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NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA ŠE SLUTILI NISMO, DA BO TO LETO
NEKOLIKO POSEBNO. POGOVARJALI SMO SE O JESENI IN USTVARJALI

ZGODBE O JESENSKIH ŽIVALIH.

MEDVED JE VZEL LISICO
IN JO POJEDEL. JESENI
PADAJO LISTI.
SARAH, 5.R

PRI DVEH LETIH SEM PRVIČ VIDELA
LISICO. KO JE DRUGIČ PRIŠLA K
NAM MI JE VZELA ČEVELJ. ŠE SREČA
DA JE SOSED NEKEGA DNE ŠEL V
GOZD IN NAŠEL MOJ ČEVELJ. TAKO
SEM DOBILA NAZAJ MOJ ČEVELJ. 
ANA, 5.R

Lisica je prišla k mladičkom. Še prej
se je ujela v past. In je prišel lovec k

lisici in ji je dol dal kožuh in jo je
pojedel. In so mladički postali lačni in

so umrli.
Nejc, 5.r

Živali iščejo hrano.
Poiščejo zavetje.

Neža, 5.r
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V OKVIRU EKOPROJEKTNEGA TEDNA V OKTOBRU 2019 SMO SE ŽE
SPOGLEDOVALI Z ZIMO. 

V okviru Ekoprojektnega tedna smo dobi l i  nalogo,  da
recikl iramo odpadno blago.  Pobrskal i  smo po omari  in
našl i  cel  kup ostankov temno zelenih odej .  Dogovori l i
smo se,  da naredimo smrečice.
 
Na blago   zelene barve   smo  najprej  obrisal i  tr ikotnik.
Potem  smo ga  izrezal i    iz  blaga   in zaši l i  po dva kosa
tr ikotnega blaga   z  barvno   nitko.  Izbral i  smo rdečo,  belo
in zeleno nit .  Nato smo napolni l i  z  vato in pri lepi l i  še
dve   vej ic i  za deblo.  Na koncu smo na smrečice pri lepi l i
še razl ične gumbe.
 
Tako so nastal i    novoletni  okraski      za   okrasitev vaše
smrečice al i  uči lnice.  Obesite j ih lahko tudi  na kl juke od
vrat al i  oken al i  pa uporabite kot obesek za kl juče.
 

učenci PP3
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ZIMO SMO PRIČAKALI V ŠOLI.  OKRAŠEVALI SMO SMREKO NA OBČINI,
IMELI BAZAR S PRIREDITVIJO ZA STARŠE. SE UDELEŽILI LOKE V SNEGU,

ZBIRALI PRISPEVKE ZA MAČJI  DOL. BILI  RADIJSKI POROČEVALCI.  TEKLI NA
SMUČEH V ŠOLI V NARAVI.  PA ŠE KAJ.  UŽIVALI SMO.
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V četrtek,  13.  2.  2020 smo se v jutranj ih urah
učenci  posebnega programa niž ja stopnja

odpravi l i  na plezanje.  
 

Da smo se malce ogrel i  in imel i  pravi  športni
dan,  smo se do plezalne šole v Svetem Duhu
odpravi l i  peš.  Imel i  smo super dogodivščino;

med potjo t ja smo se vel iko pogovarjal i ,
smejal i  in pel i .  

 
Tam so nas pri jazno sprejel i  izkušeni  plezalc i

in nam pokazal i  garderobo,  k jer smo se
preoblekl i  v  športna oblači la.  Spusti l i  smo se

po dolgih stopnicah,  k jer so nas pričakale
plezalne stene.  Navdušeni  smo bi l i  že nad

samim skakanjem po blazinah,  k i  so bi le pod
vsemi plezalnimi stenami.  

 
Plezalni  učitel j i  so nam razloži l i  nekaj  osnov

plezanja in nam dal i  navodi la,  kako se
povzpeti  v isoko po steni .  Š lo nam je odl ično,

Bi l i  smo neustrašni .
 

Za varnost je bi lo poskrbl jeno,  saj  smo bi l i
dobro pripeti  in pod budnim očesom

plezalnih učitel jev.  Nekateri  smo se tudi
zazibal i  na gugalnic i .  

 
Skratka,  dan je bi l  čudovit  in z  vesel jem ga

še ponovimo.
 

Zapisala učitelj ica Urška Oblak.

