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  Učenci in učitelji smo sestavili in pripravili nekaj 
zanimivih člankov z različnih področij. 

Nejc Kirbus Svenšek, 4.razred
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Ema Stražišnik, 4. razred, tekmovanje iz logike – Logična pošast (mentorica ga. Sonja Ploj);
Brina Drofenik, 4. razred, tekmovanje iz logike – Logična pošast (mentorica ga. Sonja Ploj);
Živa Brumen, 9. razred, tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica ga. Marina Čupić);

Lana Šnajder, 9. razred, tekmovanje iz znanja biologije – Proteusovo srebrno priznanje (mentorica
ga. Marina Čupić).

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
 

1. septembra 2022 smo z velikimi pričakovanji in hkrati s strahom, ki ga je povzročila epidemija,

pričakali 120 učencev naše šole. Poseben sprejem smo pripravili za naših 8 prvošolčkov, katerim se je
tekom leta pridružila sošolka in tako je 121 učencev uspešno zaključilo šolsko leto. Vsem iskrene
čestitke. 14 devetošolcev je uspešno zaključilo osnovnošolsko izobraževanje, od tega je 5 učencev
doseglo vseh devet let »po starem« odličen uspeh.

V tem šolskem letu bi morali imeti kombinacijo 1. in 3. razreda, a nam je Občina Pesnica, na čelu z g.

županom, mag. Gregorjem Žmakom, financirala plačo za učiteljico 1. razreda, tako da je pouk v vseh
razredih potekal v homogenih oddelkih. Hvala mag. Gregorju Žmaku in svetnikom Občine Pesnica.

Kljub izrednim razmeram, zaznamovanim z ukrepi in karantenami, je šolsko leto potekalo bolj ali manj
običajno. Učenci so poleg rednega šolskega dela svoje znanje nadgrajevali v številnih krožkih in na
tekmovanjih. Najuspešnejši učenci na šolskih tekmovanjih so se udeležili državnih tekmovanj. Eden
izmed pokazateljev uspešnosti je tudi uspeh učencev na NPZ, katere so pisali tretješolci, šestošolci in
devetošolci. Tretješolci so pisali NPZ iz SLJ in MAT in so izkazali znanje v enakem povprečju kot njihovi
vrstniki v Sloveniji. Najbolje so NPZ (MAT, SLJ IN GEO) pisali devetošolci, in sicer 3,46 % nad
slovenskim povprečjem.  

Učitelji so se trudili omogočiti učencem sodelovanje na različnih tekmovanjih iz znanja, literarnih in
likovnih natečajih, plesni reviji, reviji folklornih skupin, reviji pevskih zborov in srečanju otroških
gledaliških skupin.

Gledališka skupina je pod mentorstvom ga. Franje Senčič prejela Srebrno plaketo JSKD, plesna skupina
pa je bila povabljena na festival Dober dan, v Arboretum Volčji potok.

Učenci so osvojili številna bronasta priznanja na šolskih tekmovanjih, in sicer iz znanja matematike,

slovenščine, angleščine, nemščine, kemije, biologije, geografije, astronomije, fizike, vesele šole, o
sladkorni bolezni, iz računalništva in logike.

Srebrna priznanja iz znanja na državnem nivoju so osvojile:

Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike – Logična pošast je osvojila Tia Poš, učenka 2. razreda
(mentorica ga. Sonja Ploj).
Vsem udeležencem tekmovanj, revij in natečajev iskreno čestitamo.

Dragi učenci, uživajte zaslužene počitnice, a kljub počitnicam ne pozabite na najboljšo prijateljico –

knjigo. 

Devetošolcem želim uspešen začetek nove izobraževalne poti na izbranih srednjih šolah, ostalim pa, da
se zdravi, spočiti in polni energije srečamo 1. septembra. SREČNO.

Zdenka Ekselenski, ravnateljica
 



JAKOPISOV POZDRAV BRALCEM
Hura, počitnice so tu!

 

Za učence širom sveta je zagotovo najlepši mesec junij, ko se pričnejo tiste dolge, daljše,

najdaljše poletne počitnice.

Ob koncu šolskega leta se s ponosom oziramo na prehojeno pot in štejemo majhne in velike
uspehe; priznanja, pohvale in dosežke; prebrane knjige in osvojena znanja; nove in stare

prijateljske vezi …
Tako boste tudi v 2. številki šolskega časopisa Jakopis lahko videli utrinke naših dejavnosti v

preteklosti in spoznali, kakšne načrte kujemo za dolgo poletje.

Verjamemo, da smo v šolskem letu 2021/2022 vsi dali vse od sebe in smo si pošteno zaslužili
nekaj oddiha.

 

Uživajte in pazite nase.

 

Pesem za počitnice 

(Niki Jakol)
 

Želim vam podvig na vrhove poletja
in nežno šumenje avgustovskih trav,

hripavo grlo od srečnega dretja
in sveže premočen pomorski pozdrav.

Čas za počitek in vragolije,

za nova zaljubljanja s srčnih dobrav,

na polno napolnjene baterije
in polno prikupnih otroških otroških zmešnjav.

Želim vam ideje in potovanja,

odete v družinski objem in smehljaj,
jeseni pa srečno vrnitev nazaj.
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Luka Markuš, barvni linorez, 7. razred



Počitnice
 

Juhu, počitnice - vsi zakričimo,

saj se zelo jih veselimo.

Kopalke oblecimo 

in v morje skočimo,

še sladoled
in to bo fino.

 

Počitnice so zabavne,

 hitro naj ne minejo,

a na šolo spomini ne izginejo.

 

Brž preberi kakšno knjigo
in udobno se namesti tako,

da ti fino bo.

Ko boš knjigo prebral,
počitnice preživi,
kot si sanjal.

 

 

                                                                                 Brina Drofenik, 4. razred
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POLETNA PESEM
 

Ko poletje se začne,

končno šole konec je.

 

Ko na morje gremo mi,
več nas glava ne boli.

 

Ko se sonce z neba smeji,
že nam morje žubori.

 

Junij, julij in avgust
to so meseci za dopust.

 

Končno kratke so noči,
to nas res veseli.

 

Tara Drofenik, 6. razred
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PESEM  O  POLETJU
 

Šole  konec  zame  je,

polet je  naj  se  začne.

V  avto  hitro  skoči
in  na  mor je  piči.

V  mor je  hitro  odidi,
če  nočeš  zadnji  pr it i.
Sonce  peče, vroče  je,

naj  zabava  se  začne.

Ko  luna  se  pokaže,

vsega  konec  je,

a  veselje  ostane  še.

 

Aneja  Kozar, 6. razred



POČITNICE  NA  DRUGEM  PLANETU
 

Nihče  s i  ni  predstavljal, da  se  nam  lahko  pr ipet i  kaj  takšnega. Nekega  dne, ko  so
pr i jatelji  prespali  pr i  meni  in  smo  s i  zvečer  ogledali  oddajo  na  telev iz i j i, se  umili
in  se  odprav il i  spat, nas  je  sredi  noči  zbudil  močan  hrup.

Radovednost  nas  je  premagala  in  odprav il i  smo  se  ven. Zagledali  smo  čudna
bit je, ki  so  bila  modre  in  zelene  barve. Odreveneli  od  strahu  smo  se  skr il i  v
grmov je, a  so  nas  bit ja  opaz il i. Vprašala  so  nas, kaj  delamo  zunaj  tako  pozno
ponoči. Odgovor il i  smo  j im, da  nas  je  zbudil  hrup. Počas i  smo  se  nehali  bat i  teh
nenavadnih  pojav  in  pr ičeli  smo  se  pogovar jat i. Čudni  obiskovalci  so  znali
slovensko  in  lahko  smo  se  predstav il i  drug  drugemu. Zeleni  in  modr i  so  nam
rekli, naj  se  preoblečemo, če  želimo  z  njimi  na  Mars. Takoj  smo  stekli  v  hišo  in
se  pr iprav il i  na  noro  potovanje. Ko  smo  se  vrnili  na  dvor išče, je  zunaj  že  stal
vesoljski  portal. Zraven  njega  pa  so  bili  tr i je  Marsovčki. Povabili  so  nas, naj
skočimo  v  portal  in  naj  se  ne  prestraš imo, ko  bomo  pr istali  na  njihovem  planetu.

