DENIS ROJKO                                                               

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KLARA PLIBERŠEK MAJA STEGNE 



Glasilo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

18 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTIN KRPAN 
 
Ko Brdavs Dunaj je teroriziral, 
junakom glave je obiral, 
zato so poslali po goro mesa,  
Martin Krpan se je klicala. 
 
Prišel na Dunaj je,  
a, ko orožje zbirati začne, 
zdrobi vse. 
 
Skoval mesarico je orjaško,  
vihtel jo je, kot dojenček premika flaško. 
Posekal drago je drevo, 
cesaričino najdražjo lipico. 
Iz lesa naredil je kij, 
bil je večji od mene – se mi zdi. 
 
Ko napočil je boja dan, 
z Brdavsom epsko bitko naj bi bila. 
Brdavs se boril je zaman, 
saj pred Krpanom armada bi se skrila. 
 
Tako slovenski je junak, 
Krpan – silak,  
Brdavsa ugnal, 
ki mesto bi požgal.  
 
Da tako velja, 
Krpana ne premaga 
Brdavsov vojska vsa.  

ČRT KOLENC 
 

PEGAM IN LAMBERGAR 
 

Pegam zopet oživi, 
rešijo ga glave tri. 
Lambergar gre v grad, 
tam ga preseneti Pegam mlad. 
 
Pegam izziva ga v dvoboj,  
Lambergar reši se takoj. 
Mimo pride kraljičica 
in zapoje kakor ptičica. 
 
Glas ju je združil, 
z novim prijateljstvom 
je še koga okužil. 
Prijatelja zdaj sta bila 
in si razdelila gradova dva. 
 
Enega sta mami podarila, 
ta se je zelo razveselila. 
 

         ŠPELA CAPL,  
 BLAŽKA JANŽIČ  

EMA BERA 
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8. RAZRED 
 

 
 
 

 MI SMO: 
 

 

- NAJboljši 
- NAJlepši 

- NAJpametnejši 
- NAJinteligentnejši 

- NAJhitrejši 
- NAJslajši 

- NAJbolj  “pridni “ 
- NAJglasnejši 

- NAJzanimivejši 
- NAJbolj fajn 

- NAJomrežnejši 

- NAJbolj carski  
- NAJbolj modni 
- NAJzabavnejši 

- NAJbolj unikatni 
- NAJbolj “normalni“ 

- NAJbolj nori 
- NAJbolj glasbeno 

nadarjeni 
- NAJbolj športni 
- NAJbolj duhoviti 
- NAJbolj pekoči 

 

- NAJbolj romantični 
- NAJbolj umetniki 
- NAJbolj pravljični 

- NAJbolj vroči 
- NAJneustrašnejši 

- NAJbolj kul 
- NAJspretnejši 
- NAJbolj lačni 

- NAJvečji čokoholiki 
- NAJbolj leni 

- NAJpogumnejši 

 
NAŠ MOTO JE: 

 
Delo je nekaj NAJlepšega, zato ga podarjamo vam. 

 
 

 

NAJ 8. razred 
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LJUBEZEN 
 
Le en pogled v tvoje oči  
Je kakor 
Upanja žarek  
Beseda iz tvojih ust v 
Elizejo me popelje  
Začara me  
En sam tvoj poljub le to vem 
Ni življenja brez tebe      

                                    
LAURA RAMŠAK 

 
 

 
 

ŽALOSTNA RESNICA 
 
Živeli so lisica, zajec in mravlja. Mravlja je bila delovna, lisica in 
zajec pa sta bila lena.  
Nekega dne je mravlja opazila, da jima primanjkuje hrane. 
Ponudila jima je zaposlitev, a sta jo zavrnila, češ, da se bosta že 
sama znašla. Čez pol leta nista imela več nič hrane. Spomnila sta 
se mravljine ponudbe in jo vprašala, ali še velja. Dobila sta službo. 
Na začetku sta še marljivo delala, toda čez čas sta postala obupno lena. Ko bi morala 

delati, sta se pogovarjala. Spominjala sta se, kako lepo je 
bilo, ko sta bila doma in nista delala. Nič jima ni 
manjkalo. Ko je mravlja ugotovila, da sta znova na stari 
poti, ju je spodila iz službe. Zajec in lisica sta bila srečna, 
dokler nista ugotovila, da doma nimata prav nič več 
hrane. Jokala sta se. Morala sta začeti iskati hrano, a 
našla sta samo jagodičevje. S tem sta potešila lakoto. 
Prišla je zima. Jagodičevje ni raslo nikjer več. Zajec je 
odšel nazaj do mravlje in ji obljubil, da bo delal. Lisica pa 

