
 

 

 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

DECEMBER 2020 

 

29. 11., PRVA ADVENTNA NEDELJA 

 

Venčki so okrogli in KROG pomeni popolnost in večnost. 

 

 



 

 

 

 
 

Sredi zime vliva zimzeleni venec s svojo zeleno barvo upanje, da bo sonce 

kmalu pregnalo temo, da se bodo dnevi spet začeli daljšati, zemlja pa ozelenela. 
 

 



 

 

 

 
Barva sveč na adventnem vencu je praviloma vijolična.  

Simbolika vijolične barve predstavlja upanje. 

 

 
Rdeča barva sveč verjetno simbolizira ljubezen. 

 



 

 

 

 
 

 
 

4 sveče imajo posebno simboliko: strani neba (sever, jug, vzhod, zahod). 

 



 

 

 

 
 

4 sveče imajo posebno simboliko: 4 letne čase (pomlad, poletje, jesen, zimo). 

 

 
 



 

 

 

 
 

4 sveče imajo posebno simboliko: 4 obdobja (otroštvo, mladost, zrelost, starost). 

4 sveče imajo posebno simboliko: 4 pojme (upanje, mir, veselje, ljubezen). 

 

 

Učenci in učiteljica ŠNO 

  



 

 

 

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU (1. DECEMBER) 

 

 
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/11/SVETOVNI-DAN-BOJA-PROTI-AIDSU.mp4 

 

Prvega decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Na ta dan si 

nadenemo rdeče pentlje kot univerzalni simbol osveščanja o nevarnosti AIDS-a.  

»Zakaj pa je potrebno bolezni posvetiti poseben dan?« se morda kdo sprašuje. 

Prvič je postal ta datum pomemben leta 1988, ko ga je Svetovna zdravstvena 

organizacija razglasila za svetovni dan boja proti aidsu. To je dan, na katerega 

lahko pokažemo našo podporo osebam, ki živijo s HIV-om, in se spomnimo na vse, 

ki so zaradi aidsa umrli. 

Kaj pa sploh je AIDS? 

Je končna faza okužbe s HIV – z virusom človekove zmanjšane odpornosti. Virus 

napada celice imunskega sistema in počasi slabi obrambno sposobnost telesa. 

Posledica je oslabljen imunski sistem, zato so osebe bolj dovzetne za različne 

druge okužbe. 

Število oseb, ki živijo s HIV, se povečuje tako v svetu kot tudi v Sloveniji, kjer 

sicer še vedno živi manj kot ena HIV pozitivna oseba na 1000 prebivalcev. Okužba 

z virusom HIV oziroma bolezen AIDS je še vedno neozdravljiva, vendar imajo 

okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše ter bolj kvalitetno življenje.  

Ljudi moramo opolnomočiti za preprečevanje okužbe; tako bodo najbolje zaščitili 

svoje zdravje in zdravje najbližjih. 

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/11/SVETOVNI-DAN-BOJA-PROTI-AIDSU.mp4


 

 

 

Rdeča pentlja je svetovni simbol boja proti aidsu. Kdor nosi rdečo pentljo, se 

zaveda prisotnosti aidsa in kaže solidarnost z okuženimi. Nekateri jo imajo pripeto 

ves čas, 1. december pa je priložnost, da si jo pripnemo vsi. 

 

PRIPRAVILA: Erika Volker, 7. a 

 

 

2. december – ZAPADEL JE PRVI SNEG 

 

❄❄ ZIMSKI ČAS❄❄ 

 
 

Zima prihaja starši, se je ne veselijo, otroci pa komaj čakajo, da gredo ven 

na sankanje, smučanje, drsanje, da naredijo snežake in snežne angelčke. Ko 

je zunaj hladno, si vzamemo čas in beremo knjige, nekateri šivamo gobeline 

in praznično krasimo svoja stanovanja. Preprosto, preživimo več časa z 

družino. 

 

Patricija Repas Kričej, 8. a 

 



 

 

 

 
Monika Cehner, 7. b 

 
Merisa Husić, 8. b 

 

 



 

 

 

 

 
Neža Ferk, 8. b 

 

Četrtek, 3. december, NARAVOSLOVNI DAN – VZGOJA ZA ZDRAVJE 

 

Učenci 9. razreda smo imeli organizirano spletno predavanje o bolezni Covid-19 ter 

spolni vzgoji. Gospa Aleksandra Horvat nam je razložila, kako se moramo obnašati, 

da se čim bolj zaščitimo pred korona virusom. Razložila nam je tudi, kako se 

zaščitimo pred spolno prenosljivimi boleznimi ter kako se v tem obdobju 

odraščanja spreminjamo. 

Amela Čeliković, 9. b  



 

 

 

Zdravstveno predavanje je tokrat potekalo preko Zooma. Prvi del se je navezoval 

na korona krizo, v drugem delu pa smo se pogovarjali o naših telesnih in vedenjskih 

spremembah ter spolnem dozorevanju v času pubertete. 

 

Zara Kumer, 9. b 
 

 
Patricija Repas Kričej, 8. a 

 

  



 

 

 

3. decembra – Ta veseli dan kulture 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIExTWYLPg&feature=emb_title, 

zato smo v torek, 1. 12. 2020, KULTURNI DAN na daljavo za učence od 6. do 9. 

razreda. Ogledali smo si slovenski film POJDI Z MANO. Ponujal je izhodišča za 

pogovor o medsebojnih odnosih glavnih likov, predsodkih pred podeželskim 

življenjem, zaznamovanosti zaradi družine in vlogi tehnologije v današnjem svetu. 

 

 
 

Preberite, kaj menijo posamezniki o filmu, ki so si ga ogledali. Najbolj pa si je 

večina dala duška s svojo domišljijo. Objavljamo izbor sestavkov, ki so nam jih 

poslali učenci v natipkani obliki. 

 

Pri filmu me je motilo to, da je prikazano resnično življenje, so v ospredju logične 

življenjske situacije, mladi pa jih še vedno niso sposobni rešiti. 

Aljaž Krivograd, 9. b 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIExTWYLPg&feature=emb_title


 

 

 

Če bi se sama znašla v takšni ali podobni situaciji, bi se mi zmešalo, saj sem bolj 

strahopetne narave.  

