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Spoštovani starši, dragi učenci,

krepko smo že zakorakali v novo šolsko leto in naši učenci, pridni kot čebelice, nabirajo znanje
pri pouku in interesnih dejavnostih. Vsi smo veseli, da po skoraj dveh letih in pol delo v šoli
poteka brez omejitev, seveda pa še vedno posvečamo veliko skrb preventivnim ukrepom. Veseli
pa nas tudi, da smo po dolgih letih ponovno 9-oddelčna osnovna šola. 
Pred vami je nova številka šolskega časopisa. V objavljanih novičkah, ki so jih zapisali učenci,
boste lahko sledili dejavnostim na naši šoli v jesenskih mesecih. Videli boste, da so naši dnevi
res pestri, nabor dejavnosti za učence pa raznolik in bogat.
Med novicami boste lahko našli tudi poročilo o sodelovanju na snemanju oddaje Male sive
celice, kjer so se odlično odrezale naše tekmovalke. Seznanili se boste lahko o naši novi
interesni dejavnosti – ročnodelskem krožku, pri katerem so učenci že nakvačkali toliko okrasnih
buč, da so jih ponudili obiskovalcem Večera Jerica Šef, kulturno-družabne prireditve, na kateri
smo osvojili tudi nagrado za največjo dekoracijo z bučami v središču vasi. Sledili boste lahko
občutkom otrok ob športnih, tehniških in naravoslovnih dnevih ter seveda prebrali literarne
prispevke v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.
Želimo vam prijetno branje in seveda vse dobro v letu, ki že trka na vrata.

                                                                                                            Ravnateljica 
Zdenka Ekselenski, prof.
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DOBRODOŠLI PRVOŠOLCI

V prvem razredu letošnjega šolskega leta je 14 učencev in njihova ponosna
razredničarka je Štefka Kocjan Miuc. 
Prvošolci so bili v začetku oktobra sprejeti v šolsko skupnost. Za to slovesnost
smo tutorji zanje pripravili škatlice z bonboni. Ker pa je to bil za vse nas zelo
poseben dan, smo se ob koncu uradnega programa posladkali z okusno torto. 
Z njimi smo odšli tudi na pohod in imeli smo se super. Tutorji želimo, da se
prvošolci v letošnjem šolskem letu dobro razumejo, se pridno učijo, ustvarjajo ter
uživajo pri vsem, kar počnejo. 
                                                                       Sara Sinič in Julija Urnaut, 8. razred

  Sara Sinič, 8. razred

Arhiv Oš Jakobski Dol 

  Anže Skutnik Georgiev, 8. razred
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Oskar Vidnar
Rad igram šport in rad se igram s prijatelji in z
lego kockami.

Tajra Ornik
Všeč mi je, da spoznavam nove prijatelje iz
višjih razredov. Komaj sem čakala, da bom šla v
šolo in se kaj naučila.

Julija Kaučič
Meni je najboljše se učiti in zelo rada hodim k
pevskemu zboru in še raje berem. Zelo mi je
všeč tudi pri športu. 

Ibrahim Khemili
Jaz uživam na robotiki, na plesnem krožku in
najboljši predmet mi je šport. 

Julija Stražišnik
Jaz sem se najbolj veselila, da grem v šolo in da
hodim k pevskemu zboru. 

Ty Širovnik
Všeč mi je, da veliko delamo z lego kockami in
zelo rad gledam knjigice in poslušam, ko
učiteljica pripoveduje.
 
Klara Maher
Rada hodim k pevskemu zboru, rada plešem in
zelo rada pripovedujem. 
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Filip Ornik
Všeč mi je v šoli, ker se učimo.

Kaja Bezjak Breg
Pogrešam vrtec in mamo.

Tinej Bračko
Najboljše so lego kocke.

Tadej Jager
Rad pojem, rišem in zlagam lego kocke. 

Tim Poš
Zelo rad hodim k robotiki, rad rišem. Zelo
mi je bilo všeč, ko smo si v začetku leta
pogledali šolo in rad se igram z lego
kockami.

Erazem Bezjak Breg
Rad hodim k robotiki, zelo rad računam in
v tem sem dober. 

Aljoša Toplak
Rad se učim, všeč mi je moja učilnica. 

