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IN TAKO VAM, SPOŠTOVANI BRALCI,

KORONAUSTVARJALNICO NAŠIH UČENCEV V BRANJE 

PREDAJAMO.

VELIKO UŽITKOV OB PREBIRANJU IN OBČUDOVANJU BESEDIL, 

IZDELKOV, RISB, VOŠČIL, FOTOGRAFIJ, NASTALIH V ČASU POUKA 

NA DALJAVO.

Hvala  vsem 

učenkam in učencem, staršem, učiteljicam in učiteljem s centralne šole in 

podružničnih šol za soustvarjanje  glasila.  

Vodilo za leto 2021 naj bodo besede na tabli prvošolcev: učimo se in 

rastimo skupaj (v dobrem in slabem).

KER SAMO SKUPAJ BOMO ZMOGLI. 

Šmarje pri Jelšah, 15. december 2020

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH



MARUŠA

Čeprav smo doma, smo opazili spremembo v 

naravi. 



Tradicionalni slovenski zajtrk na daljavo

20. 11. 2020 smo kakor vsako leto obeležili tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil 

že deseti po vrsti, le da tokrat nismo imeli družbe sošolk in sošolcev. Letošnji 

slogan je: “Zajtrk z medom - super dan.”

Ko smo se zjutraj prebudili, smo se po navodilih učiteljic in učiteljev, ki so nam jih 

poslali po e-učilnici, dobro razgibali.

Po jutranji telovadbi smo začeli pripravljati  zajtrk. Pripraviti smo morali sestavine, 

torej kruh, med, maslo, mleko ter jabolko – po možnosti domačega izvora - in 

pripraviti pogrinjek. Na jedilno mizo smo položili dobrote in v krogu družine 

pozajtrkovali.

Ogledali smo si posnetke o peki kruha, o izdelavi masla, o čebelah in o medu. Na 

koncu pa smo rešili še kviz na te teme.

Pija Herič, 7. c



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK letos za učence 

kar za domačo mizo pred poukom od doma.

Oskar,  POŠ Šentvid



Tudi učenci s POŠ ZIBIKA poskrbeli za tradicionalni 

slovenski zajtrk za domačo mizo. 

Klara ŽAVSKI                                          

Liam MLAKAR



Glorija,Teja,  Jaka in Lara  vedo, kaj 

pomeni pravi zajtrk pred poukom. 

POŠ Šentvid 



ARNE, 1. b

PRIPRAVA ZAJTRKA

Sven in Lorena, POŠ Šentvid



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK “NA CENTRALNI ŠOLI” 

Kaja Vnučec, 7. a Alja Pšeničnik, 7. a 



Je okusno?  



Ni lepšega od jutra, ki

se začne z zajtrkom

v družinskem krogu

tudi za učence s POŠ

Zibika.

Jakob, POŠ Zibika
Marcelov zajtrk



KLARA, LIAM,

NEJA že  vedo, 

da pomeni 

zajtrk uvod v 

LEPŠI DAN.



Tako. 

Najedli smo se, zdaj pa hitro … v šolo …. Učiteljice in učitelji čakajo, da se 

povežemo ... na daljavo …

doma/ v učilnici … pred zaslonom ...

Naučili smo se uporabljati e-pošto, ZOOM video 

povezavo, poslati e-domačo nalogo in še in še ... In pouk 

je stekel in veeeeliko smo naredili v dveh mesecih. 

Ne verjamete?

Vabimo vas k pouku na daljavo. 



1. c razred OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH

Prvošolci, najmlajši na šoli, so pouk na daljavo vzeli zelo resno in vestno. Pri delu se trudijo, za pomoč tu 

pa tam “pocukajo” mamico in atija, nato skupaj z dobro voljo nastanejo zanimive domače naloge, ko je bilo 

potrebno v naravo po listje in vejice ...in nastali so … 

Manja, Jan, Ivana



Jan in Žan, Maruša, Lucija



Medeja, Sergej, Žan



Vita in Tai



Evelin, 1. b                                                                                                                 Nuša, 1. b

USTVARJANJE IZ JESENSKIH LISTOV IN PLODOV

PRIČARA “TETKO JESEN” v različnih preoblekah.



Jesen v kombinaciji s slanim testom 

REBEKA, 1. b

“Ja, številke so pomembna zadeva celo življenje! Še posebej 2, jaz in ti.”