je trmarila. Bila je preveč lena. Zajec je bil zadovoljen, ko je spoznal, da je bolje 
delati kot pa lenariti. Jedel je same dobrote. Lisica mu je zavidala in mu začela krasti. 
Zajec jo je nekega dne dobil in jo žalosten prijavil policiji, čeprav sta še nedavno bila 
najboljša prijatelja.  
Lisica je bila že stara, ko je prišla iz zapora. Zajec in mravlja sta izvedela, da je na 
smrtni postelji. Odšla sta k njej na obisk. Zaupala jima je zadnje besede: »Zajec, 
mravlja je imela ves ta čas prav. Poslušaj jo, da te ne bo nedelo 
pripeljalo do sem, kjer sem jaz, ki sem brez hrane, vode in denarja. 
Hvala vama, da sta bila tako dobra prijatelja. Pazita nase.« In lisica je 
zaprla oči. Mravlja in zajec sta jokaje spremljala, kako se je lisica izgubljala 
v hladno in črno zemljo. Pokončala jo je lenoba.  
»Lenega čaka strgan rokav, palca beraška prazen bokal.«  
 

DOROTEJA PIŠOTEK 

KLAVDIJA AČKO NEJC FERLIČ 
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9. RAZRED 
 

 
 

KER ODHAJAMO OD VAS, NEKAJ BESED O NAS … 

 

ADRIANA – odlična pevka, najlepša, prijazna, posebna … 

KRISTJAN JEROT – športnik, frajer, velik, zaljubljen, muzikant, postaven … 

KLEMEN – vedno nasmejan, kitarist, simpatičen, kavalir … 

ANA – mila, skrivnostna, natančna, ustvarjalna, negotova, tiha … 

MITJA SMOGAVEC – boksar, magnet za punce, velik in močan, optimističen,              

realističen … 

URŠKA – lepa, prijazna, rada pomaga, postavna, lepo poje in igra klavir, urejena … 

MARKO – zabaven, cool frizura, prijazen, lep, magnet za punce, muzikant … 

KRISTIJAN KUŠAR – dober športnik, najboljši kolesar, majhen … 

MITJA LEVA – urejen, prijazen, postaven, samozavesten, direkten … 

TADEJ – pameten, odličen učenec, majhen in lep, samosvoj … 

NADJA – rada pomaga sošolcem, prijazna, nasmejana, ima lepo frizuro, pridna      

učenka … 

NIKO – vedno vesel, nasmejan, zamišljen, kitarist, osvajalec ženskih src, izbirčen … 

ŽAN –  zaspan, pozabljiv, dober nogometaš, optimist, duhovit, zabaven … 

ŠPELA – mala, vesela, lepo poje, sramežljiva, tiha, simpatična … 
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KAJ VSE SMO UŠPIČILI … 
 
 

 Veliko stvari sva ušpičili v duetu … 
Bilo je v šoli v naravi. Špela in Ana sta nama popili ves sok. Za kazen sva 
ju zaklenili na balkon in sta morali ves prosti čas sedeti na balkonu in 
igrati šah. 

     Sošolcu sva stisnili lepilo v torbo, ker je bil preveč nadležen. Ana   
     naju je zatožila in potem sva točili solze … 
 

  Spominjam se dneva, ko sem prvič prišel na tinjsko šolo. Bil sem še v 
vrtcu. In jokal sem kot dež. Sem že vedel zakaj. Še danes ne maram 
preveč šole. 
 

  Bilo je v zimski šoli v naravi in kot po navadi sva bili s Špelo vedno 
skupaj. Punci iz druge šole sta naju zafrkavali, da sva kot župnik in 
ministrant. To sva jima zamerili in zato sva se odločili, da si bova tudi 
midve izmislili kakšno traparijo. Vzele sva jima glavnik in šminko ter ju 
vrgli v koš. Na srečo nista opazili. 
 

  Na zaključnem izletu v 9. razredu smo se vozili z gokarti. Ko sem se 
umikal dirkaču Mitji Levu, sem prehitro parkiral v bokse, pri tem podrl 
ograjo in skoraj povozil skrbnika. Pa tako enostavno je bilo videti … 
 

  Najbolj mi bo ostala v spominu noč branja, ko smo prespali v šoli in se 
pozno v noč igrali »flašo resnice«. Kaj vse so morali priznati fantje, pa 
naj ostane skrivnost. 
 