V FEBRUARJU 2020 SMO POSTALI TUDI PLEZALCI. 
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16. MARCA PA JE NASTOPIL POSEBEN ČAS.
O TEM SO POROČALI SEDMOŠOLCI IN
UČENCI PP1. ZAŽIVELI PA SMO GA VSI.

KORONAVIRUS
Začelo se je leta 2020 na Kitajskem. Misl i l i  smo si ,  da okužba ne
bo prišla do nas.  Ampak je.  Koronavirus – okužba je priš la do
nas.
         Ko so l judje sl išal i  za to,  so nekateri  začel i  nakupovati
hrano. Takrat so zaprl i  nekatere trgovine,  vrtce in šole.  Nosit i
smo moral i  zaščitne maske. S pri jatel j i  in pri jatel j icami se
nismo mogli  družit i .  Nismo smeli  bit i  na igriščih in v mestih.  V
trgovini  smo mogli  pazit i  na razdal jo.  Šola je potekala na
dal javo.  Vel iko smo se nauči l i  o računalnikih.  Pri  tehniki  smo
delal i  vel iko stvari  in to mi ni  bi lo všeč,  ker je bi lo vel iko dela.  Z
učitel j ico in sošolci  smo se srečeval i  preko apl ikaci je Zoom. Bi la
so tudi  ocenjevanja.  Doma mi je bi lo dobro,  ker mi ni  bi lo treba
zgodaj vstajat i ,  ker smo lahko delal i  dopoldan al i  popoldan.
Edino sem pogrešala pri jatel je in pri jatel j ice.  
            Po treh mesecih so se začel i  odpirati  vrtci ,  lokal i  in tudi
šole.  V šolo so najprej  priš l i  1. ,  2.  in 3.  razred. Potem je prišel
9.  razred,  4.  in 5.  razred in na koncu še 6. ,  7.  in 8.  razred. V šol i
se počutim slabo, ker je treba nosit i  maske. 

Urška, 7.a
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KORONAVIRUS ALI COVID 19
         Leta 2020 se je pojavi la bolezen iz  Kitajske,  ki  se
je imenovala koronavirus.  Strokovnjaki  so jo
poimenoval i  covid 19.  
         Zaradi  tega so zaprl i  šole,  tovarne,  vrtce… Prvič
v Evropi se je virus pojavi l  v  I tal i j i ,  nato pa po
celem svetu.   Jaz sem misl i l ,  da ne bo prišel  k nam,
ampak je prišel .  Zaradi  tega sem bi l  vesel ,  da bom
malo doma in tudi  žalosten,  ker so l judje umiral i .
Nato sem delal  za šolo na dal javo.  To je bi lo
mučenje,  ki  ga ne bom nikol i  pozabi l .  Včasih je
mami bi la ž ivčna,  at i  prav tako. Najbol j  tečno mi je
bi lo delat i  za TIT in LUM, ker je bi lo preveč naloge.
Doma mi ni  bi l  dolgčas,  ker sem igral  PS 4 in pel jal
psa na sprehod. Ko sem šel  v mesto,  ni  bi lo nobene
žive duše.  
         Po dveh mesecih smo šl i  v  šolo,  spet med klopi.
Z masko sem hodil  cel  dan. Ko sem šel  na avtobus
sem imel masko. V trgovini  sem imel masko. To je
bi lo zelo naporno. V trgovini  sem dobil  s lušalke.
Upam, da se koronavirus ne bo že spet pojavi l .  

Enej,  7.a

UČENJE NA DALJAVO
     Letos se je pojavi l  koronavirus in sem bi l  doma. 
     Počuti l  sem se grozno. Zaprl i  so javni  prevoz,  šole,  gosti lne in vse
objekte.  Vel iko l judi  je umiralo.  Vel iko j ih je bi lo hospital iz iranih,  bi le
so težave in vse je bi lo kruto.  Doma sem se uči l  preko računalnika in
bi lo je težko. 
     A na koncu je bi lo vesel je in vsi  so bi l i  srečni ,  ker se je epidemija
končala.  