Učenci so povedali, učiteljica je zapisala ...
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GASILSKA VAJA

10. oktobra je bil še posebej zanimiv dan, saj je potekala gasilska vaja v tednu
požarne varnosti.
Sredi pouka smo zaslišali sireno in v vsi smo morali takoj oditi na igrišče, kjer je
tudi naša požarna zbirna točka. 
Ko smo se vsi zbrali, nam je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Jakobski Dol predstavil, kako nevarne so lahko tudi baterije, ki se lahko ob
nepravilni uporabi vnamejo in povzročijo požar. Po predstavitvi smo lahko
poskusili gasiti z gasilnim aparatom. Imeli smo še ogled gasilske opreme in
notranjosti gasilskega tovornjaka, po ogledu smo se lahko peljali tudi z gasilskim
kombijem. Ob koncu pa smo še mladi gasilci pokazali, kaj znamo. Pionirji,  to so
najmlajši gasilci, so pokazali postroj, mi mladinci pa smo prikazali eno od naših
vaj.
Zahvaljujemo se PGD Jakobski Dol, da so si vzeli čas in nam skrajšali pouk ter nam
predstavili njihovo delo.           
                                                                                        Tara Drofenik, 7. razred

  Zala Sinič, 6. razred  Patrik Ornik, 6. razred

IMELI SMO ŠPORTNI DAN - POHOD

V torek, 4. oktobra, smo na Osnovni šoli Jakobski Dol imeli športni dan. Skupaj s 7. razredom
smo se odpravili na dolg pohod. Srečali smo dosti hudih psov. Pri prvi pavzi smo se prijetno
spočili, najedli in odšli naprej. Ko smo končali, smo se še nekoliko spočili in odšli domov.

                                                                                                                          David Šumenjak, 5. razred
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

V petek smo šli na krajši sprehod. Pri hiši blizu igrišča smo bili zelo tiho, ker nas
je bilo strah psa pasme nemški ovčar. Po vrnitvi smo šli nazaj v razred in prišla je
gospodična, ki nam je dala igro strings in čokoladice. Prišla je še medicinska
sestra in pogovarjali smo se o zdravi hrani ter zdravem načinu življenja.
Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv.
                                                                                                  David Žel, 5. razred

KMEČKE IGRE

V soboto, 24. 9. 2022, smo se ekipa učencev 4. in 5. razreda odpravili v Svečino na
kmečke igre. V šoli smo dobili vodo in predpasnik ter se v sprevodu odpravili na
nogometno igrišče, kjer so igre potekale.
Prva igra je bila prenašanje koruze v predpasniku, druga se je imenovala obešanje
perila, tretja skakanje v vreči in zadnja prenašanje vode v kozarcu. 
Dobro smo tekmovali in za nagrado smo šoli priigrali 40 kg jabolk.
                                              
                                                                     Jakob Ornik in Luka Levačič, 4. razred

V četrtek smo dobili na obisk medicinsko sestro. Pogovarjali smo se o slabih
navadah in o nasilju na internetu. Šli smo tudi na sprehod in na sveži zrak za naše
zdravje. Vmes smo imeli malico, na koncu pa še kosilo. Zelo je bilo zabavno.

                                                                                                Lana Zorjan, 5. razred

  Arhiv Oš Jakobski Dol
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Teja Jager, 3azred
Tia Poš, 3. razred

Jakob Fras, 3. razred
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SOBOTNA ŠOLA
Kot že vrsto let so učitelji mentorji tudi v šolskem letu 2022/2023, v začetku oktobra,
pripravili delavnice za učence, ki želijo nadgraditi svoje znanje, razvijati spretnosti
ali samo aktivno preživeti sobotno dopoldne.