  Spominjam se, da smo zlomili rožo v matematični učilnici in jo potem 
zalepili s selotejpom. Žal, ni rasla naprej. 
 

  Ko smo bili še manjši, smo kradli jabolka v šolskem sadovnjaku. Ker so 
sadovnjak podrli, smo rabutanje jabolk zamenjali za zbiranje ventilčkov. 
Nekateri učitelji bodo že vedeli kakšnih. 
 

  Zapomnil si bom dan, ko smo v šoli imeli prireditev Šola ima talent. Kot 
manekenka Nikolina Lazarova sem bil najboljši top model na modni 
reviji, ki smo jo prikazali. Še danes mi gre na smeh … 
 

  Še vedno se nasmejem, ko pomislim na dan, ko smo prvič skupaj igrali 
nogomet. Smo mislili, da znamo, pa nismo imeli pojma … 
 

  Ko smo bili v 6. razredu, smo dobili novo učilnico za matematiko. Kmalu 
smo jo krstili, saj smo si med odmorom podajali jabolko in pristalo je 
direktno v zgornjem desnem kotu. Kdo je zadel, ne povem, vsi pa vemo, 
da je bil grd madež. 
 

  Za vedno mi bo ostal v spominu dan, ko smo z našim ansamblom prvič 
nastopali skupaj. Dobro nam je šlo.  
 

  Bili smo v šoli v naravi na morju. Zvečer, ko bi morali že spati, sem po 
telefonu poklical Klemna, da bi ga povabil na sladkarije v našo sobo. 
Oglasila se mi je učiteljica Marta, jaz pa sem »Klemna« vprašal, zakaj 
ima tako ženski glas. 
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GAZELA I 
 

Ko te jutranje sonce z žarki ogreje, je to sreča? 
Ko veter čez drevje veje, je to sreča? 

Ko z roko v roki hodiš po poti, 
ko otožna srca spet ljubezen tare, 

poslušaš zvok klavirja, zvok kitare, je to sreča? 
Sreča, ujeta v trenutek, minila bo in spet vse isto bo. 

Sedanjost, ki bo preteklost in spomin postala, je to sreča? Mogoče. 
 

URŠKA JANŽIČ 
 

GAZELA II 
 

Sprašujem se, ali bom v prihodnosti vzgojiteljica.  
Nihče odgovora ne ve.  

Sprašujem se, ali bom imela družino.  
Tudi na to vprašanje nihče odgovora ne ve. 

 Sprašujem se, kakšno bo življenje v prihodnosti. 
 Mi z rož'cami postlano bo  

ali kot pepel pusto in črno-belo vse bo? 
 Vsak dan se sprašujem, kakšen dan bo jutri.  

Nihče ne ve, zato sprašujem se,  
kaj prihodnost mi napletla je. 

 
NADJA PAČNIK 

 
 

                GAZELA III 
 
Dovolj mi je večnih že vprašanj, 
stalnih ugibanj, le zakaj sem sam, 
le zakaj? 
 
Ne vedo, 
da boli kakor rana, ki skeli v meni, 
želja z vsakim dnem bolj gori, 
le zakaj? 
 
Saj vem, 
da je nekje dekle, 
da bo vse to, kar iščem in še več. 
Čakam jo in trpim, 
novih se noči bojim, 
ko osamljen si ljubezni želim, 
le zakaj? 
 
                    KLEMEN SMOGAVEC 

TADEJ JUHART 

ŠPELA MIHELAK 
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DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 
 

TEKMOVANJE – PRIZNANJE IME IN PRIIMEK, RAZRED MENTOR 

SLOVENŠČINA –  
srebrno Cankarjevo priznanje 

Urška Janžič, 9. r. Mojca Stegne 

MATEMATIKA –  
srebrno Vegovo priznanje 

Laura Ramšak, 8. r. Alojzija Mušič 

ZGODOVINA – bronasto priznanje Urška Janžič, Nadja Pačnik, 9. r. Dragica Križaj 

FIZIKA – bronasto Stefanovo 
priznanje 

Tadej Juhart, 9. r. Edvard Naveršnik 

ASTRONOMIJA – bronasto 

Dominkovo priznanje 

Doroteja Pišotek, 8. r. 

Urška Janžič, 9. r. 