Na  Marsu  je  bilo  veliko  hiš  z  rdečimi  strehami. Vs i  Marsovci  so  se  zbrali  okrog
nas  in  nas  nekaj  spraševali, toda  t i  niso  znali  našega  jez ika  in  j ih  nismo  razumeli.
Toda  naš i  modr i  in  zeleni  pr i jatelji, ki  so  potovali  po  vesolju, so  se  naučili
slovensko  in  so  nam  povedali, da  lahko  pr i  njih  ostanemo  en  teden. Počeli  smo
lahko, kar  smo  želeli. Jahali  smo  roza  marsovske  konje, se  kopali  v  bazenih  z

v i jolično  vodo, popeljali  so  nas  na  njihovo  mor je. Tudi  na  Marsu  so  imeli
počitnice  in  nismo  rabili  hodit i  v  šolo.

Teden  dni  na  Marsu  je  hitro  minil  in  morali  smo  se  vrnit i  domov. Bilo  je  super,

toda  vrnit i  se  domov, je  tudi  super.

                                                                                                Tea  Pečnik, 6. razred
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SANJSKE  POČITNICE
 

Moje  sanjske  počitnice  so  se  že  uresničile, in  s icer  lansko  polet je. Boljš ih  s i  res
ne  bi  mogla  zamis l it i.
Večji  del  lanskih  počitnic  sem  prež ivela  doma. Veliko  časa  sem  posvet i la  branju
knjig  na  balkonu  s  kozarcem  mrz le  l imonade  v  roki. Prebrala  sem  veliko  knjig, ki
so  mi  j ih  predlagali  pr i jatelji  in  moja  teta. Najljubš i  dogodek  lanskih  počitnic  pa  je
bil, ko  sva  z  bratom  odš la  na  počitnice  k  sestr ični. Tam  sva  bila  le  2  dni, vendar
smo  imeli  nabit  urnik  dogodivščin. Prv i  dan  smo  prež iveli  v  koruznem  labir intu,

kjer  smo  vs i  umirali  od  vročine, le  sestr ična  je  imela  polno  energije. Zvečer  pa
smo  obiskali  kino  in  s i  ogledali  r isani  film. Ob  pr ihodu  domov  smo  bili  vs i  tako
izčrpani, da  smo  samo  popadali  v  postelje. Nas lednji  dan  smo  odš l i  v  adrenalinski
park, ki  nas  je  tako  izčrpal, da  smo  zvečer  zaspali  sede  na  kavču. Zbudil  nas  je
zvonec  najinih  staršev, ki  je  pomenil  odhod  domov.

Ob  koncu  počitnic  pa  me  je  čakal  orator i j. Trajal  je  5  dni. Vsak  dan  sem  domov
pr iš la  izžeta, a  nasmeški  nar isani  na  obraz ih  otrok  t i  tako  pobožajo  dušo, da  bi  to
lahko  delala  vedno.

Moje  počitnice  so  bile  nadpovprečno  zanimive  in  prež ivela  sem  j ih  v  krogu  meni
najbliž j ih. V  njihov i  družbi  sem  neizmerno  už ivala  in  čas  prež ivet  ob  knjigah, ki  s i
j ih  sam  izbereš  po  napornih  10  mesecih  učenja, še  kako  paše.

Eva  Lorber, 9. razred
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                                                       RDEČA KAPICA IN SNEŽNA KRALJICA

      Nekoč pred davnimi časi je živela Snežna kraljica, ki je vladala Sneženemu vrhu. Vse je imela, kar si je
zaželela – lepoto, bogastvo in še mnogo več, le prijateljev ni imela. Klicali so jo tudi Hladnosrčna.

       Nekega dne je stražarjem ukazala, naj poiščejo veselo deklico, ki živi nekje daleč vstran. Sedem
stražarjev je šlo iskat deklico, nazaj so se vrnili čez dvanajst dni. Pripeljali so tri deklice Zlatolasko,

Sneguljčico in Dorotejo, a nobena od teh ni bila takšna, kot si je želela kraljica. Dala jih je v ječo. Prišel je
še zadnji stražar, ki pa ni pripeljal deklice, ampak je prinesel čarobno ogledalo. V ogledalu si videl vse,

kar se dogaja po svetu. Tako je poiskala deklico, ki si jo je želela. Naenkrat v ogledalu zagleda deklico,

staro okoli 7 let, z rdečo kapo na glavi in z lepim nasmeškom. Stražarjem je ukazala, naj jo poiščejo in jo
privedejo k njej. Stražarji so jo iskali tri mesece, a je niso našli. Snežna kraljica je bila tako jezna, da jih je
vse zamrznila. Tako je ostala brez stražarjev. Deklico je šla iskat sama. Našla jo je pri babici, tako kot ji je
pokazalo ogledalo. Kraljica se je že napol stopila. Hitro je vzela deklico in odšla domov. Deklico je
poimenovala Rdeča kapica po rdeči kapi, ki jo je nosila in ji je zelo pristajala. Na kočiji se je kraljica nazaj
ohladila, Rdeča kapica pa je zmrzovala in postala ledena kocka, saj jo je Snežna kraljica toliko objemala.

Tega si kraljica ni želela, zato jo je odpeljala nazaj k babici, kljub temu da bi jo rada imela. Čez tri mesece
je v ogledalu videla, da se z Rdečo kapico nekaj dogaja, da so jo ukradli in odpeljali v rudnik, tam pa
privezali na steber. Ugotovila je, da je to naredilo sedem palčkov. Hitro je odšla tja. Zunaj so stražili trije
palčki, ki jih je zamrznila, potem je prišla še do štirih palčkov, tudi njih je zamrznila. Prišla je do Rdeče
kapice, jo rešila in takrat se je stopila. Rdeča kapica je bila zelo žalostna, zato je šla v deželo Snežne
kraljice in povedala novico. Tam so bili vsi jezni na njo, zato se je spremenila v lepo snežno princeso z

rdečo kapo na glavi. Z močjo mraza je začarala Snežno kraljico nazaj. 
         Nista postali samo prijateljici, postali sta sestri, tako je namreč določal kraljevi zakon. Tako sta kot
sestri in najboljši prijateljici živeli srečno do konca svojih dni.

                                                                                                                                 Lia Klauzner, 4. razred
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Lia Klauzner in Lana Zorjan, 4. razred



RDEČA KAPICA V DEŽELI SNEŽNE KRALJICE

       Nekoč je za devetimi gorami in devetimi vodami živela majhna deklica po imenu Rdeča kapica.

       Imela je mamo, ki jo je vsak mesec poslala k babici. Začela je hoditi čez velik gozd. Zelo se je veselila.

Ko je bila sredi gozda, ji je nekaj padlo v oko in v srcu jo je zaskelelo. Začele so padati majhne snežinke.

Hitro je odhitela domov. Vzela je sanke in odšla v mesto. Privezala se je na snežno bele sani, odvlekle so jo
po celem mestnem hribu. Hotela se je odvezati, a ji ni uspelo. Sanke so zmrznile na sani. Rdeča kapica je
pogledala v sani in videla žensko, oblečeno v bel medvedji kožuh. Bila je Snežna kraljica. Rdeča kapica jo je
vprašala, zakaj jo je ugrabila. Snežna kraljica je bila samo tiho. Čez nekaj časa pa je rekla samo ZRCALO.

Rdeča kapica ni vedela zakaj ZRCALO. Snežne sani so zelo hitro drvele. Tako so bile hitre, da je Rdečo
kapico premetavalo po saneh. Na sredi poti ju je napadel volk. Snežna kraljica je ustavila sani. Volk jima je
ponujal bližnjice, rože ali skrivne poti. Snežna kraljica je izbrala bližnjice, a to v resnici niso bile, vozili sta se
sem in tja. Volk je med tem časom zbežal v snežni grad. Tam je zvezal babico Snežne kraljice in jo požrl.
Snežna kraljica in Rdeča kapica sta prišli mnogo pozneje v grad. Snežna kraljica je najprej odšla k svoji
babici, a videla, da so vrata babičine sobe odprta in odšla je do postelje k babici, a v postelji je ležal volk ter
pojedel še njo. Rdeča kapica je pogledala v sobo in videla volka z velikim trebuhom. Zacvilila je in volk jo je v

tistem trenutku pojedel. Grajska čuvaja Kaj in Gerta sta to zaslišala. Pritekla sta in volka ustrelila v noge.

Odprla sta mu trebuh in ven so skočile babica, Snežna kraljica in Rdeča kapica. Volk se prebudi in skupaj ga
vržejo skozi okno v ledeno reko.

           Kaj in Gerta sta z Rdečo kapico odšla domov. Rdeča kapica ni nič več čutila v srcu in očesu in je bila
srečna.

                                                                                                                                Brina Drofenik, 4. razred
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Tinea Bratkovič, 4. razred



GOREČA HIŠA!