Utrinki in vtisi z delavnic …

PREBUDIMO RITEM V SEBI
Udeležila sem se delavnice Prebudimo ritem v sebi. Učiteljica Janja nam je
predstavila različna glasbila, natančneje smo se spoznali z afriškimi bobni, ki se
imenujejo djemba in kahon. Nanje smo seveda igrali. Zelo smo uživali, se zabavali,
smejali in seveda smo bili zelo glasni. Meni osebno je bila delavnica zelo fajn in bi jo
z veseljem še kdaj ponovila.
                                                                                                 Ela Klauzner, 7. razred
HITRI LONČKI
Na sobotni šoli smo imeli tudi delavnico Hitri lončki. Na delavnici smo vadile in
vadile in se zelo dobro pripravile na tekmovanje. Vzpodbujala nas je gospa Alenka
Borošak. Imele smo se zelo dobro. 
                                                                                                     Zala Rose, 7. razred
JEZIKI OKROG NAS
Na delavnici Jeziki okrog nas pri učiteljici Franji sem se imela super. Obiskale so nas
Nathalie, Lea in Nina ter nam predstavile materne jezike. Nathalie in Lea sta iz
Francije, Nina pa iz Poljske. Skupaj smo izdelali plakat o jezikih in spoznali
francoščino in poljščino ter poskušali pravilno izgovarjati tuje besede. Pridružil se
nam je tudi rokodelski krožek.
                                                                                               Kim Dvoršak, 7. razred
ROKODELSKA DELAVNICA
Zjutraj smo vsi prišli v šolo. Pogovorili smo se, v katero delavnico smo se prijavili in
animatorji so se predstavili. 
Jaz sem se prijavila na rokodelsko delavnico, zato je bila moja mentorica učiteljica
Nina Novak. Ko smo prišli v razred, smo vzeli volno in začeli kvačkati buče, hobotnice
in še kaj. Naučili smo se tudi štrikati. Čas je tako hitro minil, da je naenkrat že bila
malica. Za malico smo dobili hot doge. Po malici smo se vrnili v učilnico ter še nekaj
časa ustvarjali naše izdelke. Nato pa smo kar z volno odšli na delavnico Jeziki okrog
nas. Tam smo poslušali in kvačkali.
Ob koncu smo se vrnili v naš razred, kjer smo dokončali izdelke, poslušali glasbo in
na koncu vse pospravili.
                                                                                             Brina Drofenik, 5. razred
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IGRE Z LOPARJI
Z učiteljem Andrejem smo sobotno šolo preživeli v telovadnici. Igrali smo
badminton in ping pong. Imela sem se super in z veseljem se bom udeležila
naslednje sobotne šole.
                                                                                               Ema Fras, 6. razred
ŠPORTNA DELAVNICA
Na športni delavnici smo se najbolj veselili  dopoldneva, saj smo vedeli, da se
bomo z učiteljem Bojanom vozili z električnimi kolesi. S kolesi smo se odpravili na
parkirišče pri travnatem igrišču, kjer sva z Amadejem poskusila, kako se je voziti z
električnimi kolesi. Bilo je zelo zabavno. Učitelj Bojan je rekel, da bomo odšli 
na cesto in se peljali po Jakobskem Dolu. Komaj čakam na naslednjo sobotno šolo. 
                                                               
                                                                                              Laura Sinič, 6. razred

Hana  Elizabeta Neuvirt, 6. razred



 

PALETKA 2022

Če bi lahko otroci delali urnike, bi zagotovo imeli več ur likovne umetnosti. 
Zato smo bili veseli, da smo lahko 22. oktobra odšli na otroško likovno kolonijo
PALETKA, kjer smo ves dan ustvarjali. 
V Jarenino smo odšli: Rene, Tina, Pija, Lea, Hana, Lia, Tara, Tea, Aliya in jaz.
Bila sem v delavnici, ki se je imenovala Slikarska delavnica 2. Na tej delavnici smo
grafično slikali, kar pomeni, da smo slikali s pomočjo lepilnih trakov in več odtenkov
barv. Na polovici našega dela smo imeli kosilo. Učitelji in organizatorji Paletke so
nam postregli hrano, za tem pa smo spet slikali. Ko smo z našimi izdelki končali, so
nastale čudovite grafične slike. Na koncu smo si vse izdelke vseh delavnic ogledali. 
Vsi izdelki so bili lepi, vendar moj je bil najlepši.
                                                                                                Ema Lukman, 6. razred

Na Paletki sem bila v delavnici Street art. Ustvarjali smo s spreji. Z njimi smo
poskusili narediti l ikovni izdelek na velikem kartonu. Delali smo v parih, jaz sem
delala skupaj s Klaro. Naredili sva narobe obrnjen gozd. Na Paletki sploh ni slabo in
zagotovo bom tudi drugo leto šla. 
                                                                                Hana Elizabeta Neuvirt, 6. razred

S Tino sva se udeležili slikarske delavnice. Z nami je bil gospod učitelj Alen, ki nam je
pokazal Picasove slike. Tudi mi smo poskusili narediti takšne abstraktne »selfije«. V
živo sem tudi spoznala svojo skrivno dopisovalko iz Jarenine. Preživeli smo lep
deževen dan.
                                                                                          
                                                                                              Pija Šumenjak, 9. razred

V foto klubu smo si najprej ogledali različne motive, nato pa smo tudi sami odšli na
teren. Sprehajali smo se po Jarenini in iskali motiv, ki bi nam bil najbolj všeč. Eni so
fotografirali svoje prijatelje, eni živali, objekte in tudi rastline. Jaz sem se odločil za
fotografiranje živali. Fotografije smo tudi naložili na računalnik in jih obdelali. Na
koncu smo jih natisnili in postavili na ogled. Na Paletki mi je bilo v redu. Doživel sem
nekaj novega.
                                                                                               Rene Kacijan, 9. razred
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Ema Lukman, 6. razred



JAKOPIS 

JESENSKE NOVIČKE

ŠT. 1  LETNIK 2 NOVEMBER 2022

 