Edvard Naveršnik 

BIOLOGIJA – bronasto Proteusovo 

priznanje 

Laura Ramšak, Monika Globovnik, 8. r. Jožica Topolič 

 
 

LOGIKA – 23 bronastih priznanj –   
          1. mesta so dosegli 

 

Tinkara Kolenc, 2. r., Katja Janžič, 3. r. Slavica Gracej 

Ana Rojko, 4. r. Marta Potrč 

Ana Tič, 5. r. Andreja Tomažič 

Nina Kresnik, 6. r. 
Marcel Capl, 7. r. 

Nejc Ferlič, 8. r. 

Tadej Juhart, 9. r. 

 
Alojzija Mušič 

 

 

 
SLOVENŠČINA – bronasto 

Cankarjevo priznanje 

Tinkara Kolenc, Nika Klinc, Larisa Capl, 2. r.  

Katja Janžič, Lucija Stegne, 3. r. 

Slavica Gracej 

Ana Rojko, 4. r. Marta Potrč 

Mija Špes, Tjaša Brglez, Dušanka Visenjak, 5. r. Andreja Tomažič 

Nina Kresnik, Laura Skrbinek, 6. r. 

Ema Bera, Špela Capl, Črt Kolenc, 7. r. 
Laura Ramšak, 8. r. 

Urška Janžič, 9. r. 

Mojca Stegne 

 
 

MATEMATIKA – priznanje za 
uspeh na tekmovanju Mednarodni 

matematični kenguru 

 

Lan Lerher, Timi Ferlič, Jan Lerher, Izak Mlakar, 
Maruša Tič, 1. r. 

Sonja Ambrož 

Larisa Capl, Florian Pereza Žerjav, 2. r. 

Lana Ribič, Lucija Stegne, 3. r. 

Slavica Gracej 

Ema Brdnik, Sašo Brdnik, Veronika Kos, 4. r. Marta Potrč 

Ana Tič, 5. r. Andreja Tomažič 

Rebeka Ambrožič, Nina Kresnik, Borut Vešnik, 6. r. Alojzija Mušič 

MATEMATIKA – bronasto Vegovo 
priznanje 

Črt Kolenc, Marcel Capl, Špela Capl, 7. r.  
Laura Ramšak, Nejc Ferlič, 8. r. 

Nikolaj Kočnik, 9. r. 

Alojzija Mušič 

ZLATI BRALCI Urška Janžič, Tadej Juhart, Nadja Pačnik in Klemen 
Smogavec, 9. r. 

Andreja Tomažič 

ZBRALA IN UREDILA: ALOJZIJA MUŠIČ 

ŠPORTNI DOSEŽKI 

KROS, MEDOBČINSKO TEKMOVANJE:  

Dušanka Visenjak: 1. mesto 
Ekipno: Dušanka Visenjak, Mija Špes, 3. mesto 

ATLETSKA OLIMPIJADA: 

Denis Janžič: 4. mesto (met žvižgača), 4. mesto 
(300 m) 

Ema Bera: 4. mesto (300 m) 
Maja Stegne: 3. mesto (skok v daljino) 

Mitja Smogavec: 2. mesto (suvanje krogle)  

Mitja Leva: 3. mesto (suvanje krogle) 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE – NOGOMET:  

3. mesto (starejši učenci) 
MEDOBČINSKO POSAMIČNO TEKMOVANJE – 

ATLETIKA: 

Mitja Leva: 2. mesto (suvanje krogle) 
Mitja Smogavec: 3. mesto (suvanje krogle) 

Denis Janžič: 4. mesto (300 m mlajši učenci) 
 

Mentor: Kristijan Ilijevec 
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RAZMERE V DRUŽBI 
 

ŠOLSKI PARLAMENT 
 

Letošnja tema šolskega parlamenta je bila »Razmere v družbi«. Dejavnosti, vezane 
na temo, so na šoli potekale kot pričetek sprememb naše šolske družbe. Z namenom 
izboljšanja razmer v mini družbi: s prijateljem,  v razredu,  med razredi, vrtec – 
razred, tretja generacija in mi.  
Na uro športne vzgoje smo povabili dedke in babice v kraju. Kar veliko truda smo 
vložili, da smo se izvili iz vseh opravičil in načinov izogibanja. A prišli so in uživali. 
Prejeli so celo pohvale za sodelovanje in si zaželeli, da ure še ponovimo.  
Pripravili smo uro računalništva za tretjo generacijo, jih vodili po osnovah spleta, 
pošiljanja pošte, branja časopisa … Ura in pol je bila premalo, kaj vse so našli in kako 
so nas hvalili, kaj vse znamo.  
Učenci zadnje triade so z učenci v prvem razredu reševali naloge za matematično 
tekmovanje. Starejši učenci so s svojim znanjem branja, z razlago in motiviranjem 
svojega prvošolca vodili do rešitev naloge.  
Zbirali smo naše knjige in igrače, ki jih več ne potrebujemo. Želeli smo podariti nekaj, 
kar lahko damo sami. 
Povezali smo se tudi s tinjskim vrtcem. Skupaj so tekli otroci 2. skupine in deveteci. 
Svoje aktivnosti smo predstavili na srečanju OŠ na OŠ Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava. Našo šolo sta zastopala Laura Ramšak in Črt Kolenc.  