 

Slišala sem teorijo, da če se rodiš
v »goreči« hiši, misliš, da gori cel svet, čeprav to ni res.
Zame velja pravo nasprotje. Rodila sem se v ljubeč dom,

s prijazno družino in z željo po neznanem, ki je z leti
bledela, ker sem spoznala svet takšen, kakršen je.

Nevaren, krut in temačen.

Kljub ognju pa me je vedno zanimalo, kje je voda.

Kmalu pa sem spoznala tudi ta del življenja.

Občutek, ko te čustva preplavijo in nisi zmožen zajeti sape.

Občutek, ko čustva valovijo skozi tvoje telo kakor valovi razburkanega morja.

In občutek, ko čustev nisi zmožen nadzirati in končno poveš, kaj si misliš.
Takrat pa na plano spet pride ogenj, katerega plameni pečejo, še bolj kot po navadi.

Plameni, ki rinejo vate in ti dajo občutek, da je tišina včasih pač boljša izbira.

 

                                                                                                          Maša Rojko, 9. razred 

 

POLETNO DELO

(basen)

 

Nekega nedeljskega popoldneva se je pridna želvica Tončka odpravila na ribolov. Odločila se je, da bo
ulovila dovolj rib, da jih bo lahko prodala in prihranila dovolj denarja za novo hišo.

Ko je hodila po gozdni poti proti ribniku, je na poti srečala lenega losa Petra. Peter je poležaval na travi, ko
je zagledal Tončko in ji rekel: »Kam greš, Tončka?« Tončka ga je pogledala in dejala: »Ribe grem lovit, da si
bom lahko kupila hišo.« Los ji je vrnil pogled poln dvoma in naveličano zavil z očmi. 
Tončka pa je šla naprej. Njen dan je bil uspešen in ujela je veliko rib. Tako je vsak dan nadaljevala z

ribolovom. Čez čas je ponovno srečala losa Petra. Ta pa je spet poležaval v travi in lenaril. Želva je hotela iti
naprej, a jo je Peter posmehljivo ogovoril: »Še vedno vztrajaš z novo hišo?« Želva ga je začudeno pogledala,

los pa je nadaljeval: »Jaz bom čez zimo ostal kar zunaj, saj ne bo tako hladno.«

Medtem ko je Peter podcenjeval zimo, je Tončka nadaljevala z delom in si jeseni kupila novo hišo.

Zima se je počasi začela in ribnik je zamrznil, Tončka pa se je zadovoljno grela v novi hiši. Peter pa je še kar
vztrajal zunaj na hladnem. Kmalu pa je tudi zanj postalo prehladno in se je odločil, da bo vprašal želvo
Tončko za prenočišče. Ko je prišel do njenega doma, je potrkal in odprla je Tončka: »Peter? Kaj pa tebe
muči?« 

Los je oči upiral v tla in poprosil za prenočišče. Ker je bila Tončka prijazna želva, mu je dovolila prespati pri
kaminu, a naslednje jutro je moral z njo loviti ribe. Peter se je strinjal, a je ugotovil, da bi s pridnim delom
skozi celo leto imel tudi sam svoj topel dom.

 

                                                                                                        Maša Rojko, 9. razred 
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Pri pouku gospodinjstva v 6. razredu smo pripravljali sadne krožnike. Naredili smo različne sadne
krožnike z različnimi motivi in se ob tem zelo zabavali. Na koncu smo tudi sadje pojedli.

                                                                                                                                   Ela Klauzner, 6. razred
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                                                               SVETOVNI DAN ČEBEL

27. maja je svetovni dan čebel. Na ta dan so glavna tema čebele.

Čebele so za ljudi zelo pomembne. Če ne bi bilo naših največjih opraševalk, bi manjkalo pol toliko
pridelka, kot ga imamo sedaj. Zato smo  na naši šoli obeležili svetovni dan čebel. Pred tem smo imeli
obisk pisatelja iz Svečine, Marka Radmiloviča. Za tem je sledila malico, na kateri smo jedli čebelji med
okoliških čebelarjev. Po malici smo skupaj s kmečkimi ženami pekli medenjake in sadni kruh z medom.

Ko smo vse pripravili in dali peči, smo si ogledali film o čebelah. Čez pol ure smo imeli kosilo, kjer smo
lahko pokusili medenjake, ki so bili zelo okusni. Sadni kruh še ni bil pečen.

Čebele so za nas zelo pomembne, vsak dan delajo, da nam je lepo. Zato smo obiskali sošolko, ki se
ukvarja s čebelami. Ona nam je vse predstavila, potem smo dobili tudi domači med.

Čebele so zares zelo zelo pomembne.                   

                                                                                                                                          Ema Lukman, 5. razred

Bil je zelo sončen dan in zelo smo se zabavali.
Ko sem prišla v šolo, je vse dišalo po medu. Prišli sta gospe iz Društva kmečkih žena in z njima smo spekli
medenjake ter sadni kruh. Ko je ena skupina delala medenjake in sadni kruh, je druga skupina gledala
film o čebelah. Potem ko smo končali, smo se odpravili k meni domov. Doma sem jim pokazala vse o
čebelarstvu. Pokazala sem panj, med, čebelarske vilice, satovje, čebelarski stroj, čebelji koš, vosek, stroj
za topljenje voska, prazne in polne satnice in vse ostalo. Na koncu je vsak dobil mali kozarček medu in
popili so domači jabolčni sok.

Ob dnevu čebel je bilo zelo zanimivo.

                                                                                                                                               Zoja Hadjar, 5. razred



LJUBEZENSKI  ČASI

 

Ti  in  jaz
polet i  sva  par,

poz imi  pa  nič  več,

ker  se  skregala  sva.

 

Polet i  lepo  je  bilo,

poz imi  kar  temačno  in  hudo.

 

Pomladi  pa  zgubiva  se  v  s inje  nebo,

t ja, kjer  pt ički  pojo.

 

Kdaj  spet  se  pr imeva  za  roki?
Polet i, pomladi  ali  poz imi  zapojejo  l jubezni  zvoki?

 

Včas ih  lepo  obema  je  bilo,

sedaj  pa  s  Frančkom  smejiš  se  lepo.

 

Kako  z  njim  s i  lahko?

Glej  ga  – kakšen  je!

Cufast  in  grd  … in  da  sploh  ne  nadalju jem!

Poglej  raje  mene  –

lep, pameten  in  še  močan!

 

Luka  Markuš, 7. razred
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Votle plastike učencev 5.  razreda



KONEC  ŠOLE

 

Ko  šole  konec  je, mi  hitro  odfrčimo,

da  na  mor je  odlet imo.

 

Ko  zadnja  ura  šole  teče,

naša  ura  nič  ne  reče.

 

Vs i  zelo  se  veselimo,

da  od  sreče  kar  kr ičimo.

 

Ocen  dovolj  zdaj  že  imamo,

zato  mi  delamo  galamo.

 

Učiteljica  jez i  nas, dere  se  in  zelo  kr iči,
zato  zdaj  kliči  113.

 

Zvezki  polni  so  že  vs i,
od  snov i  pa  nas  kar  glava  boli.

 

Halo, halo,

zakaj  pr itožu jemo  se  tako,

saj  konec  koncev  ni  bilo  tako  s labo.

 

Ela  Klauzner, 6. razred
 

K  – KOPANJE
O  – OTOK

N  – NOROST  

E  – EKIPA
C  – COCA  COLA  

 

Š  – ŠOTOR
O  – OBALA

L  – LEŽALNIK
E  – EKSKURZIJA  

 Ela  Klauzner, Klara  Krajnc, Lara  Strž išnik, 6. razred
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Brina Drofenik, 4. razred                    Emeli Pridigar, 4. razred
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                                     MAGIČNO DARILO ZA MAME - ŽEJNE ROŽICE 

  

Cvetovi so različnih barv, mi smo se odločili, da eksperimentiramo ter pobarvamo bele
cvetove in nam je tudi uspelo. 

Ali veste zakaj so se obarvali? 

Cvetovi se obarvajo v barvi vodne raztopine. Rastlinske celice dvigujejo vodo iz kozarca,

pravimo, da imajo listi nižji vodni potencial od korenin. K vodnemu potencialu poleg sile teže
najbolj prispeva pojav difuzije oz. osmoze, velik vpliv na transport pa ima tudi izhlapevanje
vode iz listov. 

                                                                                                                       Urban Šantl, 8. razred
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NOVICE  3. RAZREDA



                                                                  ŠOLSKI VRTIČEK

Tudi v 4. razredu smo dobili gredico, ki je bolj majhna. Pri delu na gredici sodelujemo vsi. Spomladi
smo nasadili solato, špinačo, redkvico, rdečo peso in sladki krompir. Vsak drugi dan gredico zalijemo.