Blaž,  7.a
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Leta 2020 se je pojavila huda bolezen koronavirus. Pojavila se je na Kitajskem. Počasi
smo se začeli pripravljati. 
     Ko smo se začeli pripravljati so nam učitelji in učiteljice povedali, da bomo mogli
zapustiti šolo. Ko smo se doma učili, smo dobili od učiteljice naloge na spletni strani.
Včasih smo se pogovarjali tudi preko Zooma. Jaz in moja sestra sva ostali doma. Brata,
ati in mami so pa hodili v službo. Med tem sem jaz delala nalogo in pozneje šla
pogledati živino. Na 24 ur so povedali, da letala, vlaki in avtobusi ne bodo vozili do
konca epidemije. Vmes smo se s prijatelji pogovarjali po Snapu. 
     Ko nam je učiteljica povedala, da bomo 3. 6. šli v šolo nas je bilo malo veselih. V šoli
je bilo boljše, kot učiti se na računalnikih. Tako se je končala korona. Polona, 7.a

Leta 2020 se je pojavila bolezen, ki se je zelo
hitro širila. Najprej se je pojavila na
Kitajskem, nato se je razširila po celem svetu. 
     Tako so nehala voziti letala, tovornjaki,
avtomobili, zaprli so tudi meje. Ko se je
bolezen povečala, so zaprli šole, knjižnice,
gostilne, bife in tehnične preglede. Nato, ko
so zaprli šole, smo mogli ostati doma in
doma delati za šolo. Delali smo preko
računalnika, na katerem smo dobili naloge.
Ko smo bili doma, je bilo kar krasno in fajn.
Ko nismo hodili v šolo, smo se videli preko
Zooma. Med koronavirusom je od brata žena
rodila dojenčico, ki ji je ime Sara. Naenkrat je
zbolel dedi, ki je tudi mamin ati in je na žalost
umrl. Nato, ko je mami slišala, da je umrl, je
bila mami zelo žalostna in ati tudi. Hitro sta
se oblekla in šla, nato sem se zbudil in videl,
da je kava na mizi nepopita in sem videl, da
starša nista imela avta doma. Nato sem videl
brata Filipa. Mami je poklicala sina Filipa in je
rekla, da je ata umrl. Nato je mami rekla, da
naj pride gor na obisk in je voščil sožalje. 
     Nato se je odprla šola, trgovine, tehnični
pregledi. Prišli smo v šolo. V šoli smo si mogli
najprej razkužiti roke in mizo.  Bili smo veseli
in veseli smo bili tudi učiteljice. 

David, 7.a

Prižgal sem TV in sem pogledal 24 ur,
kjer so povedali, da se je na Kitajskem
pojavil koronavirus. Z bratom sva prišla
v šolo in vsi so govorili o koronavirusu.
Potem smo imeli pouk in smo vprašali
učiteljico pri družboslovju, če se kaj boji
tega koronavirusa. Rekla je, da se ne
boji, saj ne bo prišel v Slovenijo.
     Ampak je prišel v Slovenijo. Zaprli so
ceste, šole, vrtce, gostilne, tehnične
preglede in avtobuse. Vsi smo morali
ostati doma. Naloge smo delali preko
računalnika. Mami je hodila sama v
trgovino, jaz in David sva morala ostati
doma. Midva sva delala nalogo, mami
je pošiljala slike od nalog. Če pa je
mamica zaspala, sva poslala slike od
nalog sama. Potem sva šla na sprehod
ali pa na kolo in v hribe. Delala sva,
pospravila drva in takrat smo morali iti
na Zoom, da smo se videli in se
pogovarjali o šoli.
     Ko smo se vrnili v šolo, smo mogli
razkužiti roke in si mogel takoj v razred.
Učiteljica je nosila masko, učenci pa ne.
Zdaj bodo kmalu počitnice in se bo
šolsko leto lepo končalo.

                        Domen, 7.a 9



SOŠOLCE SMO PRESELILI KAR DOMOV, V DOMAČE UČILNICE.
ELA, 4.R

Namesto v živo
smo sedaj več
klepetali po
družabnih
omrežjih.
Simona in
Aleksandra, 9.r

PP1 V ČASU KORONA VIRUSA – ŠOLA NA DALJAVO 
Sredi marca so nam sporočili, da bodo šolo zaprli zaradi pojava korona

virusa. Če smo mislili, da bodo to neke počitnice, smo se seveda
pošteno zmotili. Držali smo se pravil karantene in ostali doma, učiteljice
pa so nam učna gradiva pošiljala po elektronski pošti. Naši starši so nas
slikali ob naših dogodivščinah in opravljanju šolskih obveznosti, slike pa
pošiljali učiteljicam, da so preverile, kako nam gre šolsko delo doma. Ni
nam bilo lahko, še posebej ni bilo lahko našim staršem, zato se jim tako
mi otroci kot učiteljice iz srca zahvaljujemo. Da nismo čisto pozabili na
šolo in učiteljice ter učitelje, so nam tudi oni poslali kakšno sliko, včasih
so nam posneli tudi kakšen filmček – takrat smo bili še posebej veseli.
Če smo zaprli oči, smo si lahko predstavljali, da smo v razredu na šoli. 