  Gal Fabijan, 8. razred  Martin Sinič, 8. razred

VEČER JERICE ŠEF - ZADNJE JAKOBSKE ČAROVNICE

V petek, 28. oktobra, smo vsi učenci sodelovali pri izdelavi smešnih in groznih
izrezljanih buč. Ko smo jih v šoli izrezali, smo jih odnesli na rondo. Po pouku smo
šli na šolski disko in zvečer, po disku, smo se odpravi v center Jakoba. Ko je padel
mrak, smo prižgali svečke v bučah in izdelali smo si svetilke, s katerimi smo odšli
do pokopališča. Ob pokopališču so nam pripovedovali zgodbo o čarovnici Jerici in
tam smo tudi zanjo prižgali svečko. Nato smo se odpravili nazaj v center Jakoba,
čez nekaj časa pa smo zadovoljni odšli domov.
                                                    
                                                                                              Kaja Bračič, 7. razred

 Arhiv Oš Jakobski Dol
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KOSTANJEV PIKNIK

V četrtek, 27. 10. 2022, smo imeli kostanjev piknik, na katerem je učitelj Jan pekel
kostanje. Sonce je sijalo in vsi učenci naše šole smo se dobili na travniku ob
šolskem igrišču. Medtem ko smo čakali na pečene kostanje, smo igrali nogomet,
nekateri pa so se samo družili ,  klepetali in jedli vroče kostanje. Nato smo vsi odšli
na prvi kombi.
Imeli smo se dobro. Upam, da bomo tudi naslednjo jesen pekli kostanje. 
                                             
                                                                                          Patrik Pridigar, 8. razred

  Kim Dvoršak, 7. razred  Lana Ploj, 7. razred

ŠOLSKI DISKO

V petek, 28. 10. 2022, smo učenci od 6. do 9. razreda na šoli imeli prvi letošnji
šolski ples oz. disko. Disko je potekal v učilnici za glasbeno umetnost. 
Peli in plesali smo od 14. do 17. ure. Po šolskem plesu smo se odpravili na ogled
buč, ki smo jih učenci tudi izrezali. Imeli smo se super in že komaj čakamo na
naslednji šolski ples.         
                                                                                             Lana Šernek, 9. razred
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HITRI LONČKI 

V torek, 18. 9. 2022, smo se odpravile na snemanje v Ljubljano. Ko smo prišle na
RTV Slovenija, nas je gospod odpeljal na ogled. Pokazal nam je, kje je naša
garderoba, studio in maskiranje. Vse smo bile malo živčne, a smo vedele, da smo
zelo dosti vadile in da smo pripravljene na zmago. Naše rezultate bo mogoče
videti tudi na televiziji  SLO 1, 26. 11. 2022, v oddaji Male sive celice. 
  
                                                   Klara Krajnc, Lara Stražišnik, Zala Rose, 7. razred          

  Ema Lukman, 6. razred Maja, Janja in Nika, 4. razred

 Julija Urnaut, 8. razred Nika Očkerl, 4. razred



JESENSKI PESNIKI IN PISATELJI
 JESEN V RIMAH

 
Jesen je čudovita
in zelo barvita.

Kostanji zelo dobri so,
če jih spečemo.

Trgatev jeseni bo,
ker grozdje dozorelo bo.
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GOZDNE ŽIVALI
 

Veverice na drevesih so,
 lešnike nabirajo.

Ježek po gozdu taca
in hrano pod listjem si kopa.
Medved zelo je sladkosned,

zato nabira si sveži med.
Lisica zvita je,

zajce polovila je.
Volk zelo je strašen,

zato je marsikdo prestrašen.
Jelen skače sem in tja,

rogove velike ima.
Ptičice lepo pojo, 

saj v tople kraje odletele so.
 

 Žana Ornik, Nika Očkerl, 4. razred

JESEN, JESEN
 

Jesen, jesen,
bodi kot jelen.
Listi padajo,

ježi nas zbadajo!
Noč čarovnic je pred vrati.

“Kdo pa trka?”
“ Mumija, ati!”

Še čarovnice po nebu letijo
in se v vrata zaletijo!
“Kaj tako lepo diši?”

Duh zakliče: 
“To so kostanji!”   

 
Ema Stražišnik, 5. razred

JESEN JE TU!
 

Ojej, glej! Zunaj so listi vseh barv. Čakaj!
 Malo še pa bo zima, božič in novo leto. 

A gremo nazaj na jesen. 
Kako je lepa! 

Kako hitro jesen mine. Je pa res lepo in mrzlo.
Samo smejimo se! Jesen je odlična. 
Vidite, kako se otroci igrajo z listki, 

a bodimo previdni, da se nam kaj ne zgodi.
Upam, da se bomo lepo imeli,

 preden pride leto 2023. 
Jesen je najboljši letni čas na svetu. 

Vsem želim veselo jesen!
 