Solato so že pobrale kuharice in jo uporabile za naše kosilo, redkvice pa smo si narezali v razredu in
jih z užitkom pojedli.
                                                                                                                       Nejc Kirbus Svenšek, 4. razred

                                                                   RAZREDNIČARKA

Ob koncu 3. razreda nam je učiteljica Sonja sporočila, da še gre eno leto z nami naprej, torej v 4.

razred. Vsi učenci smo se zelo razveselili te novice. Vsi smo jo objemali in bili navdušeni. A sedaj se 4.

razred počasi končuje in tako se končuje tudi naše druženje z našo razredničarko. 

                                                                                                                        Emeli Pridigar, 4. razred

 

                                                                   POŽARNA VAJA

V mesecu oktobru smo imeli v šoli požarno vajo. Učiteljica nam ni o tem nič povedala. Ko smo imeli
matematiko, so gasilci prižgali sirene. Vsi smo stekli ven na igrišče. Gasilci so nam povedali, da je
danes samo vaja, za primer, če bi kdaj zares zagorelo na šoli. Po ogledu gasilke opreme smo se vrnili
vsak v svoj razred.

                                                                                                                         Alen Irgolič, 4. razred

NOVI SOŠOLEC

Prvi dan v 4. razredu smo dobili novega sošolca Aneja. K nam je prišel zato, ker se je iz Dupleškega
Vrha preselil v Jakobski Dol. Ko je prišel v razred, smo ga pozdravili in lepo sprejeli. Učiteljica nam ga
je predstavila. Med letom smo ugotovili, da ima dobre in slabe dni, tako kot mi vsi.

                                                                                                                            Ema Stražišnik, 4. razred
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Ema Stražišnik, 4. razred



RAZREDNI  LJUBLJENČEK

Učiteljica Sonja nam je povedala, da bomo opazovali preobrazbo paglavca. Pri uri športa smo šli do
ribnika in učiteljica je ujela dva paglavca v posodo in odnesli smo ju v razred. Dali smo jima imeni Jaka
in Filip. Sedaj ju vsak dan opazujemo, eden je malo večji, drugi manjši in čakamo, da se bo
preobrazba začela. Skoraj vsak dan jima dolijemo svežo vodo iz ribnika.

                                                                                                                          Tinea Bratkovič, 4. razred

IZBIRNI  PREDMETI

 

V 4. razredu imamo tudi neobvezna izbirna predmeta šport in nemščino. Jaz obiskujem šport, ker
zelo rad športam. Pri teh urah igramo med štirimi ognji, hitre žoge, črni mož in druge igre z žogami.
Vsako uro se zelo prepotimo, zato se po končani uri vedno preoblečemo. Ima nas učiteljica Irma. 

                                                                                                                          David Žel, 4. razred

NARAVOSLOVNI  DAN  – SVETOVNI  DAN  ČEBEL

V petek, 20. 5. 2022, smo imeli naravoslovni dan in spoznavali smo pomen čebel. Sadili smo
medovite rastline v šolsko gredico in ob ograji. Iz papirja smo izdelovali čebele. Gledali smo zanimive
filme o pomenu čebel za človeka. Za malico smo imeli kruh z medom. Najbolj sem si zapomnila, da
moramo zelo skrbeti, da čebele ne izumrejo, ker potem bo izumrl tudi človek.

                                                                                                               Lana Zorjan, Lia Klauzner, 4. razred
 

TEKMOVANJE  LOGIČNA  POŠAST

 

5. maja je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v Logični pošasti. Z Emo Stražišnik sva se iz 4. razreda
uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 5. na OŠ Draga Kobala v Mariboru. Naloge so bile
zelo težke, a sva vseeno veliko rešili. Komaj sva čakali rezultate. Dobili sva priznanje za sodelovanje,

na šolskem tekmovanju pa biserno priznanje.

                                                                                                                 Brina Drofenik, 4. razred
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Brina Drofenik, 4. razred



KOLESARSKI IZPIT

Aprila smo začeli delati teorijo. Gledali smo filme ter skupaj reševali primere kolesarjenja.

Čez nekaj dni smo začeli reševati tudi sami. Nekaj časa smo reševali, potem pa smo začeli delati
teorijo. To nas je naredila večina učencev. Čez nekaj dni smo začeli tudi sami voziti kolo. Najprej smo
se vozili po parkirišču, potem pa po cestah. To smo vadili kar nekaj časa. Končno je prišel dan za
kolesarski izpit. Prišla sta dva policista. Najprej smo ponovili teorijo, potem pa smo se odpeljali.
Policisti so nas pozorno gledali, a smo bili zelo dobro pripravljeni. 
Vsi smo kolesarski izpit zelo dobro opravili, dobili smo izkaznice, nekateri pa smo se že tisti dan
odpeljali sami domov. 
                                                                                                                                    Patrik Ornik, 5. razred

Pisala bom o kolesarskem izpitu.

Že aprila smo začeli spoznavati cestna pravila. V začetku maja smo začeli vaditi s kolesom. Skupaj
smo se vozili dva učenca in učiteljica. Proti koncu maja smo delali kolesarski izpit, zares. Prišla sta
policist in policistka. S policistoma smo se dobili pred šolo. V desetih minutah smo ponovili pravila in
povedali, kako se vedemo, ko smo na cesti. Oblečeni smo bili v rumene odsevne jopiče. Policistka je
bila pri križišču, policist pa ob krožišču. Peljali smo eno vožnjo. Po koncu vožnje sta nam policista
povedala, da smo naredili kolesarski izpit. Po pouku sem se s kolesom sama odpeljala domov. 
Zelo sem vesela, da imam kolesarski izpit.
                                                                                                                                    Zoja Hadner, 5. razred 

Danes bom pisala o naših pripravah na kolesarski izpit ter kako smo ga opravili.
S pripravami smo začeli marca. Takrat smo delali teorijo, ki smo jo skoraj vsi naredili. Ko nas je to
večina opravila, smo se začeli voziti v parih z učiteljico po Jakobskem Dolu. Vozili smo tri kroge.

Učiteljica nam je razložila vožnjo in smo začeli. Vozili smo se od travnatega igrišča do krožnega
križišča in nazaj. Ko smo se že vsi nekajkrat peljali, smo se vozili po drugi poti. Pot je bila od šole
mimo krožnega križišča, nazaj mimo šole, proti Ročici, tam smo se obrnili in se peljali nazaj proti šoli.
Tako je bilo tudi na kolesarskem izpitu.

V petek, 3. 6. 2022, smo vsi naredili kolesarski izpit. Takrat smo se lahko prvič sami peljali domov s
kolesom. 

                                                                                                                                     Ema Fras, 5. razred
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                                               EKSPERIMENTI IN RAZISKOVANJA PRI NIT

V 4. razredu smo pri predmetu Naravoslovje in tehnika ter v povezavi z drugimi predmeti čez celo
šolsko leto naredili veliko poskusov, kjer smo opazovali, raziskovali in preizkušali.
Vse poskuse smo naredili v razredu, le enega smo opravili zunaj na igrišču.

Naštela bom nekaj poskusov, ko smo spoznavali različne snovi.
Ob poskusu smo ugotovili, da nas čutila lahko varajo, saj smo mlačno vodo z enim prstom občutili
mrzlo, z drugim pa toplo. Prav tako smo na različne načine ugotavljali, da nas tudi druga čutila lahko
varajo (oči, uho…)

Preverjali smo tudi moč mišic, ko smo merili čas, kako dolgo lahko držimo na rokah en kilogram knjig. 

Poigravali smo se s sencami in njihovo dolžino ter obliko, zelo je bilo zabavno.

Veliko poskusov smo naredili z vodo in postopkih spreminjanja agregatnega stanja vode.

Naredili smo tudi peščeni filter ter začudeno ugotovili, da je blatna voda, ki smo jo vlili skozi filter, na
drugi strani pritekla čista.

Izdelali smo mlinček in preizkušali njegovo hitrost vrtenja ob različnih curkih vode.

Tudi avtomobilček smo naredili iz odpadne embalaže in ugotavljali njegovo gibanje po različnih
podlagah.

Opazovali smo nastanek plesni na kruhu in plesen opazovali z lupo.

V razred smo prinesli paglavca ter opazovali njuno preobrazbo v žabo.

Tako je bil pouk naravoslovja res zanimiv.