 
 
 
 
 
 

TELOVADBA Z DEDKI IN 
BABICAMI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
URE RAČUNALNIŠTVA S TRETJO 

GENERACIJO 
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UČENCI III. TRIADE 
IN PRVOŠOLČKI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DRUŽBA 2. RAZREDA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEK DEVETECEV IN 2. 
SKUPINE TINJSKEGA 

VRTCA 
 
 
 
 
 

 
 
Ugotavljamo, da razmere v družbi za nas  niso spodbudne, a če se lotimo tega, tako 
kot smo se mi, lahko malo družbo – šolo – kraj naredimo v povezano in spodbudno 
družbo z razumljivimi razmerami, v katere lahko vsak prispeva po svojih močeh. Mi 
smo pričeli, uspelo nam je in tako bomo nadaljevali, poskusite  tudi vi. 

 
UČENCI ŠOLSKE SKUPNOSTI, ANA PAČNIK IN BARBARA POTOČNIK KOLENC 
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TINJSKE ČAROVNIJE 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je gledališka skupina Jesenko pod zagrizenim 
mentorstvom učiteljice Andreje Tomažič pripravila odlično gledališko predstavo Žiga, 
kisla kumarica. Igro smo napisali po istoimenski knjigi pisateljice Jasne Markuš. Z njo 
smo navdušili gledalce na tradicionalni proslavi Pozdrav pomladi na Tinju, ki je bila v 
mesecu marcu. Slavna čarovnika Jurka Burka in Jurek Burek sta začarala publiko s 
svojimi izvirnimi in najučinkovitejšimi uroki. Samozavestni igralci Laura Ramšak, Črt 
Kolenc, Mija Špes, Aljaž Janžič, Sara Pliberšek, Dušanka Visenjak, Ana Tič, Monika 
Šega, Sara Oblonšek in Tjaša Brglez smo prepričljivo odigrali svoje vloge in pripeljali 
predstavo do vrhunca. S sceno, kostumi in z zvočnimi efekti smo popestrili že tako 
vrhunsko igro. Udeležili smo se tudi 17. gledaliških dnevov v Slomškovem domu v 
Slovenski Bistrici, na katerih še nikoli nismo manjkali. Gostovali smo tudi na zaključku 
bralne značke na OŠ Šmartno na Pohorju.  

                              
ČRT KOLENC IN LAURA RAMŠAK 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUREK BUREK IN JURKA BURKA 

GLEDALIŠKA SKUPINA JESENKO 
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ZBOROVSKO PETJE NA NAŠI ŠOLI 
 
Na šoli delujeta dva pevska zbora: otroški pevski zbor, v katerem sodelujejo pevci od 
prvega do četrtega razreda, in mladinski pevski zbor od petega do devetega razreda. 
Vaje so zelo pestre, dinamične in ustvarjalne. Učimo se ljudskih, umetnih in zabavnih 
pesmi. Učenci, ki sodelujejo v obeh zborih, najdejo ob petju sprostitev po napornih 
urah, ko morajo biti pri posameznih predmetih mirni in skoncentrirani na novo učno 
snov. Petje v zboru pa ni samo sprostitev in zabava, ampak je tudi ustvarjalna 
dejavnost. Ob tem, ko se učimo novih pesmi in oblikujemo pevsko interpretacijo, si 
pevci razvijajo pevski posluh, spomin, pravilno izgovorjavo, preponsko dihanje, 
pravilen pevski nastavek. Spoznavajo pesemske oblike, glasbene oznake v notnem 
zapisu, vrste taktov, različne glasbene spremljave itd. Ob tem se naučijo pravilne 
drže in nastopanja pred ljudmi. Z nastopi si krepijo svojo pozitivno samopodobo in 
odnos do sošolcev, pevcev v zboru, šole, učiteljev, staršev, sorodnikov, krajanov in 
drugih.  
Oba zbora nastopata na šolskih in krajevnih proslavah, kjer se obeležujejo razni 
spominski dnevi in državni prazniki. Zelo pomembno je, da si otroci razvijejo 
pozitiven odnos do preteklih dogodkov, domačega kraja, države, ljudskih običajev itd. 
V tem šolskem letu smo veliko nastopali, a najbolje smo zapeli na območnih pevskih 
revijah, kjer smo bili pohvaljeni s strani strokovne ocenjevalke, gospe Sonje 
Kasesnik. 