                                         Mia Tajhman, 5. razred

  Miriam Sraka, 4. razred
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JESEN JE TU

Jesen je polna oranžne, rumene in rdeče barve, ampak najdejo se tudi zeleni iglavci. V gozdu
iglavci zelo izstopajo. Ko se sprehajamo med temi barvami, nas spremlja občutek toplote.

                                                                                                                        Brina Drofenik, 5. razred
JESENSKA

 
Jesenski listi barvni so,

na toplo posteljo spominjajo.
Buče obraze so dobile
in se z nami veselile.

 
Kostanj iz ježice sramežljivo pokuka,

v dišečem gozdu nas za hlačnico pocuka.
Še gobe tiho rastejo
in jesen naznanjajo.

 
Čeprav šola kot jesen ne diši,

zadnji žarki sonca nam polepšajo dni.
 

Kaja Bračič in Tara Drofenik, 7. razred

  Teja Jager, 3. razred   Buče, 3.razred
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JESENSKI PESNIKI IN PISATELJI
 BREZ DELA NI JELA

basen

Nekega dne se je medved selil v nov brlog, saj se je približevala zima in potreboval je nov prostor
za dobro zimsko spanje. Vse živali so mu prišle pomagat, razen ene.
Prišli so volk, veverica, jež in še veliko drugih živali, le lisice ni bilo blizu, saj se ji ni dalo. Ko so
medvedu pomagali preseliti njegove stvari, jih je povabil na pojedino. Imeli so zrezke, pomfri,
pečenko, krompir … Za sladico so si privoščili torto in mafine. Lisici je nekaj zadišalo iz
medvedovega brloga, zato se je nemudoma odpravila pogledat. Ko je videla, kakšne dobrote
imajo, si je obliznila sline. V tistem trenutku je iz brloga prišel medved. Lisica mu je rekla: »Jaz pa
nič ne dobim?« Medved je odgovoril: »Ne, saj mi nisi hotela priskočiti na pomoč pri selitvi.« Lisica
je vsa jezna in žalostna odpeketala domov.
In znebili so se lisice za nekaj časa. Tako pač je. Brez dela ni jela.

Klara Krajnc, 7. razred 

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA
basen

 
Nekoč sta živeli prijateljici lisica in vrana. Ko je bilo poletje, sta se zabavali, kradli sadje kmetom in
jedli. Ampak prišla je jesen in dekleti sta postajali zelo lačni.
Nekega lepega dne v oktobru sta se odločili, da bosta šli nabirat grozdje. Ko sta prišli do trt, sta
videli, da grozdja ni več. Iskali sta in iskali, da bi našli še kakšen grozdek. Lisica je gledala po trsih s
tal, vrana pa z neba – a nič. Čez čas je priletela vrana in v kljunu ponosno držala dišeči grozd.
Lisica je hitro pohitela k njej, da bi se posladkala. Ampak grozda ni bilo dovolj za obe. »Razdeliva
si ga,« je rekla vrana, a lisica je hotela vse, da bi se do sitega najedla. Zato je poskusila vrani
izpuliti grozd iz krempljev, a vrana ga je trdno držala. Tako sta se ruvali, da je prišel ves gozd
pogledat, kaj se dogaja. Tudi škorec je v gnezdu zaslišal hrup. Priletel je bližje in videl zadnji grozd.
Z vso silo je poletel, zgrabil grozd, ga izvlekel iz krempljev nepazljive lisice in vrane in ga odnesel
domov mladičem.
Lisica in vrana sta od lakote umrli, a še sta prej ugotovili, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček
ima.

 
Lara Stražišnik, 7. razred



 

JESENSKI PESNIKI IN PISATELJI
 REVNI DEČEK JE REŠIL VAS

pravljica
 

Nekoč je v majhni revni vasici živel deček. Skupaj s starši je živel na kmetiji in ukvarjali so se s
poljedelstvom in živinorejo. 
Tako kot vsako jutro je deček živino odpeljal na pašo. Ko so prispeli na travnik, se je ulegel na
mehko sijočo travo ter malce zadremal. Kar naenkrat pa je zaslišal stokanje. Vstal je, da bi
pogledal, in takrat se je izza grma pokazal rjav medved. Deček ga je pogledal in ga vprašal, kaj je
narobe. Medved mu je pojasnil, da je šel nabirat robide in mu je v šapi ostal trn. Deček je pogledal
trn, istočasno pa je iz torbe vzel obliž in veliko pinceto. Medvedu je s pinceto odstranil trn in tja
prilepil obliž. Medved je bil tako srečen, da je dečku obljubil večno zvestobo in mu podaril čudežno
zlato zapestnico. Pojasnil mu je tudi, da lahko z zapestnico pokliče vse živali v gozdu. Deček se mu
je zahvalil ter živino odpeljal domov. Doma je deček večerjal s starši ob kolibi. Ko so končali, se je
ravno ulil dež, zato so pohiteli v hišico. Toda dež je neprestano lil sedem dni in koča je začela
puščati, reka ob vasi pa je ekstremno narasla. Deček je moral hitro nekaj ukreniti, sicer bi voda
dosegla vas. Naenkrat pa se je spomnil na zlato zapestnico. Z živalmi bi lahko zgradil veliko
kamnito ograjo. Deček ni niti za sekundo okleval. Ob reki je zbral vse živali, ki so takoj šle na delo. S
toliko šapami je dečku uspelo zgraditi dovolj močno ograjo, da je lahko prenesla toliko moči
podivjane vode.
Ko je dež končno ponehal, se je deček zahvalil živalim in jih pospremil v gozd. Tako je deček rešil
vas, ne da bi kdo vedel.