                                                                                                                                 Mia Tajhman, 4. razred
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                               Mia Tajhman, 4. razred



A HAPPY SMILE

 

We call it a happy smile, so people put a happy smile on your face! Even if people are different,
everyone is perfect in their way. So put a smile on your face right now! We are all perfect. Even if

people hate you, remember not to hate them because you don’t know what they have been through.

Even if life is hard, try to smile. Please smile because you are prettier when you smile. 

Don’t forget to smile. 

                                                                                                 Mia Tajhman, 4. razred
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BEAUTIFUL  SEA

 

Blue  sea,

beaut ifu l  sea  

fish, fish  everywhere  

big  and  small, 

w ith  octopus
big  and  small

and  more  and  more  beaut ies  

you  offer  us. 

 

                    Ema  Lukman, 5. razred

STARS  IN  YOUR  EYES  

 

I  see  stars  in  your  eyes
you  see  me  as  a  paradise. 

I  think  you’re  really  nice.

That’s  why  I  fell  in  love
w ith  you  tw ice. 

 

                          Živa  Brumen, 9. razred

JEZIKI  OKROG  NAS



 SUMMER TIME
 

 

                              SOCCER
                     JUNE

 ICE CREAM 

                     SWIMMING
                  SEA

                SHARKS
 

                        HOT
    NO SCHOOL

                               SLEEPING
                  DIVING

              LONG DAYS
                                   ACTIVITIES

           LAZY
                       SUN

                                                                               Lana Šernek, 8. razred
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MINI LEMON CAKES
 

Ingredients:
150 g flour
100 g sugar
4 eggs

1½ table spoon of baking powder
pinch of salt

1 teaspoon of vanilla
7 tablespoons of butter (softened)

juice of half a lemon
lemon peel of one fresh lemon

How to make them:

In a bowl whisk eggs with sugar, vanilla and lemon peel until it’s foamy. Then you add softened butter
and lemon juice. Slowly add the rest of the ingredients and combine well. Put the mixture in smaller
cups. Bake in a preheated oven at 180 ∘C. 

 

                                                                                                 Živa Brumen, 9. razred
 



                                                                                DAS MEER

Das Meer, voll mit Fischen verschiedener Arten bedeckt, mit Kraken und Seesternen umarmt.
Oh Meer, wo man auf die spektakulärsten Wellen treffen kann. Ich liebe dort zu schwimmen
und möchte nie herauskommen.

                                                                                                                Ema Lukman, 5. razred
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                                                                         MEIN SOMMER

Im Sommer fahre ich ans Meer. Ich fahre ans Meer mit meiner Familie im August. Dort bleiben wir
eine Woche.

Und was mache ich dort? Ich liebe es zu schwimmen, tauchen, spielen oder gehe einfach nur
spazieren. Ab und zu verwöhnt sich die ganze Familie mit einem Eis.
Ich benutze mein Telefon in den Ferien nie. Ich möchte mich nur ausruhen und viel schöne Zeit mit
meiner Familie verbringen.

Nach eine Woche fahren wir wieder nach Hause.

Dort verbringe ich den Rest meines Urlaubs, wo ich die meiste Zeit im Becken schwimme oder mich
der Sonne übergeben kann.

                                                                                                                        Pija Šumenjak, 8.razred 

JEZIKI  OKROG  NAS
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                                    WAS MACHT IHR IM SOMMER?

Endlich Ferien… Die Schultasche bleibt für eine Zeit unter dem Tisch. Der
Sommer ist eine Zeit, wo wir ans Meer in die Ferien fahren können. Dort
können wir sonnen und somit eine schöne braune Farbe bekommen. Wir
können auch mit den Freunden abhängen oder einfach nur viel Spaß haben.

Der Sommer ist auch eine tolle Zeit, weil man viele lustige Aktivitäten
machen kann. Wir können schwimmen und reiten gehen. Und was wirst du
im Sommer machen?

                                                       Aliya Stumpfl und Tea Pečnik, 6. razred

Tea Pečnik, 6. razred                  Lorena Markovič, 6. razred

JEZIKI  OKROG  NAS



Druženja z dedki in babicami imajo prav poseben čar. Otroci so srečni, ko se stisnejo v objem starih
staršev, babice in dedki pa so tisto varno zavetje, kamor se vnuki vedno znova vračajo. Objemi so
tisti, ki zdravijo, za tiste, ki jih dajejo in za tiste, ki jih prejemajo. Vse skupaj nas delajo srečne.

Babice smo v času velike noči povabili z namenom, da si podarimo čas, objem, dotik, poljubček,

nasmeh….vse kar ne moremo kupiti z denarjem, nas pa razveseljuje, bogati in nas dela srečne. Ker
teh trenutkov v vrtcu zaradi covida že nekaj časa nismo mogli deliti, so imeli za nas še toliko večji
pomen. Komaj smo dočakali ta dan, ko so babice prišle v našo sredino. Že pri vratih smo nestrpno
opazovali, katera babica bo stopila skozi in ko smo vsi dočakali svoje babice, smo pričeli s kratkim
kulturnim programom. Marsikatera solza je skrivaj spolzela po zgubanem obrazu in hrapave roke
so nežno privile malčke v toplo naročje. Nato smo babice povabili v naše delavnice. Skupaj smo
gnetli testo in izdelali pletenice, okrasili smo velikonočna jajčka, ki o nam služila za prazničen
okras….Drobne ročice so nizale pisane koralde na vrvico za ogrlice naših babic, izdelali smo
košarico za velikonočne pirhe, iz papirja pa naredili velikonočne kokoši. Babice so se za kratek hip
zopet vrnile v čas svojega otroštva, ki je bilo tako drugačno kot otroštvo njihovih vnukov. Zopet je v

njihovih očeh zasijal žarek sreče in ponosa ob pogledu na male korenjake. Dopoldan je minil v
čudovitem vzdušju in kar težko smo se poslovili, ko je prišel čas kosila. Želimo si, da bi bilo takšnih
trenutkov v življenju naših otrok še veliko, saj ostanejo večni spomin, ohranjen tudi v času, ko bodo
ti malčki odrasli.
 

                                                                                                                     vzgojiteljica Gorjup Valerija
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ZGODBOŽERČKI

Smo skupina ROŽICE, stari od 2 do 4 leta. V tem šolskem letu smo sodelovali v projektu
Zgodbožerčki. Ta projekt temelji na spoznavanju pisateljev iz domačega okolja in spodbuja bralno
kulturo najmlajših. Prebiramo zgodbo in nato ustvarjamo po zgodbi.
Avtorica letošnje zgodbe »Zgodba o oranžnem oblačku« je Vesna Trampuš. Vsebina zgodbe nas je
popeljala v spoznavanje prijateljstva in čustev. Otrokom sva pripravili lutkovno predstavo na to
zgodbo, otroci pa so nama pomagali pripraviti vse rekvizite za predstavo. 

                                                                                                vzgojiteljici Alenka Petek in Anja Gorjup
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SKUPINA  ROŽICE



GREMO SE POTEPAT (IZLET SKUPINE ZVEZDICE)

Bilo je lepo nedeljsko jutro, ko smo se male Zvezdice odpravile v neznano. Zbrali smo se pri gasilskem
domu v Jakobskem Dolu, skupaj s svojimi starši in vzgojiteljicama. S polnimi trebuščki, z nasmejanimi
obrazi smo se namestili v avtomobile in se drug za drugim odpeljali. 
Pot je bila kratka in hitra, kmalu smo bili na našem cilju. Vstopili smo v skrivnostni svet starodavnih
kultur sredi džungle polne nevarnosti in osupljivih lepot. 
Pot nas je vodila mimo poskočnih kengurujev, naprej do zebu – pasma domačega goveda, mimo
razigranih himalajskih koz. Pozdravili so nas tudi papagaj Jaka in lenobne želve. Ogledali smo si
alpake, lamurje, nandu, surikate, rakune in kubanskega flaminga. Pot nas je nato vodila v krokodilji
park, kjer sta nas pozdravila okamenela krokodila in zelo dolgi, kot debela vrv zviti v svoj klopčič,

veliki kači. Stopili smo lahko tudi v kletko puhastih in prijaznih zajčkov, jih pobožali in nahranili. Ves
čas smo lahko občudovali velike, male, pisane, eno barvne ptice, ki so nas preletavale, hodile mimo
nas ali mirno počivale v svojih kletkah. 

Seveda pa ni manjkal mogočni levji kralj, ki je s svojo levinjo počival na svojem kamnitem prestolu, in
navihanih opic, ki so skakljale in se oprijemale vej z dolgimi repi. Pravijo, da lahko vidimo sovo samo
ponoči, mi smo jo videli tudi podnevi. Bila je prav lepa, snežna sova. Ste že slišali za prašička Pepija?