 

Eva Šteharnik, 9. b 

 

DOMIŠLJIJSKE ZGODBE, ki so se porodile v glavah naših učencev in učenk. 

 

 

STRAŠLJIVO TABORJENJE 

 

Nekega vročega poletnega dne sva se jaz in Tina odpravili taborit na jaso ob robu 

gozda. Ko se je stemnilo, sva zaslišali čudne glasove in se skrili v šotor. Prižgali sva 

svetilke. Potem sva jih ugasnili, ker je zvok prihajal vedno bliže in sva mislili, da 

prihaja k nama. Zato sva vso noč bedeli. Zjutraj sva videli živalske stopinje in ene 

nisva prepoznali. Ni bila ne človeška in ne živalska. Vsaka si je izdelala svoje orožje. 

Ker sva v bližini videli kup smeti, sva si z vrvjo na palico privezali žeblje. Z orožjem 

sva sledili neznanim stopinjam. Hodili sva polno uro in prišli do jam. Ugotovili sva, 

da je bil tisti čuden zvok veter v jamah, stopinje pa so bile vejice, listje in lubje, 

ki jih je veter nosil sem ter tja. Končno naju ni bilo več strah. Nato sva se odpravili 

domov. Ko sva prišli domov, sva si oddahnili in kamen se nama je odvalil od srca, da 

sva rešeni. Tega taborjenja ne bova nikoli pozabili. 

 

Žana Ranc, 6. a 

 

POBEG 

 

Bil je lep sončen dan in s prijatelji smo se odpravili na izlet. Spakirali smo 

nahrbtnike in se podali na pot proti gozdu. Pot je bila dolga. Peljali smo se z vlakom 

do vasi in iz vasi smo se naprej peš odpravili v gozd, ki je bil še povsem nedotaknjen. 

Našli smo si primeren prostor za spanje in si postavili šotor. Postajalo je temno in 

tudi utrujeni smo bili, zato smo si zanetili ogenj ter si spekli jabolka, ki smo jih 



 

 

 

našli na poti. Vse je bilo v najlepšem redu. Bili smo zaspani in zmenili smo se, da 

bomo imeli nočne izmene za straženje tabora. Najprej smo na stražo postavili 

Jakoba in Metko. Medtem ko smo ostali spali, sta onadva izmučeno stražila. Kar 

naenkrat sta zaslišala nekakšne zvoke in nas nemudoma zbudila. Skupaj smo 

pogledali okolico našega tabora, a ni bilo ničesar sumljivega. Nato sva bili na vrsti 

za straženje jaz in Janja. Tudi midve sva zaslišali zvoke in se odločili sami 

pregledati okolico. Za drevesom sva zagledali visoko črno postavo. Ustrašili sva se 

in zbežali nazaj v tabor. Zbudili sva vse ostale in skupaj smo se odločili pogledati, 

kaj naju je prestrašilo. Ko smo se približali drevesu, je senca izginila tako kot tudi 

naše stvari. Ostal nam je le šotor. Zelo nas je zaskrbelo. Začelo je deževati, zato 

smo se odločili, da bomo vsi skupaj noč preživeli v šotoru in se zjutraj odpravili 

naprej. Ponoči je nehalo deževati in lahko smo se odpravili poiskati pot do vasi. Na 

poti smo počasi našli naše stvari eno za drugo. Po nekaj urah naporne hoje smo 

končno prispeli do vasi. Poklicali smo starše in se odpravili domov. Na poti domov 

smo jim povedali, kaj se je zgodilo. Bili smo lačni, zaspani in izmučeni, zato smo se 

vsi najedli in odpravili spat. Od takrat naprej ne grem več sama v gozd. 

 

Špela Spanžel, 6. b 

 

 
Neža Ferk, 8. b 



 

 

 

MOJA PUSTOLOVSKA ZGODBA 

 

Nekega dne smo se s prijateljicami odpravile na Uršljo goro. Bilo je zelo lepo 

vreme, kar naenkrat pa se je sonce skrilo in začelo je deževati ter grmeti. Strele 

so švigale okoli nas, me pa smo bile vedno bolj prestrašene. Začele smo teči, da bi 

čim prej prišle do koče, vendar smo v naglici zgrešile pot in se izgubile. Tavale smo 

po gozdu in iskale pot, poklicati pa nismo mogle, ker nismo imele signala. Prispele 

smo do neke jame, kjer smo morale prestrašene prenočiti. Poslušale smo, kako 

tulijo volkovi in upale, da nas ne najdejo. Spale nismo celo noč, saj je ves čas nekaj 

pokalo, zato smo komaj čakale jutro. Končno se je pokazal dan, ki je bil zelo sončen. 

Bile smo vesele, da se ponoči ni kaj zgodilo in se odpravile proti koči. Vendar še 

vedno nismo vedele, kam naj gremo. Na srečo smo srečale neke pohodnike, ki so 

nas prijazno pospremili do koče. Tam smo srečne, da se je vse dobro končalo, popile 

čaj in pojedle jabolčni zavitek, nato pa se skupaj s pohodniki vrnile v dolino. 

 

Alja Kališnik, 6. b 

Patricija Repas Kričej, 8. a 



 

 

 

 

 
Monika Cehner, 7. b 

 

S KOLESOM 

 

Neko popoldne smo se s prijateljicami dogovorile, da se gremo vozit s kolesi. 

Ob tretji uri smo bile dogovorjene pri Katji. Vzela sem svoj nahrbtnik, vanj dala 

vodo in prigrizke ter rezervna oblačila. Ko smo bile vse zbrane, smo se odpeljale 

po gozdni poti proti Košenjaku. Po nekaj postankih smo prispele na cilj. V senci pod 

drevesom smo si pogrnile deko in si odpočile. Iz nahrbtnika smo vzele hrano in jo 

pojedle. Nato smo se igrale družabne igre. Dan je hitro mineval in že je zahajalo 



 

 

 

sonce. Pospravile smo za seboj in se spustile v dolino. Nekje na pol poti je Nina 

zapeljala na oster kamen in si predrla pnevmatiko na kolesu. Grdo je padla. Vse smo 

bile prestrašene. Imela je praske po nogi in tožila je, da jo boli roka. Ker smo 

vedele, da poti ne bomo mogle nadaljevati, smo se odločile, da bomo prenočile v 

gozdu. Nedaleč stran je bila zapuščena koča, brez oken in s preluknjano streho. 