Patrik Ornik, 6. razred
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  Ema Fras, 6. razred



 

JESEN

Neko jesensko jutro je deček po imenu Anže šel v gozd.  In je
ugotovil, da je vse listje odpadlo. 

Potem je prišel medved in ga pregnal iz gozda in si več nikoli
ni upal it v gozd.

                                            
                                                                Adam Gorjup, 2. razred
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  Ana Nedeljkovič, 4. razred  Aleks Maher, 4. razred
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JESENSKI PESNIKI IN PISATELJI
 

LJUBEZEN
 

Ti kot jaz
bila sva lepi glas.

O, poglej
in se nasmej.

 
Ko vidim te jaz,

vidim te kot lepi glas,
nazaj me poglej

in se nasmej
 

Zopet se poljubiva.
Se vidiva

naslednjo noč,
ko odbila bo polnoč.

 
LM – skrivnostni poet

V zadnji klopi so sedeli,
rekli so, da pesmi pisat bi želeli.

So muzali se in hihtali,
le kakšni verzi tu bodo nastali?

Poetično globino iskala sem zaman,
a polepšan mi je bil pouka dan.

 
Tako naj še vas nasmeji,

pesem o jeseni iz šolskih klopi.
 

učiteljica
 

JURKA
 

Jurka se cedi v mošt,
Joža pa je Jošt.

Iz mošta nastane vino,
Jožica pa gre v kino.
Mirč peče kostanje,

Pepika ima lepe sanje.
In tako poteka jesenski dan,

ko Janez ni zaspan.
 

Gams, Puž in Kobilica

  Amadej Šerbinek, 6. razred   Tia Poš, 3. razred
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Letošnja jesen nas je zelo dolgo razvajala z lepimi sončnimi dnevi, zato smo
večino dni z učenci v OPB preživeli na svežem zraku. Nekaj časa pa smo našli tudi
za ustvarjanje. Učenci so iz jesenskih plodov ustvarjali živali …

Arhiva Oš Jakobski Dol                                                                          Tadej Jager, 1. razred

Arhiva Oš Jakobski Dol              Arhiva Oš Jakobski Dol              
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JEZIKI OKROG NAS
 

AUTUMN
 

Leaves are spinning
they are falling.

Red, brown and yellow.
Chestnuts on the ground
waiting for us to come. 

There are some pumpkins, too.
One, two, three 

we say goodbye to summer. 
 

Hana Elizabeta Neuvirt, 6. razred

A  - apples are falling from the
trees
U  - umbrellas are different
colours
T  - trees are losing leaves
U  - under the blanket is warm
M  - mornings are cold
N  - noses are red

            Tina Knežević, 9. razred

UNSERE WEINLESE IM HERBST

Der Herbst beginnt am 23. September. In dieser Zeit haben wir zu Hause eine
Weinlese. Wir versammeln uns am Morgen, wenn die Arbeiter kommen. Zusammen
gehen wir in den Weinberg. Bis ende Mittags klauben wir die Trauben. Dann gehen
wir ins Haus, machen uns sauber und warten auf unseres verdientes Essen. Nach
dem Essen gehen wir zurück zum Weinberg und kontrollieren noch einmal ob wir
was zu klauben vergessen haben. Am Ende bekommen wir noch eine Jause und was
zu trinken. Danach gehen die Arbeiter nach Hause. Mein Vater geht aber noch in
den Keller, wo er den ganzen Prozess kontrolliert, um sicher zu sein, dass alles
stimmt. Somit verbringen wir einen schönen Tag.
                                                                                           Pija Šumenjak, 9. razred

Tina Knežević, 9. razred



 