Zapisala učiteljica Urška Oblak.
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UČENCI IZ PP1 SMO VELIKO ČASA
PREŽIVELI ZUNAJ.

DOMA POMAGALI PRI HIŠNIH OPRAVILIH ...

IN SE CRKLJALI V OBJEMU NAJDRAŽJIH. 
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V PP4 SMO SI DOPISOVALI.

ANŽE IN SOŠOLCI, PP4
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ČAS UČENJA NA DALJAVO
V PP2
ŠOLANJA NA DALJAVO JE BIL ZA  
NAS,  UČENCE PP2A, NEKAJ
POSEBNEGA. V TEM ČASU SMO
NAREDILI  MARSIKAJ
ZANIMIVEGA NPR. IZDELALI
SVOJE KOLO, ODTISNILI  S
PRSTNIM ODTISOM POSEBNE
OBLIKE ŽIVALI ,  PEKLI KRUH,
IZDELALI SVOJ INŠTRUMENT,
KUHALI KOSILO, PRALI PERILO,
POMAGALI NA KMETIJ I  IN ŠE BI
LAHKO NAŠTEVALI.  UČILI  SMO
SE TUDI ČRKE, ŠTEVILKE IN
BRANJA. POGLEDALI SMO,
KAKO POTEKA NAŠ DAN OD
JUTRA DO VEČERA,
SPOZNAVALI DNEVE V TEDNU
TER MESECE V LETU. TUDI
LETNI ČASI SO BILI  ZA NAS
ZANIMIV IZZIV.  NEKAJ ČASA
SMO NAMENILI   POMLADI IN
NJENIM ZNAČILNOSTIM.
POSEBEJ SMO SE USTAVILI  OB
POMLADNIH ŽIVALIH IN 
 RASTLINAH. BILI  SMO
POSEBNI TRAVNIŠKI DETEKTIVI .
SREČALI SMO SE TUDI Z
RAZLIČNIMI VRSTAMI PROMETA
IN VARNOSTI V NJEM. POSEBEJ
SMO SPOZNAVALI KOLO. PROTI
KONCU ŠOLSKEGA LETA PA
SMO VESELI IN ZADOVOLJNI
VSTOPILI  V POLETJE IN
PRIČAKOVANE POČITNICE.   
UČENCI PP2A: DAVID, IZAK,
NIK, MATIC D.,  MATIC O.,
ANŽE IN RAZREDNIČARKA
IRENA S. 13



V PP4 SMO UČENCI V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO
PISALI CORONA DNEVNIK.  TAKO SMO GA

POIMENOVALI,  KER NAS BO ZA VEDNO SPOMINJAL NA
ČAS KARANTENE. V NJEM SMO OPISALI VELIKO LEPIH

TRENUTKOV, PRILEPILI  NAŠE FOTOGRAFIJE IN VANJ
NARISALI PRAVE UMETNINE. Z VAMI BOMO DELILI

NEKAJ TEH SPOMINOV:

CORONA DNEVNIK

ANŽE IN POJOČI
KOZARCI.

KATJA VRTNARI. 

BINE PEČE 
TORTO. 

JERNEJ Z METULJEMA

MIHA IN PETER
Z IZDELKOM
ZA VETER. 14



JERNEJEVA 
GOSENICA. 

KATJIN DNEVNIK. 

MIHA PEČE POTICO. 
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Včeraj v soboto smo šli na pohod na Goli vrh. Peljali smo se mimo  Kranja,
mimo Preddvora do Jezerskega. Videli smo jezero. Avto smo pustili na
parkirišču in se odpravili proti Golem vrhu. Pot je bila strma. Prišli smo do
travnika, ker smo imeli malico.

Od tam je bila pot strma. Po poti so lezle mravlje. Kmalu smo prispeli na vrh
1787 metrov visoke gore. Razgled je bil zelo lep. Videle so se visoke gore
polne snega. Videla sem Kočno in Grintavec. Na vrhu je bilo veliko ljudi, a
sedeli smo narazen. Na vrhu so rasli spomladanski svišči.

TUDI V PP5 SMO SE UKVARJALI S ŠPORTOM. 