Učitelji, krajani in starši si želimo, 
da bi oba zbora z veseljem še 
naprej prepevala in nas 
razveseljevala tudi v novem 
šolskem letu.  

 
 

MENTOR OPZ IN MPZ:  
MLADEN RAVNIKAR 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
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SREČANJE TURISTIČNIH PODMLADKOV 
 
Sodelovali smo na srečanju turističnih podmladkov v Slov. Bistrici, ki je bilo v četrtek, 
22. 4. 2014. Potekalo je v središču starega mestnega jedra – na Trgu svobode. Naša 
šola se je predstavila z otroško folklorno skupino (mentorica Slavica Gracej) in s 
šolskim ansamblom (mentor Mladen Ravnikar), ki je zaigral dve pesmi. Na stojnici 
smo ponujali nekaj tinjskih tradicionalnih jedi in drobnega peciva. Na koncu prireditve 
je priznanja podelil bistriški župan dr. Ivan Žagar. Srečanje je bilo zanimivo. 
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali stojnice in bili navdušeni nad pestrim 
programom. 

                                                                                                                                              
MENTOR: IGOR JAVERNIK 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠOLSKI ANSAMBEL 

ŠOLSKA FOLKLORNA SKUPINA 
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KANTAVTOR, KI RAD BERE KNJIGE, JE ŠPINAČO 
IN PIRE TER OBOŽUJE RISANKE 

 
ADI SMOLAR – GLASBENIK, PESNIK IN PISATELJ 

 
Letošnji gost na zaključni prireditvi šolske bralne 
značke je bil Adi Smolar. Po zaključku prireditve 
smo se z njim pogovarjali Ema Bera, Špela Capl, 
Blažka Janžič in Črt Kolenc. 
 
Slovenska javnost vas pozna predvsem kot 
glasbenika, nekoliko manj kot literarnega 
ustvarjalca. Kdaj ste se začeli ukvarjati s pisanjem 
in kaj vas je spodbudilo k temu?  
Imel sem morsko prašičko Pujso. Ko mi je umrla, sem 
njej v spomin napisal zgodbo Pujsa in Andrej Migec. Z 
njo sem hotel otrokom svetovati ter jih zabavati. Za 
mlade sem napisal Putko in Rolico papirja, ki nosita 
pomembna sporočila. Nameravam še pisati.  

Kje ste začeli objavljati svoja besedila in koliko 
knjig ste že izdali? 
Izdal sem 10 knjig in veliko revij. Nameravam napisati pesmarico s približno 150 
pesmimi. 
Kaj vas navdihuje in kdo je vaš vzornik? 
Nimam vzornika, jaz sem vzor drugim. Ko sem bil mlajši, je bil moj vzornik Tomaž 
Domicelj.  
Ste kot otrok/mladostnik radi brali? 
Ja, televizije in računalnikov takrat še ni bilo. Bral sem fantastiko in pustolovske 
knjige, npr.: V 80 dneh okrog sveta. V osnovni šoli sem prebral skoraj vse knjige iz 
naše knjižnice. Rad sem bral tudi pravljice. Zelo rad berem. Časa pa nimam veliko. 
Katera knjiga je bila knjiga vaše mladosti? 
Ko sem bil star 6 let, sem bral Vinetuja. Rad sem imel debele knjige: Piko Nogavičko, 
Lassie se vrača … 
Kdaj ste začeli igrati kitaro in kdaj ste imeli svoj prvi nastop?  
Kitaro sem začel igrati z devetnajstimi leti, prav tako sem imel svoj prvi nastop pri 
devetnajstih. Potem sem 12 let nastopal občasno in to je bil moj hobi. Takrat sem 
izdal pesniško zbirko in se posvetil profesionalni glasbi. 
Katera vaša pesem vam je najljubša? 
Vsaka po svoje naleti na dober odziv poslušalcev in, ko je kakšna nova, mi je ta 
posebej všeč. Vseeno pa ni take pesmi, ki mi ne bi bila všeč. Najraje imam tisto 
pesem, ki jo na koncertu zapojem zadnjo. 
Kateri je vaš naj pevec oz. glasbena skupina? 
Poslušam različne glasbene zvrsti. Zelo rad imam tudi klasiko in vsakega glasbenika 
spoštujem.   
Kaj najraje jeste? 
Jaz pojem vse, kar mi dajo in nisem izbirčnež. Sladkarije pa obožujem. Najraje imam 
špinačo in pire. 