Bila je grozna in dolga noč.  

Ko se je zdanilo, sem odhitela po pomoč do najbližje kmetije. Od tam so poklicali 

naše starše, ki so razburjeni prišli po nas. Izkazalo se je, da je Nina imela zlom 

roke. Nismo si želele, da bi se naš izlet končal tako, zato ga bomo ponovile. 

 

Eva Prilasnik, 6. c 

 

STRAŠLJIVO KOLESARJENJE Z BRATOM 

 

Včeraj sva se z bratom dogovorila, da greva kolesarit okoli Brdinj. Vedela sva, da 

je pred nama dolga pot in da si morava pripraviti vse potrebno. Ker sem moral 

zapreti psičko, da naju ne bi spremljala, sem Ožbiju naročil, da naj v nahrbtnik 

spravi pijačo, obliže in telefon. 

Pograbila sva nahrbtnik in s čeladami na glavah zajahala najini kolesi. Pot v hrib je 

bila naporna. Na vrhu sva se ustavila in si privoščila počitek in pijačo. Zaslišala sva 

šumenje v gozdu, ki se je vedno bolj približevalo. Kolikor hitro sva zmogla, sva se 

povzpela na kolesi. Pedala sva poganjala, kolikor so nama dajale moči. Čez dober 

kilometer sva vsa zadihana obstala. Komaj sva prišla do sape, že se je ponovno 

pojavilo šumenje. Stegnil sem se po telefon v nahrbtnik, da bi poklical starše, a 

telefona ni bilo. Odhitela sva do najbližje hiše in pozvonila. Odprli so nama prijazni 

ljudje. Razložila sva jim, kaj se je zgodilo. Ponudili so nama čaj in najboljše pecivo, 

kar sem ga kdaj koli jedel. Rekli so, da je za šumenje kriv veter. Ko sva si oddahnila, 

sva v strahu nadaljevala najino pot proti domu. Zopet je zašumelo. Iz grma je skočil 

naš maček Jerry, ki se večkrat skrivaj odpravi na pohod za nami. 



 

 

 

Ko sva prispela domov, sva staršem povedala, kaj se nama je pripetilo. Tako strah, 

kot me je bilo takrat, me še ni bilo. Naslednjič bom zagotovo sam pripravil 

nahrbtnik. 

Tevž Slatinšek, 7. b 

 
Monika Cehner, 7. b 

 

S prijateljico Tinkaro sva se ranega petkovega jutra odpravili na že zelo dolgo 

načrtovan izlet do jezera blizu hotela, kjer sva bili na počitnicah. S sabo nisva 

imeli kaj drugega kot nahrbtnik, v katerega sva dali vodo, sendvič in piškote. Imeli 

sva tudi telefon, vžigalnik, odeji ter za vsak slučaj pipec. 

Ko sva prišli do jezera, sva se usedli ter malo poklepetali. Ker je bilo napovedano 

lepo vreme, sva se po gozdu, kjer je bilo jezero, odpravili proti bližnji gori. Hodili 

sva kar lep čas - uro, dve, tri, nato že štiri. Prišli sva na klančino, od koder je bil 



 

 

 

čudovit pogled na dolino. Ker se je dan počasi prebujal, sva želeli priti še na drugo 

stran hriba. Hodili sva počasi, da sva lahko opazovali razgiban svet okoli naju. Ko 

sva prišli na vrh, sva se usedli na tla ter poslikali dolino na drugi strani. Nato sva 

se najedli in se odpravili v dolino, ki sva jo prej opazovali s hriba. Pot je peljala 

skozi borov gozd, a začela se je vleči in ni je bilo konca ne kraja.  

Temnilo se je že. Ker sva vedeli, da je pot pred nama še dolga, sva se ustavili in si 

pripravili zasilno zavetje, ki nama je bilo pri roki. Zakurili sva si ogenj in ob 

klepetanju zabavali druga drugo. Signala visoko v gorah ni bilo, zato nisva mogli 

poklicati domov. Malce naju je bilo strah, a sva vseeno preživeli noč, saj sva na 

srečo imeli s sabo vse potrebno. 

Zjutraj sva začeli iskati pravo pot, a je nisva našli. Začelo naju je skrbeti, saj nisva 

vedeli, kod in kam. Spet sva se ustavili in prespali noč. Naslednjega jutra sva 

zaslišali in zagledali skupino ljudi, ki so nama prišli nasproti. Vprašali sva, če 

slučajno vedo, kje je koča Jagoda. Odgovorili so, da na koncu levega hribčka. Od 

srca sva se jim zahvalili. Varno sva se vrnili do hotela, kjer sva prebivali. 

 

Manca Janko, 7. b 

 

 
Neža Ferk, 8. b 



 

 

 

MOJA PUSTOLOVSKA ZGODBA 

 

Nekega večera smo si z bratcema pripovedovali strašne pustolovske zgodbice. 

Hoteli smo se izgubiti v gozdu, ker se nam je zdelo zanimivo. Bil pa je že čas za 

spanje. Onadva sta zaspala, a jaz nisem mogla. Slišala sem mamico in očka, ko sta 

rekla, da bomo naslednji dan šli nekam na pohod. Nato sem končno zatisnila oči. 

Naslednji dan smo se zbudili in mama ter očka sta že imela pripravljene nahrbtnike. 

Najedli smo se, primerno oblekli, se usedli v avto in se odpeljali dogodivščinam 

naproti. Oddaljevali smo se od hiše in ravno pravi čas sem se spomnila, da je moj 

telefon še doma. Očka je obstal, obrnil avto in zapeljal nazaj do hiše. Med potjo 

sta bila moja bratca kot vsakič zelo tečna. Mamo sem vprašala, kam gremo in 

odgovorila je, da gremo mimo gozda do koče Jelen. Ko smo mi trije (jaz in moja 

bratca) slišali besedo gozd, so se nam zasvetile oči.  

Vožnja je bila dolga. Končno smo prispeli. Mamo in očka smo začeli spraševati, kako 

dolgo bomo hodili, ali je pot naporna, kako izgleda koča Jelen … Odgovorila sta le 

na prvo vprašanje in izvedela sem, da bomo hodili dve uri in pol. Pot po gozdu še ni 

bila shojena in se ni dobro videlo, kam vodi. Mama in očka sta hodila zelo počasi. 