 FRUIT CAKE
What do we need?
For biscuit:                                                                 For cream: 
2 eggs                                                             500 g of mascarpone cheese
5 spoons of sugar                                           400 g of sweet cream
1 vanilla sugar
1 dl of milk
50 ml of oil
10 spoons of white flower
2 spoons of baking powder
We also need:                                                                                        
bananas
raspberries
peaches
How do we make it?
Break 2 eggs into a bowl, add sugar and vanilla sugar, then mix everything,
we add oil and milk and mix it again. Then we add white flour and baking
powder. We grease the baking pan with butter and pour the mass into the pan.
Put it in the oven for 15 min at 180 °C. I did this twice because we needed 2
biscuits.
How do we make the cream?
Pour the sweet cream in the bowl and mix it, then add a little bit of sugar
we add mascarpone cream and mix it.
Let's put the cake together - put a biscuit on the bottom and spill it with the
compote liquid, put fruit on the biscuit and spread the cream over the fruit and
cover it with another biscuit. Then cover the cake with the remaining cream or
mix a new one. Decorate the cake. Bon appétit!  
                                                                                      Pija Šumenjak, 9. razred     

JEZIKI OKROG NAS
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  Maja Očkerl, 4. razred        Miriam Sraka, 4. razred

Arhiv Pije Šumenjak               
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JABOLČNA PITA
Testo:              
350 g moke                                                 
0,5 zavitka pecilnega praška                     
1 zavitek vanilijevega sladkorja                  
120 g sladkorja v prahu                              
150 g margarine ali masla                          
2 rumenjaka
4 žlice kisle smetane

Nadev: 
jabolka (količino si izberete po želji)
80 g sladkorja 
1 žlica drobtin 
ščepec cimeta

Postopek 
Moko in pecilni prašek presejemo na delovno površino. Dodamo margarino, 
sladkor, vanilijev sladkor, rumenjaka in kislo smetano ter zamesimo testo. 
Testo naj malo počiva na hladnem, medtem naredimo jabolčni nadev. Jabolka 
naribamo, dodamo sladkor, cimet ter drobtine. Testo razdelimo na dva dela in 
razvaljamo. V pekač položimo prvo plast, nadevamo z jabolčnim nadevom ter 
pokrijemo z drugo plastjo. Pečemo pri 180 stopinjah približno 60 minut. 
Dober tek!                                                           
                                                                                   Lara Stražišnik, 7. razred
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  Rene Ferš, 8. razred   Luka Brumen, 5. razred

                      Arhiv Lare Stražišnik             



 

                
Draga čebelica,
zelo pomembno je, da si tako kot vse druge dejavnosti tudi učenje in prosti čas načrtujemo. To
pomeni, da si izdelamo načrt dela doma (za domače naloge in za učenje), načrt ustnega in
pisnega ocenjevanja znanja, načrt drugih dejavnosti (kot sta npr. domače branje, govorni
nastopi) in seveda tudi načrt za koristno izrabo prostega časa.
Da pa bodo ocene čim boljše, si je potrebno zastaviti 3 vprašanja: kako se učiti, kje se učiti in
kdaj se učiti.
KAKO SE UČITI?
Vsak dan SPROTI si snov vsaj preberi in obnovi s svojimi besedami. Učiti se začni z lažjo snovjo,
ker se tako hitreje “segreješ” za umsko delo. Ne zadržuj se pri stvareh, ki ti delajo težave. Poišči
POMOČ. Učenje je USPEŠNO, če 20 % časa porabimo za natančno branje in 80 % časa za
predelavo in ponavljanje snovi. Med učenjem si vzemi ODMOR, še preden postaneš utrujena (5-
10 minut). Pri učenju naj si slede RAZNOLIKI predmeti, da ne pride do pomešanja snovi.
KJE SE UČITI?
Potrebno je imeti STALEN in UREJEN delovni kotiček. Prostor naj bo VAREN pred hrupom, glasovi
in prisotnosti drugih ljudi. Prostor naj bo PREZRAČEN: možgani potrebujejo kisik. V prostoru je
PRIMERNA TEMPERATURA okoli 20 stopinj. SVETLOBA naj pade na mizo od leve proti desni.
Potrebne so UREJENE šolske potrebščine - vedno takoj pri roki.
KDAJ SE UČITI?
VSAK DAN ob ISTI URI. Enotnega pravila pravzaprav ni. Učimo se takrat, ko smo MISELNO najbolj
spočiti. Za učenje si moramo VZETI DOVOLJ ČASA. Upoštevajmo pravilo - najprej UČENJE in nato
PROSTI ČAS.

                                                                                                                           Teta Alenka

JAKOPIS 

KOTIČEK TETE ALENKE

TETA ALENKA
Zanima me, kako se naj lotim učenja, da bodo moje ocene čim lepše, da bom z njimi zadovoljna
jaz in moji starši?