ADI SMOLAR 
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Zakaj so vam všeč dolgi lasje? 
Ko smo bili v osnovni šoli, nismo smeli imeti dolgih las in celo pobrili so me. Ker sem 
bil pobrit, nisem vedel, da imam kodraste lase. V osmem razredu smo si fantje začeli 
puščati dolge lase. Ugotovil sem, da mi zelo pristajajo, zato sem si jih pustil. Tudi 
oboževalci so se me že navadili.   
Kateri film ste si največkrat ogledali? 
Največ sem si ogledal risank. Najbolj mi je ostala v spominu Mary Poppins. Priznam, 
da risanke zbiram in si jih s sinovoma rad ogledam. Tudi Shrek je super, prav tako 
Ledena doba. Najraje imam humoreske, pustolovske filme, pa znanstveno fantastiko, 
nasilnih pa ne maram. 
Kaj počnete v prostem času? 
Prostega časa imam malo. Ko pa ga imam, ga posvečam svojemu kužku in sinovoma. 
Ko sem čisto prost, rad berem. Tudi križanke rad rešujem. Vsake toliko se podam 
tudi v fitnes. 
Kateri je bil vaš naj dogodek iz osnovnošolskih klopi? 
V osmem razredu sem obiskoval kar 10 krožkov. Hodil sem od šahovskega do 
dramskega krožka. Bil sem tudi v veseli šoli.  Najboljši dogodek mi je pa seveda bil, 
ko smo stanovali v bloku in je bilo v soseski veliko otrok moje starosti. Veliko časa 
smo preživeli ob Dravi, kjer smo lovili ribe in si jih pekli. Pogosto smo bili gozdu,  
nabirali borovnice ipd. Imel sem zelo lepo otroštvo.  
Kateri je vaš naj dogodek v življenju? 
Moj naj dogodek v življenju je seveda rojstvo obeh otok. Ko se ti rodijo otroci, je to 
nekaj najlepšega.  
Katere 3 želje bi si zaželeli, da vam jih izpolni zlata ribica? 
Zlato ribico bi prosil, naj naredi svet brez »favšije«, brez nasilja in brez lakote. 
 
 

EMA BERA, ŠPELA CAPL, BLAŽKA JANŽIČ IN ČRT KOLENC 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PODELITEV BRALNE ZNAČKE INTERVJU Z ADIJEM SMOLARJEM 
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JESENKOV FOTOSPREHOD SKOZI ŠOLSKO LETO 

 
 

 
1. ŠOLSKI DAN – 

SPREJEM 

PRVOŠOLCEV 

 
 
 

 
 
 
 
 
KOSTANJEV PIKNIK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. NOČ BRANJA 
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BOŽIČNO- 

NOVOLETNA 
DELAVNICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. TINJSKI 
ŠOLSKI 
BAZAR 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREBUJANJE Z 

GONGI 
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PUSTNO RAJANJE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZDRAV POMLADI – 
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 

 
 
 
 

AHA EMMI 
 
 
 
 
 



Glasilo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

35 
 

 

 
 
 

PODELITEV BRALNE 
ZNAČKE – ZLATI BRALCI 
IN ADI SMOLAR 
 
 
 

 
 
 
 

LUTKARJI IN 
GLEDALIŠČNIKI V NAŠI 

PRESTOLNICI 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLAVALNI TEČAJ 
 
 
 
 

 
IZBOR FOTOGRAFIJ: MONIKA GLOBOVNIK IN DOROTEJA PIŠOTEK 
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UMIRJEN/-A ALI ZABAVEN/-NA? 
 