Tudi on nas je veselo pozdravil s svojim majhnim repkom, ki je bil ves črn in kosmat. 
Pogumni so lahko vstopili tudi v jamo strahov, najbolj pogumni pa so se usedli na Miška in z njim
naredili krog. Miško je prav prijazen in miroljuben poni. Podali smo se tudi na izgubljeni otok, kjer je
nasedla Gusarska ladja, na Robinsonovo kočo, trampolin, na različna igrala, preizkusili pa smo tudi
ležalnike. 

Zelo dobro smo nahranili živali, predvsem noja. 

To je bil naš obisk v živalskem vrtu ZOO Land v Slovenskih Konjicah, prav posebna dogodivščina, ki je
ne bomo pozabili. 
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Tudi v skupini Zvezdice praznujemo
rojstne dni. Čeprav priložnosti ni bilo
veliko, nam je v tem vrtčevskem letu
uspelo praznovati kar 4 rojstne dni. Veseli
smo vsakega rojstnega dne, saj je ta dan
za vse otroke v skupini prav poseben dan.

Ne manjka glasbe, petja, plesa,

izpolnjevanja želja slavljencu. 



SOVICE »MAHAJO V SVET"

V tem šol. letu smo se odločili, da se prvič vključimo v projekt Pomahajmo v svet oz. Pomahajmo po
Sloveniji. Ta projekt povezuje otroke po vsem svetu. Otroci pod mentorstvom  strokovnih delavcev  skozi
igro in s pomočjo programa »Pet prstov« spoznavajo različne kulture, tradicije, domače okolje, širši svet,
oblikujejo državljansko zavest, razvijajo ustvarjalnost… Izrazili smo željo, da bi se povezali z enim od vrtcev
bivše republike Jugoslavije, dobili pa smo vrtec iz Mokronoga. Zelo hitro smo se ujeli, saj imamo veliko
skupnih interesov, želj, razmišljanj.Tudi otroci iz vrtca Mokronog se imenujejo Sovice, so enako stari kot mi
in tudi število otrok v oddelku je enako.                                                                            

Hitro smo opravili prvi in drugi  klic (prst palec, tema: To sem jaz ). Otrokom smo predstavili našo skupino.

Otroci so se narisali in obrise izrezali. Vsaj je narisal sebe takšnega, kot se vidi. Napisali so svoja imena in se
tako predstavili. Naredili smo tudi drevo prijateljstva, nanj odtisnili svoje dlani, otroci vrtca Mokronog pa so
nam poslali svoje odtise, ki smo jih prilepili na drevo. Ideja jim je bila tako všeč, da so si tudi sami naredili
svoje drevo, mi pa smo jim poslali odtise rok naših otrok, ki so jih prilepili. Drugi klic je bil namenjen
otrokom vrtca Mokronog, ki so se predstavili z risbami na temo To sem jaz. Drugi prst je bil namenjen
Predstavitvi družin. To srečanje smo izvedli v mesecu marcu, ko smo v vrtcu praznovali praznik družine.

Otroci so predstavili svojo družino preko risbe, ki so jo narisali. Naučili smo se tudi dve pesmi o družini in ju
zapeli otrokom iz Mokronoga. Otroci so spoznali različne oblike družin, sodelovali so v pogovorih  o
vprašanjih lastnega obstoja, življenja, rojstva. Sredinski prst je bil namenjen predstavitvi vrtca. Z otroki smo
posneli video, v katerem smo predstavili vse skupine v vrtcu, igro otrok, strokovne delavke, igralnice in
dejavnosti, ki jih v vrtcu izvajamo. Posneli smo dopoldan v vrtcu, tečaj nemškega jezika in tečaj malega
kuharja. Otroci so bili navdušeni, ko smo si skupaj ogledali video. Prstanec je pomenil predstavitev svojega
kraja. Odpravili smo se na zelo dolg pohod po okoliških gričih, kjer je bil razgled na Jakobski Dol. Po poti
smo si ogledali številne značilnosti Jakoba. Pred domom Idila nam je pot prekrižala urna veverica, ki nam je
sledila  velik del naše poti. V vrtcu smo nato najprej posneli intervju, v katerem smo sami, na otroški način
predstavili našo vasico, nato pa smo ob ogledu slik, ki smo jih naredili na pohodu, opisali še posebnosti
Jakoba. Predstavitev vasi je bila otrokom iz Mokronoga zelo všeč in izrazili so željo, da bi naš kraj lahko kdaj
tudi obiskali. Kot peti prst, palec, smo se odločili, da si za zaključno temo predstavitve Slovenije izberemo
Pokljuko, kjer smo preživeli čudovite dni v vrtcu v naravi. Ker smo na Pokljuki naredili ogromno fotografij,
smo iz njih naredili album, ki smo ga predstavili otrokom Mokronoga, naše Sovice pa so fotografije
pospremile s svojimi komentarji. Tako smo zaključili z našim projektom, veseli, da smo našli nove prijatelje.

Ostaja pa tiha želja, da se kdaj srečamo, si podamo roke, se objamemo in si povemo veliko majhnih, otroških
skrivnosti.
                                                                                                                           vzgojitejici Valerija in Gabrijela
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NAJRAJE PA IMAM NOGOMET …

Sicer je za nogomet vedno pravi čas, a poletje je še posebej primerno za aktivnosti z žogo. 

Nogomet je moja najljubša športna aktivnost. Še posebej pa uživam, ko lahko vsakih štirinajst dni
treniram z dekleti iz vse Slovenije v državni reprezentanci. Na treningih se srečamo dekleta z vseh
koncev, vse od Renč-Ajdovščine, Radelj ob Dravi in Radomelj, kjer tudi potekajo naši treningi. Ta kraj
je bil izbran, ker je nekako na sredini Slovenije. Sodelovanje v državni reprezentanci je izjemna
priložnost, da izboljšam svoje spretnosti in dodatno razvijem svoje sposobnosti, hkrati pa sem
spoznala veliko prijetnih deklet iz cele Slovenije, s katerimi se družimo na igrišču in izven njega.

Dekleta iz Jakoba pa treniramo tudi v domačem kraju, in sicer v ekipi dečkov U-13. Kot ekipa
žanjemo odlične uspehe in smo 3. na lestvici.
Poletje bo še posebej nogometno zanimivo, saj se bom udeležila turnirjev z državno reprezentanco
deklet, potekal bo poletni nogometni tabor v Radljah ob Dravi in tudi na jakobski zelenici žoga ne bo
mirovala.

                                                                                                                                Lana Šernek, 8. razred

                                            Lana Šernek, 8. razred



POHOD NA POHORJE 

Starši so mi dali dovoljenje, da lahko v soboto, 4. 6. 2022, grem na pohod.

Zjutraj je deda ob 7.15 prišel po mene, imela sem pohodniške čevlje in ati mi je pripravil dva
sendviča, dve pijači in dvojne bonbone. Nato sva se z dedijem odpravila pod Pohorje. Ko sva
prispela, je deda parkiral. Šla sva do učitelja in tam me je deda objel in odšel. Počakali smo še,

da vsi pridejo. Ko so pa vsi prišli, smo se peš odpravili proti vrhu Pohorja. Pri prvem odmoru smo
videli Marcosa Tavaresa. Takoj sem vzela telefon, šla do njega in se z njim fotografirala. Rekla
sem mu hvala in sliko poslala atiju. Šli smo naprej. Ko smo bili višje na bregu, je učitelj Bojan
našel potko v gozd. Počakali smo vse, da pridejo, in šli v gozd. Ko smo prečkali gozd, smo spet
šli ven na travnik, hodili smo po bregu navzgor. Videli smo kolesarje, ki so se vozili po strminah
ali hribčkih, kjer so tudi malo skočili v zrak. Prispeli smo na vrh brega, tam smo lahko jedli
kokice, sladoled in sladkorno peno, ki sem si jo delila s sestrično Majo. Ko jo je pojedla, sva šli
na napihljiva igrala. Tam sva zelo uživali. Ko sva končali z najino igro, je bil že čas, da gremo z

gondolo v dolino. V gondoli sva se peljali skupaj z učiteljem Bojanom.

Ko smo prišli iz gondole, sva šli na igrala in počakali na starše.

                                                                                                                     Kim Očkerl, 5. razred 

 

Četrtega junija smo se z učiteljem Bojanom odpravili na Pohorje.

Ko sva se s Saro prebudili, sva se oblekli in najedli. Mami je pripravila vodo in smo šle pod
Pohorje. Na črpalki smo kupili še sendviče in rogljičke. Končno smo se odpravile pod Pohorje.