Mi smo šli naprej. Prišli smo do odcepa. Izbrali smo levo pot, ker se je zdela 

pravilnejša. Nismo skrbeli, saj sem imela zraven telefon. Hodili smo in hodili, dokler 

nismo postali lačni. Usedli smo se na bližnji hlod ter pojedli sendviče. Že nekaj 

časa smo sedeli in čakali starše, a nista prišla. Ustrašili smo se, da smo izbrali 

napačno pot. Poskušala sem poklicati očka, a ni šlo. Potem še mamo, a spet ni uspelo. 

Ni bilo signala. postalo nas je strah. Nismo vedeli, kaj naj. Kar naenkrat se je ulil 

dež. Stekli smo globlje v gozd, kjer so krošnje dreves zadržale dežne kapljice. 

Spomnila sem se, da v takem vremenu ni varno stati pod drevesom zaradi strel. 

Želeli smo se vrniti na potko, a je ni bilo. Iskali smo jo in iskali. Vsak je šel na svojo 

stran. Bratca sta preveč oddaljila od mene in nisem ju več videla niti slišala. Stala 

sem na mestu ter kričala: “Tijan, Tinej, kje staa?” 

Nato se je naenkrat zjasnilo in čudežno sta se pojavila pred mano. Dogovorili smo 

se, da se ne ločimo več. Še nekaj časa smo tavali po gozdu. Zagledali smo potko in 

stekli do nje. Ni bila prava, a na srečo nismo bili več sami, naleteli smo na 



 

 

 

sprehajalce, ki so bili namenjeni k isti koči kot mi. Skupaj smo prišli do cilja še 

pred temo. Tam sta nas vsa prestrašena čakala starša. Presrečni smo si skočili v 

objem. To, kar smo hoteli, se nam je zgodilo. A ni bilo tako zabavno, kot smo 

načrtovali. 

Tiara Fortek, 7. b 

 
Monika Cehner, 7. b 

IZGUBLJENA 

 

Bila sem doma, v toplem in svetlem domu, ko sem se odločila, da grem v mračno, 

oblačno, tiho, mirno noč z namenom, da odnesem smeti. 

Prišla sem, jih odvrgla, a kar naenkrat je smrtno tišino presekalo skovikanje. Sova 

je poletela v gozd in jaz sem odšla za njo. Prišla sem v gozd, sova pa mi je izginila 



 

 

 

izpred oči, zato sem zašla predaleč. Nisem vedela, kam naj grem, ničesar se ni 

slišalo, niti tovarne. Ker ni bilo sonca ali zvezd, da bi se po njih orientirala, in je v 

temi vse izgledalo enako, sem se odločila, da grem naprej. Tako sem hodila in hodila. 

Nenadoma je zagrmelo, zabliskalo in se ulilo kot iz škafa. Potok v moji bližini je 

sunkovito naraščal, telefona pa nisem imela s seboj, da bi komu javila, kje sem in 

kaj se dogaja. Bila sem sama, šla sem naprej, a tokrat po klancu navzdol. Nenadoma 

mi je začela slediti senca, ki je bila večja od mene. Zdrvela sem navzdol, senca me 

je dohajala, bala sem se, da me bo prehitela. Po celem telesu me je oblival mrzel 

pot, nenadoma sem se spotaknila in padla. Stemnilo se mi pred očmi.  

Ko sem bila spet pri zavesti, sem se najprej vprašala, kje sem in kaj se je zgodilo. 

Vstala sem. Že v naslednjem hipu sem dojela, da nisem sama. Le nekaj korakov 

stran od mene je ob ognju sedel fant z mokrimi, do ramen dolgimi svetlimi lasmi. 

Iz lesa je izrezoval nekakšno figurico. Opazil me je, zato me je pozdravil in jaz 

sem pozdravila njega. Vprašal me je, če sem lačna in povedal mi je, da ima samo 

krompir. Tudi on se je izgubil. Glas je imel nežen, sproščen, prijazen in nič kaj 

sramežljiv. Ko sem mu odvrnila, da sem res malo lačna, se mi je pri tem tresel glas. 

Fant, za katerega sem domnevala, da je mojih let, morda malo starejši, je nad 

ogenj postavil nekaj neolupljenih krompirjev. Ponudil mi je vodo. Natočil mi jo je iz 

meha in jaz sem jo na dušek spila. Medtem ko se je krompir pekel, sva se 

pogovarjala. Povedal mi je, da je bil v trgovini, kjer je kupil krompir, na poti domov 

pa se je izgubil, ko je zašel s poti. Ujel ga je dež in zato se je umaknil v votlino. Ko 

je šel po vejevje, da bi si zakuril, je zaslišal človeške glasove in ko je prišel bliže, 

me je zagledal. Dvignil me je, pobral vejevje, ki ga je nabral, zakuril in začel 

izrezovati figurico. Kmalu za tem sem prišla k zavesti. Pokazal mi je umetnino in 

povedal, da sem to jaz. V rokah sem držala srce.  

Krompir je bil pečen. Ko sva se najedla, sva se ulegla vsak na eno stran ognjišča in 

zaspala. Zjutraj sem se zbudila in pred seboj zagledala lesen kipec s srcem v rokah, 

izdelan iz lipovine. Podaril mi ga je. Vprašala sem ga, koliko mu v povprečju vzame 

časa, da ga izdela in katere oblike so lažje za izdelavo, katere težje. Odgovoril mi 

je, da mu je to delo v veselje in ne razmišlja, koliko časa vloži. Vprašal me je po 

imenu. Zaupala sem mu, da sem Neža. On pa mi je povedal, da je Max. V ognjišču 



 

 

 

je ostala le še žerjavica, zato sem dodala vejice in čez njih večje veje. Ko se je 

ogenj razplamtel, me je vprašal, kako vem, da je že žerjavica dovolj za ogenj in 

kako vem, da je treba dati najprej tanke in nato debelejše veje. Povedala sem mu, 

da imam izkušnje. Zanimalo ga je, če hodim k tabornikom. Povedala sem mu, da ne, 

a da imamo na vikendu peč na drva. Olupila sem krompir in ga položila v ogenj, 

dodala tudi kakšno vejo. Čez čas sem porinila žepni nož v krompir. Ker je bil čist 

in je bil krompir mehak, sem vzela krompir ven, da sva ga skupaj pojedla.  