Na poti smo videli avstrijsko tablo. Na drugo stran nismo
smeli, ker je ati rekel da je v Avstriji korona virus. :)

Pot  navzdol je bila dolga in strma. Indija
se je odločila, da ne gre več naprej.

Izlet mi je bil všeč. Imela sem se lepo. Ajda, PP5 16



Stezice so nas za nekaj časa popeljale tudi v domače
zavetje. Med delom od doma so PP6-karji osvajali najvišje

vrhove, pripravili okusne jedi, ustvarili prenekatero likovno
delo, se kalili z delom na kmetiji in stkali prekrasne zgodbe.
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UČENCI IZ PP6 SO BILI ZELO USTVARJALNI IN
DELAVNI V ČASU POUKA NA DALJAVO.



učenci PP6 18



Korona ni pomenila konca sveta. Smo pa učenci šestega
razreda vseeno letos spoznali novo pesem Kaj je na koncu sveta?
V njej živali tekmujejo v kvizu in odgovarjajo na vprašanje, kaj jih

čaka na koncu sveta. 

NA KONCU SVETA

In kaj je čakalo na koncu sveta čakalo Saro?

Na koncu sveta me čaka Čudežna
dežela. V njej je veliko Barbik, ki so

zelo lepe in čudovite. Živijo v čudoviti
pravljični deželi. Hišice imajo

narejene iz samega sladkorja.  V tej
deželi se nihče ne prepira in vsi so

prijazni. Sara, 6.r
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NEKATERI SO POSTALI STRIPARJI.

Kai, 6.r

Anja, 5.r
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SEVEDA SMO KAJ TUDI ZAPISALI V ZVEZKE IN
POSLIKALI.  RECIMO TOLE HECNO PESEM OD
ANDREJA ROZMANA ROZE, O MLEKU.

JAN IZ 5. RAZREDA JE PESEM ZA SOŠOLCE IN UČITELJICE
SPESNIL KAR PO SVOJE IN KAR SAM.

Sani in Marko, 4.r
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MOJSTRSKO OBRAČALI BESEDE PA SMO TUDI V 7.
RAZREDU.

Anja, 7.r Gabrijel,  7.r
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O NEKATERIH REČEH, KI SMO
JIH BRALI IN O ČEMER SMO SE

UČILI,  SMO UČENCI 4.R
PESNILI IN PISALI KAR NA

RAZGLEDNICAH. 
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V ZVEZKE PA OPISOVALI IN TAKO SPOZNAVALI SEBE.

4.r 24



OD A DO Ž, OD NAJMLAJŠIH DO NAJVEČJIH. 
PRI LIKOVNI UMETNOSTI PRI NAS NI NERESNIH. 

Marko, 7.r

Čebelnjak, 3.r

Aljaž, 7.r

Anja, 9.rMaks, 8.r

Klara, PP6

Eva, 4.r

Tilen, PP6
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OSMOŠOLCI SMO POTOVALI SKOZI ČAS.
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Lana, 9.r

V 9. RAZREDU SMO RAZISKOVALI ODNOSE MED LJUDMI.
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Zgodba »čudne« punce   
      