Ko smo prišli vsi, je učitelj Bojan povedal pravila, ki smo se jih morali držati, kajti bil je športni
vikend in s tem več gneče. Odpravili smo se, ko pa smo imeli prvi počitek, smo se razdelili v dve
skupini. Po nekaj minutah je prva skupina zagledala Marcosa Tavaresa. S Saro sva se edini od
otrok z njim tudi fotografirali. Ko smo prišli na vrh, smo se okrepčali, ampak midve s Saro ne, saj
je bila omaka, ki je bila v sendviču, prehuda za naju. Z gondolo smo se odpeljali v dolino, prispeli
pod Pohorje in odšli domov. 

Bilo je zabavno, najboljše pa je bilo, da smo videli Marcosa Tavaresa.

                                                                                                                      Laura Sinič, 5. razred 

ŠT. 2  LETNIK 1 JUNIJ 2022

POHOD  NA  POHORJE

JAKOPIS  

Julija Urnaut, 7. razred
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PRI GASILCIH

Otroci iz Osnovne šole Jakobski Dol smo letos pokazali še posebej veliko zanimanja za preživljanje
prostega časa v družbi izkušenih članov Prostovoljnega gasilskega društva Jakobski Dol. Zbralo se nas
je toliko, da deluje skupina mladincev, to smo učenci od 6. do 9. razreda, in skupina pionirjev, ki jo
sestavljajo učenci od 1. do 5. razreda. V skupini mladincev nas je 11 in v skupini pionirjev približno
15.

Vsi pridno vadimo tri krat na teden: v ponedeljek, sredo in v petek. Zelo se trudimo in mislim, da smo
kar pridni, saj se pripravljamo tudi na tekmovanja. 

Mladinci kot starejši in spretnejši ter izkušenejši imamo zahtevnejše vaje, na primer: odvzem vode od
hidranta, postrojevanje, gasilska vprašanja … Pionirji pa morajo znati podreti tarče.

Še posebej pa se veselimo poletnega gasilskega tabora, saj je v preteklih letih to bila za nas res
prijetna izkušnja.

                                                                                                                                Anže Brumen, 8. razred

Filip Potočki, 7. razred



ŠT. 2   LETNIK  1  JUNIJ  2022

JAKOPIS  

RAZVEDRILO  



ŠT. 2  LETNIK 1 JUNIJ 2022

RAZVEDRILO

JAKOPIS  

Luka Brumen, David Žel in Ethan Levačič, 4. razred
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Pevke  in  pevci  mladinskega  pevskega  zbora  Metulj i  vam  v  teh  vročih  poletnih  mesecih
predlagamo, da  se  osvež ite  in  zavrt ite  s  poletnimi  hit i.
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Filip Cesar, Ana Fras, Adam Gorjup, Lana Ornik, Neža Šumenjak in Sofie Žmavc iz 1.

razreda;

Jakob Gumze, Julija Hadner, Teja Jager, Filip Kaučič, Lineja Krajnc, Filip Mulec, Tia Poš,
Alan Senekovič in Zoja Žel iz 2. razreda;

Maja Očkerl, Nika Očkerl, Žana Ornik in Miriam Sraka iz 3. razreda.

Brina Drofenik in David Šumenjak iz 4. razreda;

Ema Fras, Zoja Hadner in Ema Lukman iz 5. razreda.

Klara Krajnc in Lara Stražišnik iz 6. razreda;

Anže Gorgiev Skutnik in Sara Sinič iz 7. razreda;

Lana Šernek iz 8. razreda ter Lana Šnajder iz 9. razreda.

USPEHI NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU MEHURČKI V ZNANJU SLOVENŠČINE
 

V šolskem letu 2021/2022 so učenci od 1. do 3. razreda pod mentorstvom učiteljic Urške
Dajčman, Andreje Kmetec in Štefke Kocjan Miuc spoznali predpisani literarni deli Jure kvak
kvak Saše Vegri in Babi nima več telefona Andreja E. Skubica.

Priznanja na šolskem tekmovanju MEHURČKI so prejeli:

               USPEHI NA CANKARJEVEM TEKMOVANJU V ZNANJU SLOVENŠČINE

Učenci 4. in 5. razreda so z mentoricama Sonjo Ploj in Irmo Peran v začetku šolskega leta
2021/2022 prebirali literarno delo Nataše Konc Lorenzutti Kakšno drevo zraste iz mačka.

Bronasta priznanja na šolskem Cankarjevem tekmovanju so prejeli:

Učenci 6. in 7. razreda so prebrali Predpravljice in popovedke Andreja Rozmana Roze ter
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori Josipa Jurčiča; učenci 8. in 9. razreda pa so razmišljali ob romanu
Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. Mentorica učencem je bila Franja Senčič.

Bronasta priznanja na šolskem Cankarjevem tekmovanju so prejeli:

Srebrno Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju je osvojila Lana Šnajder.
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Filip Cesar, Ana Fras, Adam Gorjup, Lana Ornik, Neža Šumenjak in Sofie Žmavc iz 1.

razreda;

Jakob Gumze, Julija Hadner, Teja Jager, Filip Kaučič, Lineja Krajnc, Filip Mulec, Tia Poš,
Alan Senekovič in Zoja Žel iz 2. razreda;

Maja Očkerl, Nika Očkerl, Žana Ornik in Miriam Sraka iz 3. razreda.

Brina Drofenik in David Šumenjak iz 4. razreda;

Ema Fras, Zoja Hadner in Ema Lukman iz 5. razreda.

Klara Krajnc in Lara Stražišnik iz 6. razreda;

Anže Gorgiev Skutnik in Sara Sinič iz 7. razreda;

Lana Šernek iz 8. razreda ter Lana Šnajder iz 9. razreda.

USPEHI NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU MEHURČKI V ZNANJU SLOVENŠČINE
 

V šolskem letu 2021/2022 so učenci od 1. do 3. razreda pod mentorstvom učiteljic Urške
Dajčman, Andreje Kmetec in Štefke Kocjan Miuc spoznali predpisani literarni deli Jure kvak
kvak Saše Vegri in Babi nima več telefona Andreja E. Skubica.

Priznanja na šolskem tekmovanju MEHURČKI so prejeli:

                  USPEHI NA CANKARJEVEM TEKMOVANJU V ZNANJU SLOVENŠČINE

Učenci 4. in 5. razreda so z mentoricama Sonjo Ploj in Irmo Peran v začetku šolskega leta
2021/2022 prebirali literarno delo Nataše Konc Lorenzutti Kakšno drevo zraste iz mačka.

Bronasta priznanja na šolskem Cankarjevem tekmovanju so prejeli:

Učenci 6. in 7. razreda so prebrali Predpravljice in popovedke Andreja Rozmana Roze ter
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori Josipa Jurčiča; učenci 8. in 9. razreda pa so razmišljali ob romanu
Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. Mentorica učencem je bila Franja Senčič.

Bronasta priznanja na šolskem Cankarjevem tekmovanju so prejeli:

Srebrno Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju je osvojila Lana Šnajder.
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DOBITNICA PRIZNANJA RUDOLFA MAISTRA

Pri likovni vzgoji smo risali risbe za natečaj Rudolf Maister Vojanov. Učitelj je nekaj naših izdelkov poslal
na natečaj. Jaz sem prejela 1. nagrado na natečaju, zato sem se 25. maja udeležila podelitve nagrad v

Mariboru. Tam so bile razstavljene vse risbe, ki so prišle na natečaj. Bil je tudi kulturni program in nato
podelitev nagrad. Prejela sem priznanje, poleg tega pa še nagrado, slikarsko platno in čopiče. Vesela
sem, da sem dosegla tak uspeh.

                                                                                                                                     Lia Klauzner, 4. razred
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REZULTATI TEKMOVANJA LOGIČNA POŠAST

Učenci od 1. do 6. razreda so tekmovali v tekmovanju iz logike Logična pošast. Vseh tekmovalcev je
bilo 22. Na šolskem tekmovanju sta dva učenca dobila priznanje za sodelovanje, 8 učencev bronasto
priznanje in 12 učencev biserno priznanje. 

Sedem učencev (Sofie Žmavc, Tia Poš, Žana Ornik, Brina Drofenik, Ema Stražišnik, Ema Lukman,

Zala Rose) se je uvrstilo na državno tekmovanje, udeležilo se ga je šest tekmovalk.

Na državnem tekmovanju so tri učenke dobile priznanje za sodelovanje.

Učenki Brina Drofenik in Ema Stražišnik iz 4. razreda sta dosegli srebrno priznanje.