Odšla sva iz votline, odpravila sva se skozi gozd poiskat pot domov. V votlini sva 

pustila samo ostanke ognjišča, vse ostalo sva vzela s seboj. Hodila in hodila sva. 

Tako je čas mineval in počasi se je dan spet prevesil v noč. Hodila sva po temi in 

naenkrat naju je začela zasledovati senca. Nisva se preveč prestrašila, a za vsak 

slučaj sva stopala hitreje. Senca se nama je približevala. Maxu sem rekla, naj ne 

tečeva, da se ne spotakneva, padeva in izgubiva zavesti, tako kot se mi je zgodilo 

dve noči nazaj. Tako je on izvedel razlog, zakaj me je našel brez zavesti ležati v 

gozdu. Trenutek po tem, ko sem to izgovorila do konca, me je potegnil s poti v velik  

in gost grm, skozi katerega se ne vidi. Senca je šla naprej. Oddahnila sva si. Tudi 

midva sva nadaljevala pot. Spet je začelo deževati, da sva bila mokra kot cucka. 

Zaradi dežja so izgledali moji rjavi lasje skoraj črni, njegovi blond lasje pa nežno 

rjavi. Naenkrat se je zjasnilo in zagledala sva vse zvezde tega sveta. Šele takrat 

sva se lahko orientirala s pomočjo zvezde severnice. Luna je bila polna in lepa, oba 

sva bila namenjena proti severovzhodu in tja sva tudi šla, saj je bil v tej smeri 

najin dom. Pogovarjala sva se in hodila, oblaki pa so se odmikali. Prispela sva v 

dolino, v mesto. Ugotovila sva, da živiva blizu, le nekaj minut hoje narazen sva. 

Naposled sva le prišla domov, se poslovila, si dopisovala preko sporočil po telefonu, 

se pogovarjala in se začela obiskovati. Postala sva pozornejša in pazljivejša, da se 

ne bi več izgubila. 

 

Neža Ferk, 8. b 

 

  



 

 

 

Ta domišljijska pripoved pa že malo diši po predprazničnih dneh, po srebrnih 

smrečicah. 

 

SREBRNA JELKA 

Dogajalo se je tri dni pred božičem. Skupina fantov in deklet iz tolpe Lobanja se 

je zbrala v svojem skrivnem kotičku na podstrešju zapuščene hiše v vasi. Imeli so 

skrivni sestanek. V načrtu so imeli krajo srebrne jelke, ki je rastla v bližnjem 

gozdu. Ta jelka je bila nekaj posebnega. Je večno mladostna, prelepa v vseh letnih 

časih. V gozdu je prava zvezda. Ukradli pa bi jo kar tako, za hec. Nepridiprave so 

srbeli prsti in želja po povzročitvi škode je bila velika. Morali so narediti dober 

plan. Legenda namreč pravi, da gozd straži veliko »gozdnih« stražarjev. Menda so 

kruti in neizprosni do vsiljivcev. Grozni Jurko je predlagal, da se dobijo ob štirih 

popoldan. Razdelili so si naloge, kjer je imela glavno besedo strašljiva Meta. Nič 

ne smejo spregledati. Če bi se jim kraja posrečila, bi se lahko hvalili, da so uspeli 

ukrasti in uničiti najlepšo drevo v gozdu. S tem bi postali v očeh drugih otrok še 

bolj hudobni in nesramni. Lahko bi jih ustrahovali in bi grozili vsem okoli sebe. Vsi 

bi se jih bali. Že misel na to jim je narisala nasmehe na obraze. 

Gozd pa je bil čaroben. Njegovi prebivalci so bili zavezniki. Hitro se je razširila 

novica, kaj pripravlja zloglasna tolpa. Med krošnjami dreves so jim pripravili 

presenečenje. Pretkani gozdni stražarji so ves dan čakali. Glavna stražarja, sivi 

volk Srečko in gozdni mišek Čili, sta pripravila zasedo. Le kdo je poznal gozd bolje 

od živali, ki so v njem živele. Srebrna smreka je bila njihov ponos, njihov dom, 

njihovo zatočišče. Pripravljenih je bilo tudi vseh ostalih 10.000 za boje izurjenih 

živali. Čili je hitro preveril vse pasti. V tistem trenutku pa so nekaj zavohali. Hitro 

so se postavili vsak na svoje mesto. Člani tolpe so prišli glasno, peli so grozne pesmi, 

sekali veje in praprot. Globoko v sebi jih je bilo strah, zato so ga z groznim 

vedenjem hoteli pregnati.  

Tedaj pa se je zgodilo presenečenje. Gozdni stražarji oz. gozdne živali so pričele 

lesti iz vseh lukenj, padati z dreves. Pokale so pasti, kriki so zamenjali krohot. 

Mravlje so grizle, lisice so streljale s fračo, polhi so metali kopja, veverice ošiljene 

želode, medvedi so jih obmetavali z medenimi, lepljivimi kroglicami, ptice so se jim 



 

 

 

zaletavale v glave … Bilo je grozljivo! Tekla je kri. Tolpa ni bila pripravljena na tako 

dobro organizirano stražo. Niso verjeli govoricam, niso verjeli legendi o tem gozdu, 

ki ne mara vsiljivcev. Nekaj časa so se še upirali in so poskušali zbežati, a so na 

koncu le obupali. Lahkomiselni vsiljivci so bili ujeti. Začelo se je zasliševanje. 

Grozni Jurko in strašljiva Meta sta se od groze polulala. Pogled na ogromne volkove 

čeljusti, na orjaške medvedove šape, oster detlov kljun – vse to je bilo preveč.  

Živali so le zaščitile svoj dom. Ujetniki so jecljali. Prestrašena je bila celo Matilda, 

katere res nikoli še ni bilo česa strah. Lisica se je malo pošalila in ujetnikom 

zagrozila, da si jih bodo spekli za večerjo. Kradljivci so vidno pobledeli. Nato sta 

naprej stopila Srečko in Čili. Prestrašeni tolpi sta postavila pogoj. Nikoli več jih ne 

smejo videti v njihovem gozdu, kaj šele v bližini srebrne jelke, ki je njihov ponos. 

Zagrozila sta, da drugič ne bodo več tako dobrosrčni. Fantje in dekleta so stekli 

domov. Nikomur niso povedali, kaj se jim je zgodilo. Poskrili so se po domovih. 