1. KAJ NAJRAJE DELAŠ? 

 GLEDAM TELEVIZIJO. ** 
 ŠPORTAM, NAREDIM NALOGO IN SE MALO UČIM. *** 
 UČIM SE TER SE BOLJ DRŽIM ZASE. * 

 
2. KAJ NAJBOLJ SOVRAŽIŠ? 

 BITI ZAPRT MED ŠTIRI STENE. *** 
 HRUP. * 
 UČITI SE, GIBATI ….  ** 

 
3. KAKŠNE PESMI POSLUŠAŠ? 

 RAJE GLEDAM TV. * 
 ROCK, NABIJAŠKE, DOBRE. *** 
 UMIRJENE. ** 

 
4. KAJ NAREDIŠ, ČE TI NEKDO REČE: »Izgin, poln kufer te mam!« 

 V BISTVU GA SPLOH NE SLIŠIM. ** 
 POSKUŠAM SE POGOVORITI Z NJIM. * 
 REČEM MU: »POL SI PA KUPI OMARO!« *** 

 
5. KAJ IMAŠ NAJRAJE? DRUŽINO, PRIJATELJE ALI KAJ DRUGA? 

 DRUŽINA IN PRIJATELJI – DVE STVARI, BREZ KATERIH NE MOREM. *** 
 DRUŽINO, PRIJATELJEV NIMAM VELIKO. * 
 NEKAJ DRUGEGA. ** 

 
6. KAJ NAJRAJE POČNEŠ? UČIŠ SE, GREŠ V NARAVO ALI GLEDAŠ TV? 

 GLEDAM TV – TO JE NAJBOLJŠE. ** 
 GREM V NARAVO, SE UKVARJAM S ŠPORTOM. *** 
 UČIM SE IN IMAM MIR. * 

 
 

REZULTATI: 
 
NAJVEČ * 
 
SI UMIRJEN TIP. RAJE IMAŠ MIR IN TELEVIZOR IN SI LENUH. 
 
NAJVEČ ** 
 
SI ZLATA SREDINA. RAD/-A IMAŠ UMIRJENOST, PA VENDAR SE RAD/-A VČASIH BOLJ 
ZABAVAŠ. 
 
NAJVEČ *** 
 
SI AKTIVEN TIP. UMIRJENOST TE ODBIJA, RAD/-A SI V NARAVI IN NAJRAJE IMAŠ ZABAVO 
S PRIJATELJI. 

 
                    ŠPELA CAPL IN BLAŽKA JANŽIČ 
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                 ŠALI 
 

KAKŠNA ŠOLA? 
 

JAN SE VRNE DOMOV IZ ŠOLE IN OČE 
GA VPRAŠA: »NO, KAJ STE IMELI DANES 
NA URNIKU?«  
»KEMIJO.«  
»IN KAJ STE SE NOVEGA NAUČILI?« 
»KAKO LAHKO IZDELAMO DINAMIT.« 
»KAJ SE BOSTE PA JUTRI UČILI V 
ŠOLI?«  
»KAKŠNI ŠOLI?« 

 

NASPROTNO 
 

»BORUT, SI TI SVOJEGA BRATCA 
NAUČIL TE GRDE BESEDE, KI JIH 
GOVORI?« 
»RAVNO NASPROTNO, TETA. SAMO 
POVEDAL SEM MU, KATERIH GRDIH 
BESED SPLOH NE SME GOVORITI!« 
 

 

 
IZBRALI: EMA BERA IN MAJA STEGNE 

 

 
   UGANKI 

 
JE BELO KAKOR SNEG, 
GA PIJEŠ, DA BOŠ ZDRAV, 
A VČASIH ZA POSLADEK 
GA SPREMENIŠ V KAKAV. 

POLNEGA MAMA NA MIZO POSTAVI, 
PRAZEN SE ZNAJDE SNEŽAKU NA GLAVI. 

 

IZBRALI: EMA BERA IN MAJA STEGNE 

 
POBARVANKA 
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REBUSI 
 

                                               
1 2 3 4 5  O=E            1 2 3  N=P   A=O           1 2 3 4               1 2 3 4 5 6 7  A=E 

 

_ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                              

                                                                                      
                      1 2 3 4 5                     1 2 3 4 5 6 7                 1 2 3 4 5 

 
_ _ _ _ _ _ _ _     

                             
AVTORICA: NINA KRESNIK 

                 
         
                                    
 

 

 

1 2 3 4    H=P         1  2  3  4  5  6  7  8  9    

             

                           _ _ _ _ _ _   

                                               
    1  2  3  4                                1  2  3  4  5  6                              1  2  3 

                                      _ _ _ _ _ _ _    

 
AVTORICI: REBEKA AMBROŽIČ IN AJDA STEGNE 
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MONIKA GLOBOVNIK 
 »ELIZABETA«             

»ELIZABETA«   

   
  