Tia Poš iz 2. razreda je dosegla zlato priznanje.

           

                                                                                                                           Mentorica: Sonja Ploj 
                                                                                                                                        

Luka Brumen, 4. razredPatrik Pridigar, 7. razred
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Filip Kaučič, 2. razred
Gal Kozar, 2. razred
Alan Senekovič, 2. razred
Brina Drofenik, 4. razred
Lia Klauzner, 4. razred
Ethan Levačič, 4. razred
Lana Zorjan, 4. razred.

REZULTATI TEKMOVANJA RAČUNANJE JE IGRA

Vsi učenci 2. in 4. razreda so tekmovali v matematičnem tekmovanju Računanje je igra.

Trije učenci 2. razreda in štirje učenci 4. razreda so dobili zlato priznanje, vsi ostali pa priznanje za
sodelovanje. Zlata priznanja so dobili naslednji učenci:

                                                                                                     Mentorici: Andreja Kmetec, Sonja Ploj 

Prostorske tvorbe učencev 4. razreda
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Tjaš  Neuv irt, 8. razred
Lana  Šernek, 8. razred
Pija  Šumenjak, 8. razred
Eva  Lorber, 9. razred
Emely  Žmavc, 9. razred  

Andraž  Sraka, 9. razred
Lana  Šnajder, 9. razred
Ema  Štuber, 9. razred

TEKMOVANJE  V  ZNANJU  BIOLOGIJE  ZA  PROTEUSOVO  PRIZNANJE

 

Bronasto  Proteusovo  pr iznanje  so  osvojili:

Srebrno Proteusovo priznanje na državnem tekmovanju je prejela učenka: 

Lana Šnajder, 9. razred
 

                                                                                 Mentor ica: Mar ina  Čupić

Tina Knežević, 8. razred
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Živa Brumen, 9. razred
Lana Šnajder, 9. razred
Lana Šernek, 8. razred

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE

 

Bronasto Preglovo priznanje na regijskem tekmovanju so prejele učenke:

 

 

                                                                                                         Mentorica: Marina Čupić

Karin Kacijan, 6. razred
Kaja Bračič, 6. razred
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Anže  Brumen, 8. razred
Tjaš  Neuv irt, 8. razred
Lana  Šernek, 8.razred
Živa  Brumen, 9. razred
Eva  Lorber, 9. razred
Andraž  Sraka, 9. razred
Lana  Šnajder, 9. razred
Emely  Žmavc, 9. razred

TEKMOVANJE  V  ZNANJU  O  SLADKORNI  BOLEZNI    

      

Bronasto  pr iznanje  so  osvojili  učenci: 

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju sta prejeli učenki: 
Lana Šnajder, 9. razred 

Živa Brumen, 9. razred
                                                                                  Mentor ica: Mar ina  Čupić

Anej Šerbinek, 7. razred
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Anže  Brumen, 8. razred
Eva  Lorber, 9. razred

VESELA  ŠOLA

BRONASTO  PRIZNANJE  za  uspeh  na  šolskem  tekmovanju  v  znanju  Vesele  šole  v

šolskem  letu  2021/2022:

ŠOLSKO  TEKMOVANJE  V  ZNANJU  ANGLEŠČINE

Bronasto  pr iznanje  so  osvojili:

Živa  Brumen, 9. razred

Andraž  Sraka, 9. razred

Lana  Šnajder, 9. razred

Tjaš  Neuv irt, 8. razred

Anže  Brumen, 8. razred

                                                                Mentor ica: Nada  Šiling

Ethan Levačič, 4. razred
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RAZRED
Filip Cesar
Adam Gorjup
Lana Ornik
Neža Šumenjak
Sofie Žmavc

Filip Kaučič
Tia Poš
Alan Senekovič
Jakob Gumze
Gal Kozar
Julija Hadner
Filip Mulec
Irenej Roj
Teja Jager

Aleks Maher
Žana Ornik
Tanja Gornik
Luka Levačič
Ana Nedeljkovič
Maja Očkerl
Jakob Ornik

Ethan Levačič
Ema Stražišnik
Lia Klauzner

DOSEŽKI PRI MATEMATIKI

PRIZNANJE za USPEH NA TEKMOVANJU MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU v

šolskem letu 2021/2022

1.

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

DOSEŽKI  UČENCEV

JAKOPIS  

Filip Potočki, 7. razred



Ema Fras

Ela Klauzner
Zala Rose
Klara Krajnc
Lara Stražišnik

Teja Bračko
Patrik Pridigar

Tjaš Neuvirt
Lana Šernek

Eva Lorber
Živa Brumen

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

BRONASTO PRIZNANJE za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike v šolskem letu
2021/22

6. RAZRED: Ela Klauzner
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DOSEŽKI  UČENCEV

JAKOPIS  

Tina Knežević, 8. razred

Ela Klauzner, 6. razred
Klara Krajnc 6. razred



                                                              PRI NAS PA RADI BEREMO

Učenci na naši šoli smo se izkazali kot odlični bralci, predvsem v tujem jeziku. Ne samo da smo
prebrali veliko zgodb, pri svojem delu smo bili zelo uspešni in dosegli izjemne rezultate in
dosežke. 

Pri nemški bralni znački smo osvojili 1 zlato in 7 srebrnih priznanj.
Pri angleški bralni znački pa smo osvojil 30 zlatih in 28 srebrnih priznanj.
Komaj čakamo, da se prične počitniško branje!

                                                                                                                                  Aktiv tujih jezikov 
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BRALNI  KOTIČEK

JAKOPIS 



Draga teta Alenka,

mene skrbi, da mi bo dolgčas med počitnicami. Katere dejavnosti mi predlagate za
preživljanje prostega časa?

 

Živahna Nagajivka

Poletnih počitnic se prav gotovo vsi zelo veselimo. Dejavnosti si izbereš glede na svoje interese
in prednosti. Ta prosti čas mora biti aktiven, razvedrilo in zabava pa takšna, da prekineta nek
ustaljen vzorec.

Glede na to, da ste doma v tako čudovitem zelenem Jakobu, bi priporočala predvsem
ohranitev stika z naravo. 

Pojdite torej na sprehod po okoliških hribih in v gozd. Tudi sicer bodite veliko zunaj, se igrajte
razne igre z žogo, se gugajte, lovite, skrivajte in tekajte. Družabne igre bodo zelo dobrodošle
(šah, človek ne jezi se, monopoli, križanke, stripi, igra mesto, žival, rastlina na določeno črko
…). S prijatelji lahko kartate, se podate na vožnjo s kolesom. Ne pozabite tudi na razno
umetniško ustvarjanje in kuhanje za prazne želodčke.

Tudi knjige, svinčniki in barvice med počitnicami niso prepovedani.
Vročino pa lahko omilite s kopanjem v bazenu ali ohladitev pod tušem.

Naj bodo vaše počitnice polne bogate domišljije in ustvarjalnosti.

Lep pozdrav, Alenka
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KOTIČEK  TETE  ALENKE

JAKOPIS 



Čas  je, da  odlet imo
in  se  od  znanega  pos lov imo.

Veliko  znanja  smo  pr idobili
in  nič  pomembnega  z lomili.
Ker  pomembni  so  le  pr i jatelji

in  trenutki, ki  smo  j ih  skupaj  prež iveli.
 

V  petek, 10. 6. 2022, se  je  od  osnovnošolskih  klopi  na  valet i  pos lov i la  zelo  uspešna
generacija  devetošolcev, ki  je  svoje  znanje  izkazovala  na  raz l ičnih  področjih. 

Dragi  devetošolci!
Ponosna  sem  na  Vas  in  z  veseljem  se  vas  bom  spominjala  kot  svoje  prve, najboljše
generacije. Hvala  vam  za  vse  lepe  trenutke, ki  sem  j i  prež ivela  z  vami, za  vso
bogastvo, ki  ste  ga  delili  z  mano. Pr iznam, bogatejša  sem  tudi  jaz. V  ž iv l jenju  vam
želim  vse  dobro, ostanite  takšni, kot  ste, ker  takšni  ste  najboljš i.  

Naj  Vas  v  ž iv l jenju  vodi  nas lednja  misel  Roosevelta: “ČE  VERJAMEŠ, DA  ZMOREŠ,

SI  OPRAVIL  ŽE  POL  POTI.” 

                                                              Barbara  Fekonja, razredničarka  9. razreda
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NOVIM  SREDNJEŠOLCEM  NA  POT

JAKOPIS 
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NOVIM  SREDNJEŠOLCEM  NA  POT

JAKOPIS 

KONEC JE VEDNO NOV ZAČETEK