NEJC, 1. b



Zala ZLATOLAS,

POŠ Zibika

Lena OČKO



LILI



LIKOVNA UMETNOST prvošolcev POŠ Šentvid z jesenskim 

pridihom 

Anej, Vid in Demir



Iva, Nuša, Marcel 



"Umetnina 

zmore odsevati 

to, kar v njej 

vidimo." 
Maurice Ravel

NAŠE OSONČJE, GLORIJA PATRIK



IZA VOGRINC, 8. d



Poglejmo k uri SLOVENŠČINE … , pripravam na 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje (če bo) ter

LIKOVNIM MOJSTROVINAM učencev predmetne 

stopnje.



JAZ

BEREM

IN

PIŠEM

LARA MATIJA



Sara BEČIČ, 8. e

Taja LAVRENČAK, 8. d



Petra Mlaker, POŠ Šentvid

Saša Verbovšek



Ivette Lupše, 8. d



Naja KRAŠOVIC, POŠ ŠENTVID



Tajda TRIVIČ, 8. e



Pesem o Kralju 

Matjažu

Kralj Matjaž je bil dober kralj.

Vladal je Sloveniji in vsem vodam.

Sedel je na prestolu v kraljevskem 

prostoru.

Ampak drugi kralji so bili ljubosumni,

zato so bili celo noč budni.

Združili so vojsko,

da bi zavzeli slovensko.

Slovenija je bila napadena in

povsod je bila panika.

Kralj Matjaž ni nič mogel storiti,

ker so mu vojsko pobili.

Kralj Matjaž je šel daleč stran,

da bi le zbežal.

Ko je mislil,

da konec bo,

tu je še ena vrstica zato,

kar gor z glavo,

ker mu je mati narava dala roko.

Skrila ga je v jamo,

da varen bo.

Bedel je dolge noči in

ni hotel zapreti oči.

Kralj Matjaž ni mogel zdržati,

zato je za mizo zaspal.

Še danes tam biva in

ko se mu brada devetkrat okoli mize 

zavrti,

se on prebudi.

Andraž VREŽE, 7. e



ZAKAJ RAD  BEREM

Ime mi je Blaž. Zelo rad berem. Rad berem zato, ker z liki

raziskujem skrivnosti in doživljam pustolovščine. Berem jih,

kadar le lahko. Ne berem pa rad strašljivih in srhljivih zgodb.

Te mi niso všeč, saj me je potem še nekaj časa strah. Ob

branju se zamotim ter pozabim na vse okoli sebe. Takrat me

nič ne zmoti. Predvsem rad berem pustolovske in

znanstvenofantastične knjige. Pa tudi nekatere stripe. Rad

berem knjige, kot so Pet prijateljev, Skrivnosti, Asterix in

Obelix, enciklopedije, Vike viking ter še mnogo drugih. Berem

predvsem popoldne in ob večerih v postelji ali na kavču.

Zanimajo me tudi knjige o pustolovščinah, zgodovini,

dinozavrih … Knjige me večkrat spodbudijo, da grem

raziskovat na splet. Nekatere knjige so mi tako všeč, da jih

preberem večkrat.

Blaž Hajnšek, 6. a



LEA LESKOVAR, 8. d



OGNJEN 

Ime mi je Ognjen. Sem Slovan. Nekega deževnega dne sem z ženo Asterid,

princeso Tavriskov, potoval domov. Takrat so naju napadli roparji. Najprej sva se

branila, nato pa se je Asterid hudo poškodovala. Z vrancem sem oddirjal do

najbližjega naselja. Tam sem jo hitro odpeljal do zdravilke. Za življenje se je

borila celo noč. Bila je tudi noseča. Vendar ni zmogla. Tik preden je umrla, je

rodila Ajdo. Bil sem zelo žalosten.

Vrnil sem se domov, kjer sem moral kmetovati. To mi ni bilo ravno po godu.

Medtem sem se poročil z Rožo. Ta mi je rodila hčerko Milo ter trojčke po imenu

Vuk, Vlad in Plamen. Žal je tudi ona pri porodu umrla. Kmalu so me starešine

dodelile za poveljnika slovanske vojske. Zato sem znova odšel od doma ter se

posvetil vojski. Začel sem ustvarjati svojo vojsko. Sklenil sem tudi zavezništvo z

mogočnimi Obri. Ker me ni bilo doma, je za otroke skrbela Rožina mama Rada.