Takrat je bilo konec tolpe, konec ustrahovanja. Postali so pridni. Čeprav so jih 

včasih še zasrbeli prsti in so pomislili na kakšno lumparijo, jih je že mili vetrič iz 

gozda spomnil na lekcijo, ki so jo dobili od živali. 

Srebrna jelka pa je še naprej stoji v gozdu in verjetno še dandanes žari ter nudi 

senco in zatočišče mnogim gozdnim živalim. 

Živa Rizvič, 6. c 

 
Marija Kričej, 8. a 



 

 

 

S prijatelji smo šli v gozd nabirat črnice, čas je minil ob pogovoru in s smehom. 

Imeli smo se super. Pomikali smo se zmeraj dlje v gozd. Čas je bežal in začelo se 

je temniti. Odpravili smo se domov. Žal pa nismo več našli prave poti. Bilo je že 

temno kot v rogu. Telefonov nismo imeli, da bi lahko poklicali starše na pomoč. 

Zmeraj bolj nas je bilo strah. Kar naenkrat smo zaslišali neke čudne glasove in 

šumenje. Zgrabila nas je panika in smo začeli bežati. Bilo je grozljivo. Tako strah 

me že dolgo ni bilo. Med bežanjem smo izgubili črnice. Čez čas smo prišli do neke 

koče, kjer je živel starejši moški. Bil je zelo prijazen in nam ponudil hrano in 

prenočišče. Zjutraj nam je pomagal, da smo našli pravo pot domov. 

Larisa Belaj Potočnik, 8. a 

 

Ob koncu 8. razreda smo jaz, Martin in Jure šli fotografirat za razstavo. Spomnil 

sem se odmaknjenih delov Soče in predlagal, da gremo tja. In smo šli. 

Ne bom govoril, kako smo prišli tja, ampak smo prišli. Nato smo zaslišali plaz in se 

hitro umaknili. Ampak ko smo se vrnili, smo videli posledice plazu, ki je zasul celo 

dolino, čez kup pa nismo mogli. Torej smo bili ujeti. Tudi lačni smo. Nismo imeli 

telefonov ali katerega koli sredstva za klic. Zaspali smo pod previsno steno. 

Naslednji dan smo poskušali poiskati izhod. In res. Čez nekaj časa je Jure našel 

grapo, ki bi utegnila biti izhod. Splezali smo po njej. Nato pa šok: Martin je padel 

nazaj in si zvil gleženj, zato smo hitro opustili izhod. 

Čez 2 dneva so prišli trije turisti pogledat ta del Soče. Seveda so že hoteli nazaj 

pri plazu, ko so zaslišali klice na pomoč. Na srečo so bili to trije domačini, ki so 

takoj šli po pomoč. Čez 2 uri smo že bili na varnem, v avtomobilu, na poti domov. 

Edina dobra stvar, ki smo jo odnesli iz te pustolovščine, je, da smo naredili nekaj 

zelo dobrih fotk. In zaradi teh smo zmagali na natečaju. In kaj je bilo za nagrado: 

ogled najbolj odmaknjenih delov Soče. Ne, samo šalim se. 

Danes, po več letih, ko smo mi trije še vedno dobri prijatelji, se radi spomnimo te 

dogodivščine. 

Luka Vetter, 8. b 



 

 

 

 
Neža Ferk, 8. b 

Nekega dne sva se z Meriso odločili, da bova šli kampirat v gozd. Pripravili sva si 

nahrbtnik in vanj dali hrano in pijačo. Vzeli sva tudi šotor. Zjutraj sva se odpravili, 

polni pričakovanj. Pešačili sva in našli gozdno jaso, za katero sva se odločili, da 

bova na njej prespali. Merisa je postavila šotor, medtem ko sem jaz šla iskat veje, 

da bi zakurili ogenj. Posedeli sva pred svojim ognjiščem, se najedli in opazovali 

pokrajino. Ko se je stemnilo, sem ugasnila ogenj in sva šli spat. Zjutraj sva se 

zbudili. Opazila sem, da so bile veje razmetane. Hitro sva vzeli stvari in šotor ter 

jo ucvrli od tam. Hodili sva debele tri ure. Ugotovili sva, da sva se izgubili. Poskušali 

sva poklicati starše s telefonom, ampak nama ni uspelo, ker ni bilo signala. Iznenada 

se je izza drevesa prikazal medved. Rekel je, naj se ga ne bojiva in povedal, da 

nama bo pokazal, kako priti iz gozda. Počasi sva mu sledili. Rešil naju je, da sva se 

zdravi vrnili v domači kraj. 

Rebeka Vogrin Ferk, 8. b 

 

PUSTOLOVŠČINA V GOZDU 

Nekega dne sem se odpravila v gozd. Bilo je že zelo temno. Šla se sama, saj nihče 

ni hotel z mano. Ker gozda nisem poznala dobro, sem se izgubila. Kar nekaj časa 

sem tavala sem in tja, nato pa sem se odločila, da se bom ustavila in poklicala 

starše. Ker ni bilo signala, sem se usedla na tla in čakala na pomoč. Starši so kar 

hitro opazili, da me že dolgo ni, zato so me šli iskat. Ker je bila že noč in je postalo 



 

 

 

temno, sem zaspala. Zjutraj sem se zbudila v neznani koči. Ko sem pogledala 

naokrog, sem opazila, da na stolu ob peči sedi neznani dedek. Hitro sem skočila s 

postelje ter stekla proti vratom, tam pa me je ustavil in rekel, da je vse v redu in 

mi bo pomagal najti pot iz gozda. Odpravila sva se po stezici. Prišla sva na jaso, 

tam pa sem zagledala starše. Hitro sem stekla k njim in skupaj smo se vrnili domov. 

Iz tega sem se naučila, da v gozdu nisi nikoli sam in da moraš paziti, saj se lahko 

hitro izgubiš. 

 

Ana Ramšak, 8. b 

 

KAMPIRANJE 

Bilo je konec počitnic. Jaz in sošolci smo se odpravili kampirat. Odšli smo do koče 

in si postavili šotor. Zakurili smo si ogenj, ker se je že nočilo. Rabili smo še veliko 

palic. Odšli smo v gozd. Bilo je zelo temno. Pihal je močan veter in je zelo šumelo. 