                                                                                                                                                         Čebelica
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Julija Kaučič, 1.razredKlara Maher, 1. razred



 

Kostanjček zaspanček na veji visi,
zavit ves v lupino, prav sladko še spi.

 
Tedaj pa zapiha vanj veter močan,

kostanjček zaspanček jesen je na plan.
(M. Voglar)

 
Konec počitnic, konec poletja in tudi pri Zvezdicah je zapihljal vetrič in prinesel v igralnico polno
zanimivih reči jeseni. V skupini spoznavamo jesenske plodove, se z njimi igramo, ustvarjamo.
Opazujemo, kako z njiv izginjajo plodovi, kako pridni kmetje skrbno pripravljajo ozimnico.
Poskrbimo pa tudi za druženje celotnega vrtca, saj je bil letošnji moto tedna otroka “Skupaj se
imamo dobro”. 
Eden od simbolov tega prelepega letnega časa pa je tudi kostanj, ta jesenski plod je odličen
prigrizek. Izvedli smo peko kostanjev, ampak ne samo enkrat, kar trikrat, saj smo bili pridni
nabiralci in na koncu pridni jedci. Jesen bo barvita in pestra še vse do  decembrskih dni.

 
                                                                                                                               Skupina Zvezdice
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JESEN PRI ROŽICAH
 

Mi smo jesen pričarali z našo tetko, ki smo jo sami izdelali in jo poimenovali »Tetka Jesen«. Pri
tem smo si pomagali z jesenskimi plodovi. Otroci so v vrtec prinesli jesenske pridelke, s katerimi
smo skupaj ustvarili jesensko razstavo. Z jesenskimi plodovi smo ustvarjali in si pomagali pri
vajah fino motorike. Na vsakodnevnih sprehodih smo opazovali jesensko listje, pospravljanje
pridelkov z njiv in se o tem veliko pogovarjali. A kaj bi toliko pisali, poglejte si naše fotografije in
vse boste izvedeli, kaj smo počeli v tem prelepem barvitem času. 

                                                                                                                                      Alenka in Anja
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DOGODIVŠČINE  PUNČKE  HANE
 

V tem šol. letu smo se v skupini Sovice odločili za projekt Punčka pri otroku doma. V vrtec sem
prinesla punčko iz blaga, ki so jo otroci poimenovali Hana. Z otroki smo se dogovorili, da bo vsak
petek eden od otrok odnesel punčko Hano domov in Hana bo otroke spremljala pri vseh
dejavnostih v času vikenda. V nahrbtniku je zraven punčke priložen tudi zvezek, kamor  otroci
narišejo  dogodivščino, ki so jo doživeli s Hano, starši pa po želji pripišejo kakšno misel, dogodek,
željo … Otroci vrnejo nahrbtnik s Hano in knjigo v ponedeljek oz. ko se vrnejo v vrtec. Projekt je
tako pri starših kot otrocih naletel na zelo pozitiven odziv, vsi pa upamo, da bo deklica Hana 
 otrokom pričarala veliko čarobnih trenutkov.

 
                                                                                                                       Sovice z Valerijo in Gabrijelo

 

Arhiv Vrtca Jakobski Dol             
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MOJCA POKRACULJA V VRTCU
 

V sklopu dejavnosti v  tednu otroka smo strokovne delavke otrokom pripravile
dramatizacijo pravljice Mojca Pokraculja.  Otroci so komaj dočakali dan, ko jih v
vrtcu niso pričakale vzgojiteljice, ampak Mojca Pokraculja, veverička, lisica … Pri
najmlajših otrocih je bilo najprej zaznati strah, saj niso takoj prepoznali svojih
vzgojiteljic, kaj hitro pa je strah prešel v smeh in veselje. Predstavo je vseskozi
spremljalo navdušenje in pričakovanje v očeh malčkov. Spodbujali so ubogega
zajčka in se jezili nad nesramno lisico. V samo dramatizacijo so se vseskozi
vključevali, tako da so bili ves čas vpeti v dogajanje. Nagradili so nas z močnim
aplavzom in še kar čakali, kaj bo sledilo. Zato smo se v skupini Sovice dogovorili ,
da bomo pravljico prenesli v skupino. Tam smo zgodbico skupaj še enkrat prebrali
in se pogovorili o njenih junakih. Poudarek sem dala na poklicih, ki so jih
opravljale posamezne živali. Naredili smo si svoje lutke iz papirja, pobarvali
lončke, tako da bodo otroci lahko zaigrali to pravljico tudi doma. Spoznali smo
novo pesmico, ki jo je pela Mojca Pokraculja, in ves teden nadaljevali z
aktivnostmi, povezanimi z vsebino pravljice.

                                                                                    Valerija Gorjup, vzgojiteljica

Arhiv Vrtca Jakobski Dol            
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