Starešine so mi čez nekaj časa vzele poveljstvo. Zaradi nevarnosti, da bi Obri

razdrli zavezništvo, ukaza nisem upošteval.



Zato so mi zagrozili, da mi bodo ubili otroke. Svet starešin tudi ni zadovoljen s

preseljevanjem, ki sem ga sprožil. Ker bi predolgo trajalo, da bi z vojsko prišel tja,

jim nisem mogel pomagati. Medtem sem se trudil osvojiti bizantinsko mesto.

Poskušal sem že dolgo časa, vendar mi še ni uspelo. Potem sem se končno spomnil

odličnega načrta. Končno sem osvojil mesto. Bil sem zelo zadovoljen. A sem bil z

delčkom misli še vseeno s svojimi otroki. Nekega dne so izvidniki nedaleč stran

opazili germansko četo s slovanskimi ujetniki. Napadel sem jih in tudi zmagal.

Preden pa je poveljnik, po imenu Eimhar, umrl, mi je povedal za otroke in izročil

Ajdino zlato. Bil sem zaskrbljen, zato sem k otrokom poslal svojega najboljšega

osebnega stražarja Ahmetaja. Rad berem knjige o taktikah drugih vojskovodij.

Učim se tudi drugih jezikov. Prav tako razumem posebne znake za sporazumevanje s

starostami. Ves čas se sprašujem, kaj je z mojimi otroki. So v redu? Kje so?

Blaž Hajnšek, 6. a



Alen KRČ



RAZUMEVANJE ZGODBE SKOZI OČI ENE OD KNJIŽEVNIH OSEB

AHMETAJ

Po sestanku Ognjenega plemena sem Ognjenu pripeljal vohuna, ki mu je poročal slabe novice.

Nato je vohun odšel in ostala sva sama. Naročil mi je, naj se vrnem domov in poiščem njegove

otroke. Pospravil sem okrasje princese Asterid, ki mi ga je dal za dokaz, katerega bom pokazal

njegovim otrokom, da me je res poslal on. Pripravil sem se na odhod in odšel na pot.

Dolgo sem potoval in na koncu le prispel v Ilovat Kan. Tam blizu sem si naredil bivališče. Nekega

dne pa je proti gozdu tekala Ajda, za njo pa skupina vojakov. Skril sem v luknjo in jo čakal. Ko mi

je bila dovolj blizu, sem jo potegnil v luknjo. Upirala se je, vendar sem ji dokazal, da me je poslal

njen oče. Vojaki naju niso opazili. Odšla sva v Dneper Ozero.

Spoznal sem ostale otroke in taščo Ognjena. Vsi so mi bili zelo všeč. Kmalu po prihodu v Dneper

Ozero smo izvedeli, da bo Borisova vojska napadla Ilovat Kan. Odločili smo se, da jim bomo

pomagali. Zaradi Radinega poškodovanega kolka smo jo morali pustiti pri sestri. S težkim srcem

smo se poslovili od nje. Napočil je čas slovesa. Mila je zbrala konje in nato smo odšli.

Prišli smo v Ilovat Kan in boj se je začel. Naenkrat pa je oblak počil in nevihta je prišla ravno

nad nas. Vsi so se poskrili v zemljanke z izjemo mene in Ognjenovih otrok, ki pa smo se borili

proti Borisu. Z Borisom sva vrtela meče kot še nikoli, nakar zamahnem z mečem in mu njegova

glava odleti z ramen. Vsi smo bili veseli in ponosni naše zmage. Zadnjič smo pogledali Ilovat Kan

in se poslovili od njega. Srečni smo odšli Ognjenu naproti. Kaja Žnidarec, 6. c



NIKA NUNČIČ, 7. d



BRANJE

Branje in pisanje sta osnovni človekovi pravici. Množično pismenost 
je v Slovenijo prinesel Primož Trubar, ko je leta 1550 izdal prvi 
slovenski tiskani knjigi Katekizem in Abecednik.
Zelo rada berem. Všeč so mi vse zvrsti knjige, predvsem pa 
fantazijske pripovedi ter pustolovščine. Moja najljubša knjiga je 
Harry Potter. Knjiga je zelo napeta in zanimiva. Ravno zato nisem 
mogla prenehati z branjem, dokler je nisem prebrala do konca. 
Pisateljica te knjige, J. K. Rowling, tako lepo opiše besede, dejanja in 
čustva književnih oseb, da sem se vživela v zgodbo in včasih zraven 
tudi malo zajokala, se smejala ali pa jezila.
Da obiskujem priprave na Cankarjevo tekmovanje, sem se odločila 
zato, ker mi je letošnja knjiga zelo všeč, uživam v branju in rada 
pišem spise.
V branju lahko svet doživiš na različne načine. V zgodbi najdeš tudi 
veliko poučnega. Širiš svoj plod domišljije ter besedni zaklad. Svet 
doživiš na čisto drugačen način.