Bilo nas je strah. Naenkrat smo zagledali temno postavo. Nismo točno vedeli, kaj 

je. Mislili smo, da je medved, ampak nas ni napadel. Začeli smo bežati. Tekli smo v 

parih. Jaz sem bil skupaj z Janezom. Hitro sva tekla in Janez se je spotaknil. 

Pomagal sem mu vstati in mu rekel, da naj bolj pazi. Tekla sva naprej in bila na robu 

pred luknjo in Janez se je spotaknil in padel noter. Hotel sem teči naprej, a sem 

mu vseeno pomagal. Dvignil sem ga in ga nosil do koče. Tam so naju že vsi čakali. 

Poklicali smo Janezovo mamo, ki je s kombijem prišla po nas. Janez je hitro 

ozdravel, mi pa ne bomo šli več kampirat. 

Nik Geč, 8. b 

 

IZGUBLJENI NA STROJNI 

Nekega dne smo na zimskem taboru v Strojni imeli orientacijo. Naša skupina je 

štela pet ljudi, starosti med 12 in 14. Šli smo po poti proti severu, kajti tako nam 

je kazal zemljevid. A ker smo bili še neizkušeni v orientiranju, smo se kmalu izgubili. 

To ne bi bil takšen problem, če bi bil še dan, a to je bil nočni pohod in mi smo se 

izgubili ob enajstih zvečer. Nekaj časa smo tavali sem in tja po gozdu, dokler nismo 

prišli na jaso, kjer je stala hiša. Potrkali smo. Na srečo je bil nekdo še buden in 



 

 

 

ven je prišla starejša gospa ter nas po nemško vprašala, kaj je narobe in zakaj smo 

tukaj. Ja, po nesreči smo šli čez mejo in pristali v Avstriji. No, na srečo je ena 

izmed nas znala še kar veliko nemščine in povedala, kaj se je zgodilo. Povedala je 

telefonsko našega vodje, ki se je čez pol ure pripeljal po nas. Srečno smo se vrnili 

v tabor. 

Aljaž Krivograd, 9. b 

 

 
Neža Ferk s snežakom 

 

IZGUBLJENI V GOZDU 

Nekega dne sem se odločil raziskovati bližnji gozd. S sabo sem vzel dva prijatelja. 

Sledili smo gozdni potki, ki nas je vodila do manjše koče. Od zunaj se je zdelo, kot 

da je koča zapuščena. Naredili smo par korakov naprej in opazili sveže pokošeno 

travo. Dobili smo idejo, da koča ni zapuščena. Obrnili smo se in nadaljevali pot po 

potki. Po kakšni uri se je potka končala. Nismo imeli ideje, kam iti. Odločili smo se, 

da bomo nadaljevali pohod skozi gozd brez kakršne koli potke. Mislili smo, da se 

lahko orientiramo nazaj brez težav. Nadaljevali smo z raziskovanjem gozda. Našli 



 

 

 

smo par štorov in se posedli po njih. Iz naših nahrbtnikov smo vzeli hrano in pijačo. 

Vse je bilo mirno, dokler nismo slišali stopicljanja. Sprva smo mislili, da je le 

sprehajalec, ampak pritajena hoja je postajala glasnejša in hitrejša. Hrano in 

pijačo smo pospravili nazaj v nahrbtnike in nadaljevali pot. Spet smo slišali, da 

nekdo hodi. Bili smo prepričani, da je začel teči. Od strahu smo se zapodili v drugo 

smer. Po kakšni minuti nismo več ničesar slišali, ampak smo vseeno spet tekli kot 

nori. Ko smo se ustavili, smo šele ugotovili, da smo se izgubili. Še slabše, postajalo 

je vse temneje. Morali bomo hitro najti pot domov, sicer bomo ostali v gozdu z 

norcem, ki nas je lovil. Hodili smo v eno smer, nismo našli poti iz gozda. Zagledali 

smo hrib in na njem cesto. Začeli smo slediti cesti in našli manjšo vas. Prosili smo 

za telefon. Poklicali smo policijo in odpeljali so nas domov. 

 

Klemen Podgoršek, 9. b 

 

 

Lena Gerdej, 8. a 



 

 

 

V nedeljo, 6. 12., smo praznovali 2. adventno nedeljo. Zdaj adventni venec že 

krasita dve prižgani sveči. Še dve moramo prižgati, da bomo priča veselemu 

božičnemu dogodku. 

 

 
Erika Volker, 7. a 

 

Špela Spanžel, 6. b  



 

 

 

Sreda, 9. 12., ŠPORTNI DAN 

 

Učenci so poskusili osvojiti vsaj 2 okoliška vrha oz. znamenitosti v enem dnevu. 

Nekateri so nam poslali „selfi“. Pot so lahko opravili z družino oz. v družbi članov 

istega gospodinjstva, saj še vedno veljajo omejitve zbiranja.  

Upamo, da so vsi doživeli sproščen pohod. 

Fotografije so zbrane v albumu na povezavi: 

https://photos.app.goo.gl/CqARQU6c8pdVff9i9. Objavljamo utrinke poti … 

 

https://photos.app.goo.gl/CqARQU6c8pdVff9i9


 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

DOBRODELNOST MLADIH ZA MLADE 

 

https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/mladi/dobrodelnost-

mladih-za-mlade.html?MLS54cdf2cb4d09e903fe8eb0400dd9cb65 

 

Mnogi naši učenci so sodelovali tudi na dobrodelnem Miklavževem teku. 

 

 
 

 

https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/mladi/dobrodelnost-mladih-za-mlade.html?MLS54cdf2cb4d09e903fe8eb0400dd9cb65
https://www.mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/mladi/dobrodelnost-mladih-za-mlade.html?MLS54cdf2cb4d09e903fe8eb0400dd9cb65


 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Lena Gerdej, 8. a 

 



 

 

 

 
Neža Ferk, 8. b 

 

Četrtek, 10. 12., 2. roditeljski sestanek: UČENJE SAMOSTOJNOSTI IN 

ODGOVORNOSTI 

 

RAZMIŠLJANJA STARŠEV PO PREDAVANJU 

 

 Samostojnosti in odgovornosti je potrebno naučiti otroke že zelo zgodaj.  