Medvrstniško nasilje se dogaja povsod po svetu. Pri bogatih,
revnih, bolnih, zdravih. Povsod. Dogaja se v službah, v šolah, v
trgovinah, na tržnicah, na avtobusu in vlaku, v bolnišnicah in
knjižnicah… Vsak dan poslušam poročila, kjer govorijo o
težavah po svetu. Največ nasilja se pojavlja v šolah v Ameriki. O
tem pripovedujejo razne oddaje in filmi. Nekateri učenci, dijaki
in študenti zaradi nasilja zelo trpijo. Obstaja več oblik nasilja.
Ne samo fizično, ampak tudi psihično, ekonomsko, verbalno. 
Imam prijateljico, ki ima malo več kilogramov. Imela je hudo
bolezen pri rojstvu in zaradi tega bi skoraj pristala na vozičku.
Težko telovadi, saj ji njeno zdravje to ne dovoli. Hodi v osmi
razred in je zelo prijetna in zabavna. Njeni sošolci tega ne
opazijo. Zato se počuti zelo zapostavljeno. Enostavno je ne
sprejmejo takšne kot je. Zato, ker se ne zna pogovarjati kot oni
in ker se vedno ne strinja z njimi, menijo, da je »čudna«. 
Zelo velikokrat pride iz šole jezna ali žalostna. Težko ji je, ko
mora ves čas poslušati kritike. Zato se obrne name in se mi
zaupa. Težko mi je, ko vidim njene žalostne oči. 
In čutim njeno bolečino.
Veliko se pogovarja s svojo materjo, ki ji reče, naj se ne
obremenjuje z ljudmi, ki ji v življenju nič ne pomenijo oziroma ji
nihče od njih ni nikoli karkoli pomagal, niti vprašal, kako se
počuti: ali je v redu, ali je kaj narobe. 
Ti ljudje si ne zaslužijo biti del njenega življenja.
Ko bi ji sošolci vsaj malo pustili do besede, ji vsaj malo
prisluhnili… Potem bi videli, zakaj je taka kot je.
Kolikokrat jim tudi učiteljica reče, naj jo sprejmejo. Pred njo se
pretvarjajo, a takoj ko učiteljica zapusti razred, jo spet
ignorirajo. Kot da je ni. Težko ji je, ko pride zjutraj v šolo in jim
reče »dobro jutro,« oni pa odvrnejo: »A spet ti?« 
Čuti njihovo zavijanje z očmi.
Dobro, da ima mene, prijateljico, ki jo ima zelo rada prav
takšno kot je. Da ima svojo družino, ki jo ima neizmerno rada.
To v življenju vsak potrebuje. Nekoga, ki ga ima rad in mu stoji
ob strani v dobrem in v slabem. 
Nekega dne bo tudi kdo od teh sošolcev zapostavljen. Mogoče
šele takrat, ko bo v službi. Ali ko bo starejši… In takrat se bo
morda spomnil na staro sošolko - tisto čudno in debelo.
Mogoče tudi ne, a želela bi, da bi tudi vsak od njih, pa čeprav
samo za kratek čas, občutil njeno bolečino. Osmošolka

Julija, 7.r

Ines, 7.r
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NARAVOSLOVNI DAN: DAN ZEMLJE, 22. april  2020
Po ogledu f i lma Žejni svet sem ugotovil  da voda je zelo
pomembna za l judi,  ž ival i   in rastl ine. Voda je največja
naravna n družbena dobrina. Voda je vir živl jenja al i  vzrok
smrti .  Mnogo l judi umre ker je onesnažena in zboli jo.  V
Slovenijo imamo veliko vode in zelo kakovostno vodo. Voda
oblikuje največ površine Zemlje kot reke, jezera in morja.

Bojan, PP3

ŠOLA V NARAVI. ŠOLA NA DALJAVO. ŠPORT V NARAVI.
KAJ PA NARAVA V ŠOLI? TUDI!
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Travnik nam ponuja vel iko razl ičnih možnosti  za
učenje. Zato smo se z učenci 1. ,  2.  in 3.  razreda

odpravil i  na bl ižnj i  travnik,  kjer smo izvedli
naravoslovni dan.  Učenci so opazovali  travniško
cvetje,  travniške žival i  in poslušali  zvoke narave.

Preizkusil i  so se v strel janju z lokom, izdelovali  so
vence iz travniškega cvetja in drevesne pošasti .  Dan
smo zaključi l i  pri jetno utrujeni in polni novih znanj.  

učenci z učiteljicami

NARAVOSLOVNI DAN 1.,  2.  in 3. razreda
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RISALI, BARVALI IN POUSTVARJALI
SMO ŽIVALI.

Aleksej, 8.r

Gašper, 4.r

Violeta, 8.r

Luka, 5.r

Katja, PP5

Anžej, 8.r

Neža, 5.r

Nela, 6.r

Monika, 6.r 35



IN PRISPELI DO KONCA LETA. ČEZ POLETJE VAM
ŽELIMO, DA SI VZAMETE .. .

Lana, 9.r
36



 
Z

TRETJEŠOLCEV NA ŠOLSKO LETO
2019/2020 SEDAJ TUDI NAS IN

VAS POŠILJAMO NA POČITNICE!
SREČNO.
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VSI, KI NAS NAJDETE NA OŠ JELA JANEŽIČA, 
TUDI ŠOLSKI MAČEK JELKO 38
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VIZIJA ŠOLE
OB DOBRIH POGOJIH DELA IN USPOSOBLJENEM KADRU SI BOMO

PRIZADEVALI ZA OPTIMALNI RAZVOJ UČENCEV. GRADILI BOMO NA
PREPOZNAVNOSTI ŠOLE.