Kaja Žnidarec, 6.c



Razmišljala sem: Julija SOVINC



Šolarji so danes manj poslušni 
in bolj razposajeni

Šola se skozi čas spreminja. Zanimivo je 
prisluhniti staršem in starim staršem o 
tem, kako so se včasih učili, kako so 
pridobivali ocene, kakšni so bili učitelji. O 
svojih spominih na osnovno šolo je 
spregovorila babica Štefka Lorger.

Spraševal: Jan Kolar, 7. b

Kako in kdaj si se učila?
V šolo sem začela hoditi leta 1962. Učila sem 
se večinoma zvečer ob prižgani petrolejki, ker 
še ni bilo električne napeljave.

Povej nam kaj več o svojem osnovnem šolanju?
V osnovno šolo sem hodila 5 km peš, pozimi je bilo 
najtežje, saj so bile takrat zime zelo mrzle in je 
bilo veliko snega. Pisala sem s peresom in črnilom. 
Bilo je kar težko, ker se je pero velikokrat 
zlomilo. Pouk smo imeli v dopoldanskem času, eno 
leto pa v popoldanskem.

V katerem učnem jeziku ste se učili? 
Učili smo se v slovenščini in srbohrvaščini.

Kako so v tvojih časih ocenjevali znanje?
Znanje so ocenjevali enako kot danes, od 1 do 5. 
Razlika je bila samo pri predmetih športna vzgoja, 
likovna umetnost  in glasbena umetnost. Te 
predmete so ocenjevali z zelo uspešno,  uspešno in 
manj uspešno.

Ste poznali govorilne ure? Kako so potekale?
Govorilnih ur nismo poznali, so pa starši imeli 
roditeljske sestanke trikrat  v letu.



Kdaj si dobila spričevalo o 
zaključku?
Šolsko leto je bilo razdeljeno na prvo 
in drugo polletje, tako da sem 
spričevalo prejela dvakrat.

Med urami imamo pet minut odmora. 
Kako je bilo včasih?
Imeli smo 5-minutne odmore, za 
malico pa 15-minutne, tako kot danes.

Kakšni se ti zdijo šolarji danes?
Zdijo se mi manj poslušni in malo bolj 
razposajeni, kot smo bili mi.

Babica v mladih letih (1973)



Neža DRAME, 8. e



DOBRO JE, DA UČITELJI NE 
VIDIJO VSEGA

S šolanjem na daljavo se srečujemo že 
drugič v tem letu. V drugem valu epidemije 
poteka precej drugače kot v prvem. Svoje 
poglede na to obliko izobraževanja je z 
nami delila Mia Šuc, učenka 7. c.  

Spraševala: Pija Herič, 7. c

Kakšno se ti zdi šolanje na daljavo?
Je zelo drugače. Lani je vse šlo tako na hitro, 
letos pa smo bolj pripravljeni, saj smo vedeli, da 
bo drugi val. Ni pa enako kot v šoli. Pogrešam 
prijatelje in prijateljice, celo učitelje . Imamo 
tudi veliko videokonferenc, nimamo pa več 
prostega časa. Ko se ura konča, zoom izklopimo, 
zamenjamo stvari, poiščemo in vklopimo 
povezavo, čakamo, da se naloži, in odmor je 
mimo.

Ali pogrešaš prijatelje in prijateljice?
Zelo. Drugače je, če si vedno samo doma, brez 
prijateljev. Pogrešam druženja v razredu. Komaj 
čakam, da jih spet vidim.

Ima šolanje na daljavo kakšno dobro plat?
Seveda, med poukom se lahko igram ali delam 
neumnosti, pa učiteljica sploh ne opazi. Dobro je, 
da učitelji ne vidijo vsega, na primer, da imaš 
oblečeno pižamo ali kaj takega.

Kaj bi pri šolanju na daljavo spremenila?
Spremenila bi, da imamo več časa za odmor. Ker 
če sta med malico dva zaporedna zooma in si sam 
doma, ko si pripraviš malico, na primer jajce na 
oko, je odmora že konec, med poukom pa ne 
smemo jesti. Lahko bi za kakšnih pet ali deset 
minut podaljšali odmor za malico. Ali pa, da ne 
bilo vse preko zoom-a. To je moja edina težava 
poleg tega, da nismo v šoli.



Če bi imela izbiro, bi se raje šolala na daljavo ali v 
živo?
Veliko bolje bi bilo, če bi se šolali v živo. Veliko več se 
naučimo, ne more »zaštekati«. Odmori so v šoli boljši, 
saj smo s prijatelji, tako da bi zelo rada šla nazaj v šolo, 
tudi če bo treba nositi maske …

Kako poteka spraševanje v vašem razredu? Se ti zdi 
pošteno?
Spraševanje lahko poteka individualno ali ne, kakor želijo 
učenci. Pri geografiji pokažejo kaj na zemljevidu, pri 
slovenščini poiščejo iz besedila glagole, samostalnike … 
Pri matematiki moramo kaj izračunati in še v isti uri 
poslati učiteljici. Zdaj pa bodo spraševanja verjetno 
ukinili. Takšna spraševanja se mi ne zdijo poštena, saj 
ima lahko učenec skrite »švinglce«.

Se veseliš prihoda v šolo? Zakaj?
Zelo. Žal mi je, da nismo že za veseli december tam, 
ampak upam, da bomo januarja že v šoli. Veselim se, da 
bom spet videla prijatelje in prijateljice. Upam, da se 
šolanje na daljavo ne bo več ponovilo.

Ustvarjanje med 

šolanjem na daljavo 

(Foto: Pija Herič)



Saša Verbovšek

Saša VERBOVŠEK



Zima nagajiva je prišla,

sneg močno leti z neba,

na oknu pleše snežinka,

kot sosedova balerina Marinka.

Pleše v taktu osminke,

z nasmehom čokoladne 

palačinke,

Ko pade na tla zaspi

in se še kmalu ne zbudi.

Čisto prehitro je pomlad prišla,

iz trave že sije prva trobentica,

snežinka v toplem  se prebudi,

po travnem listu kot kapljica se spusti.

Zima prehitro se  poslovi,

zadnje čase taprave sploh več ni,

res je nagajiva ta naša zima,

komaj čakam da pride kot največja 

plima.

SNEŽINKE

LIna MLINAR





Neja ČOKL

KORONA ČASI

Oh, ta korona,

spet je prišla med nas.

Ne hodimo v šolo,

ne na zabave.

Kako je to hudo!

Le kaj naj storimo, da bo odšla?

SPOŠTUJMO UKREPE IN OSTANIMO 

DOMA.

Gaja NUNČIČ



“Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.”

URA TUJEGA JEZIKA



USTVARJALNA ANGLEŠČINA

I  BELIEVE

I believe in kind people

And in happiness in the world.

I believe we are all equal

And we all deserve someone special in 

our lives.

I believe we can beat anything together.

Mia Strašek, 9. A

I believe your parents are your biggest 

fans

And family love is the strongest thing in 

the world.

I believe your family is your biggest 

treasure

And  your family members stay in your 

heart forever.

Laura Turk, 9. A



V 1. razredu smo pri angleščini

kar dva tedna obravnavali

pravljico Repo velikanko.

Naloga učencev je bila v

zvezek narisati pravilno

zaporedje dogajanja pravljice.

Nato pa so na svoj način

pravljico še dramatizirali.

Pri tem so bili zelo kreativni.

Nekateri so si sami izdelali

lutke iz papirja, drugi so

uporabili igrače, bodisi plišaste

ali pa lego kocke.

REPA VELIKANKA

POŠ ŠENTVID

Ana ARZENŠEK



ANŽE

ELA

LAN

MAJA



DEMIR

NIK

PATRIK



V 2. razredu POŠ Šentvid smo obravnavali temo promet. Učenci so

se naučili pesmico The Wheels on the Bus. Narisali so avtobus s

potniki, ki so omenjeni v pesmici.

Nato smo se pogovarjali še, kako gremo v šolo.

V zvezek so prepisali besedilo in narisali ustrezne sličice.

JURE 
LIVIA



V 3. razredu smo se pogovarjali o slovenskem

tradicionalnem zajtrku.

Primerjali smo ga z angleškim zajtrkom.

V zvezek so narisali oba in pripisali ustrezno besedišče.

Miha ČRNELIČ
ZARA in PIA pri slovenskem zajtrku



ANA
PATRIK, POŠ Kristan Vrh



DRAMATIZACIJA  Enormous turnip prvošolcev s POŠ Kristan Vrh

LUKA KRIS, 1. c



ALEKSANDRA, POŠ Kristan Vrh

NIK



PETER, prvošolec POŠ Kristan Vrh 

TIJAN, 1. c



V nadaljevanju pa 

poglejte,  kako so 

se lotili 

dramatizacije 

pravljice The 

Enormous Turnip 

učenci iz Zibike in 

Šmarja.  

Pri angleščini so 

bili zelo kreativni in 

iznajdljivi, 

predvsem pa se 

zelo zabavali ob 

repi velikanki.

BOR



JAKA, 1. b

EMA

LOTI



ANŽE, 1. b

PIA in ENEJ,  1. b



PETER, 1. b

ZALA in ŽAN, POŠ Zibika



In kaj ponujajo 

učne ure v 

naravi?



JESENSKA OPRAVILA



ZGLEDI

VLEČE-

JO!



SPREHODI IN VOŽNJETo je najboljše šola!



Ana ŠPES, POŠ Zibika Lena OČKO, POŠ Zibika

Najboljša

športna ura, ko

si na svežem zraku 

in nasmejan. 



In kako je 

z uro 

športa od 

doma

na 

centralni 

šoli?

TIAN iz  1. b 

je strokovnjak za 

vaje, ki krepijo telo, 

še posebej če so 

pripomočki drevo, 

veja …

Pa svež zrak.

“Gremo, 

vsi na zrak 

za zdravo telo 

in bister um!”



SNEŽNI 

NOGOMET

Alen Gobec 

SNEG - igrišče ustvarjalnosti

Adam Gelb, POŠ Šentvid 



LAN POLAJŽAR, petošolcec
TAJDA in TIJAN PERC MARINŠEK



Na snegu nisi sam!         Maja DIMEC

Skulptura bo!                                    Lan POLAJŽAR



MARUŠA IN MANJA

LANA in njen 

snežak



Pa še ura TEHNIKE

SONČNA URA, Žiga Matjašič



“Ljudje so velikokrat osamljeni, ker gradijo zidove, namesto 

da bi gradili MOSTOVE.”

Naši šestošolci so mostove gradili v okviru tehničnega dne.  

Pia GOBEC Anže KARAIĆ



Tevž Žnider



Amadeja Ivanuša





Sven RIBIČ, 7. d

NEMOGOČE je še kako mogoče

Petja KORČE, 8. e



ZA LEPE IZDELKE 

UČENCEV SO ZASLUŽNE 

TUDI UČITELJICE. 

Prvošolka EMA iz 1. B 

svoji učiteljici vidi takole -

KOT PRIDNI, MARLJIVI IN 

VESTNI ČEBELICI. 



MATEJ PEZDEVŠEK

Melita ZAGAJŠEK

SEDMOŠOLCI SO USTVARJALI PRAZNIČNO DEKORACIJO.



Gal ZAVERŠNIK

Peter

KUMBERGER Nik RUPNIK



Ulla MUZEL in Tinkara ŠRAML





JAKOB, POŠ Zibika



ARNE, 1. b



DRUŽINA v prazničnih dneh je središče sveta.

Anže KOČAR, 

POŠ Sveti Štefan



Nismo pozabili tudi na naše štirinožne PRIJATELJE!

Foto: Ana GAJŠEK

Foto: David TEPEŠ



MOJ PES (foto: Luka KITAK)

MOJ PES 

(foto: Gabriel 

JAGODIČ )

OPOZORILO

NE MEČI PETARD,

tudi 

živali

je 

strah!!!!!

Ori je naš čuvaj. Čeprav je

velik, ni nevaren, je zelo

prijazen, družaben in igriv ter

obožuje igro z žogo. Še

posebej se razveseli snega.

Neutrudno je tekal in lovil

snežene kepe, ki sem mu jih

metal. Ori je zvest pes, ki me

vedno razvedri in spravi v

dobro voljo.



Foto: Ela GRMEK GOBEC

ELIN 

NAJBOLJ 

ZVEST 

PRIJATELJ 



IN ŽE SMO 

ZAKORAKALI V 

BELI DECEMBER.

SNEG je pobelil 

naravo. 

Začeli smo z 

odštevanjem 

dnevov vse tja do 

božiča in še malo 

naprej - do novega 

leta.

SLADEK 

ADVENTNI 

KOLEDAR



BLAŽ PERC, 9. 

a

“Adventni

venček bo!”



ADVENTNI

KOLEDAR -

SKUPAJ 

ODŠTEVAM

O DNEVE DO 

BOŽIČA
Vsak dan nova naloga 

pričara pričakovanje ...



ŠE DVE PRIDNI 

MIKLAVŽEVI 

POMOČNICI  -

GLORIJA 

GOLEŽ IN 

NJENA SESTRA 





SARA

Po vseh 

krajih naše 

občine diši 

- tudi v 

ZIBIKI.

SARA

in 

NEJA

že vesta, 

kako to

poteka.  



Aljaž POTISK, POŠ Mestinje
Alex BEG, POŠ Mestinje



AJDA in TINA, 

POŠ Sveti Štefan



“Okusne naloge” iz adventnega koledarja

Mia STRAŠEK

V pričakovanju Miklavža

Žan HRIBERNIK



Alex BEG,POŠ Mestinje

Ela GRMEK GOBEC





Zala PUNGARŠEK, POŠ Sv. Štefan

PRAZNIČNA

VOŠČILA



PRASKANKA, Živa ZORKO

Saša VERBOVŠEK

Saša VERBOVŠEK

ANA GAJŠEK



GABRIEL in TIAN

POŠ Sveti Štefan





Benjamin ŠKET



ŽIGA





Nika NUNČIČ



Eva PLANINŠEK







Gal KROBAT
Alen DROFENIK





Od prvošolčka



Nika GRILEC



PRVOŠOLCA



PODARJAMO  NASMEHE IN TOPLE BESEDE  
ostarelim v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah







Julijan ŠTANCER

Ela Završnik, snežinka









Ana Gajšek



PRVOŠOLEC









Julija SOVINC

DRAGI UPOKOJENCI!

Praznični dnevi veselo hitijo,

skrite misli in želje budijo.

Naj prinesejo pričakovanja,

in uresničijo sanje,

odkrijejo modrosti

in natrosijo radosti!

VSE DOBRO V LETU 2021, POLNO 

LJUBEZNI, SREČE IN ZDRAVJE ŠE 

POSEBEJ V TEH TEŽKIH ČASIH. 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO!

Učenka Gaja iz osnovne šole Šmarje pri Jelšah





Šmarje pri Jelšah, 2. 12. 2020

Pozdravljeni!

(Ne vem, komu pišem, vem pa, zakaj mu pišem.)

Dragi tisti/tista, ki bo to prejel!

Nahajamo se v zelo nenavadnih in čudnih časih. Manjka nam komunikacije, druženja, osebnih stikov … Mi, otroci, ne

hodimo v šolo, vi, babice in dedki, tete in strici, pa ostajate v domu za ostarele. Vsem je zelo težko in vsi si ZELO

želimo vrnitve v normalno okolje in družbo. A, žal se v teh časih pač moramo držati ukrepov, ki bodo preprečili

okužbo z novim virusom. Vem, da ste dobesedno zaprti v domu in da ne smete odhajati ven. In mislim, da se vam

kdaj zdi, da tega ne bo nikoli konec ter da ni oseb, ki bi razmišljale o vas, z vami govorile, SE DRUŽILE. Ampak, ko/če

pomislite na to, VEDITE, da na vse oskrbovance, delavce, … MISLIMO mi, učenci.

Blaž Kolar, OŠ Šmarje pri Jelšah







Jakob GOBEC





Marko, devetošolec







Alja NUNČIČ



JAKA z mamico



Življenje je potovanje, za katerega nihče nima

zemljevida. Vsak potuje po svoji poti in riše svoj

zemljevid poti. Vsaka risba je nova smer za vse, ki

hodimo po poteh življenja.

Naj bodo Vaše poti polne upanja, sreče, veselja in

predvsem zdravja.

David Tepeš 9.c





Vse se znova naj začenja

in se tudi spet konča.

Naj življenje najde pot,

ki vodi do srca. 
F. Lainšček

SREČNO 

2021!

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah



POŠ Mestinje

POŠ Šentvid

POŠ Sveti Štefan
POŠ Zibika

POŠ Kristan Vrh

OŠ Šmarje pri Jelšah

POŠ Sladka Gora