 Predavanje je bilo koristno za nas starše, ampak sem oz. smo pričakovali več 

informacij, vezanih na naše najstnike. 

 Nasveti vedno pridejo prav.  

 Na napakah se učimo. Strinjam se, da si morajo otroci pridobiti izkušnje in 

da se tako učijo za življenje.  

 Morajo se naučiti reševati probleme in jih znati čim bolje rešiti.  

 Moramo jih spodbujati, četudi jim kdaj ne uspe. 

 Verjemimo v mlade in zmogli bodo.  

 Naj nam bo mar zanje, s čustvi dosežemo več.  



 

 

 

 Upoštevajmo jih in bodo uspešnejši. 

 

 
Neža Ferk, 8. b 

 

 
Tia Kotnik Jauk, 9. b 

  



 

 

 

Pri predmetu Naravoslovje smo bili postavljeni pred poseben izziv. Izdelati smo 

morali model celice. Sprva se je zdela naloga zelo zahtevna in nemogoča. Odločiti 

se je bilo potrebno in izbrati eno izmed štirih vrst celic. Na izbiro smo imeli 

bakterijsko, živalsko, rastlinsko in glivno. Po razpravljanju z mamo o načinu 

izdelave izdelka sem se odločil izdelati bakterijsko celico. 

 

Do končnega izdelka sem prišel v nekaj dneh, saj se je bilo treba izdelka lotiti 

postopoma. Za izdelavo sem potreboval kar nekaj ur. Najprej sem moral skaširati 

kalup in ga pustiti sušiti, šele nato sem lahko nadaljeval z delom. Uporabil sem 

material, ki smo ga imeli doma in nastala je čisto moja bakterijska celica. 

 

 
Tevž Slatinšek, 7. b 

  



 

 

 

10. december – SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 
https://drive.google.com/file/d/1WSmlrqjyo6PwPZ6pWeZblA_pvUA24TOA/view 

 

 
 

Vsako leto 10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je 

Generalna skupščina Združenih narodov v Parizu tri leta po koncu 2. svetovne vojne 

sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki priznava vsakemu človeku enake 

in neodtujljive pravice, ne glede na barvo kože, spol, nacionalno ali etnično 

pripadnost, jezik, vero ali katero koli drugo osebno okoliščino. Človekove pravice 

vključujejo pravico do življenja, svobode, življenja v miru, svobodo mišljenja in 

izražanja, pravico do dela in izobraževanja, svobodo gibanja in govora, pravico do 

zasebnosti … Zelo pomembne so tudi naše državljanske in politične pravice: volilna 

pravica, svoboda zbiranja in združevanja … 

Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb 

je vsakodnevno kršenih veliko človekovih pravic na različnih delih sveta. 

https://drive.google.com/file/d/1WSmlrqjyo6PwPZ6pWeZblA_pvUA24TOA/view


 

 

 

Slehernemu človeku pripadajo državljanske, politične, ekonomske, socialne in 

kulturne pravice ne glede na to, kje živi, ne glede na raso in druge okoliščine.  

Seveda nas predvsem zanimajo otrokove pravice, ki so zapisane v Konvenciji o 

otrokovih pravicah, sprejeti 20. novembra 1989. Vse države, ki so konvencijo 

podpisale, morajo upoštevati pravice otrok, ki so zapisane v njej. Teh pravic 

je veliko. Med njimi tudi ta, da imajo otroci pravico do varnosti, hrane, obleke, 

šolanja, svobode in še res veliko drugih stvari.  

Človekove in otroške pravice nas opominjajo, da razmišljamo o sebi, o življenju in 

tem, kako ravnamo drug z drugim. 

Zato varujmo svoje pravice in ravnajmo odgovorno, da bodo zagotovljene vsem! 

 

Oddajo pripravila: Neža Kovačec, 7. a 

 

 

Petek, 18. 12. 2020, TEHNIŠKI DAN: DAN BREZ ELEKTRONSKIH NAPRAV 

 

Ta dan smo se izštekali, si po svoje pričarali praznično vzdušje in poskušali doma 

in s svojimi uživati, kolikor se je dalo in kakor smo si naredili. Nekateri smo to 

potegnili še čez vikend. 

 

 



 

 

 

 
Lena 

 

 
Ana 

 



 

 

 

 
Neža     Ema 

 

   
Anej 

 



 

 

 

 
Aljaž, Ožbi in Tevž 

 

 

 
Ožbi in Tevž 

 



 

 

 

 
Tevž in Ožbi 

 



 

 

 

 
Tevž in Ožbi 

 
Edin 



 

 

 

  
Lena Gerdej, 8. a   Merisa Husić, 8. b 

  



 

 

 

 

LETOS verjetno pomenijo vse sveče UPANJE na ZDRAVJE. 

 



 

 

 

 
Tevž Slatinšek, 7. b 

 

 
Tevž Slatinšek, 7. b Anej Gorenjak, 9. b 



 

 

 

Tevž 

 

Špela  



 

 

 

24. december, PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

MEGA ŽUR 2020 (na daljavo) 

 

30 let samostojne Republike Slovenije 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

RECITACIJA, Mija.mp4
  



 

 

 

 

VREDNOTE naših sedmošolcev 

 
 

 

 

25. december – BOŽIČ/božič 

 

26. 12. – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 

Povezava na prireditev https://www.youtube.com/watch?v=N4YtHFNEd98 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N4YtHFNEd98&fbclid=IwAR0WiX0Z9QHrQ0jB0d3SSdeXkCGxqN8u6sC2bboonW1nVxvGgBGtgeR6qGI


 

 

 

28. december – TEPEŽNI DAN ali DAN NEDOLŽNIH OTROK  

https://www.rsg.si/2018/12/28/28-decembra-pametva-tepeznica-tepezni-dan-

dan-nedolznih-otrok/  

 

Star slovenski običaj, ko otroci med mahanjem s šibo do opoldneva otepajo 

starejše in ob tem govorijo različne izreke. Za nagrado, da starejšim zaželijo 

ZDRAVJE in dolgo življenje pa še kaj dobrega, dobijo denar, sadje, slaščice, 

ponekod tudi klobase. 

 

Rešte se, rešte se starega leta, da bi bili zdravi, veseli pa dolgo živeli. 

 

Rešte se, rešte, preftošel odvež'te, noter poglejte pa meni kaj dejte. 

 

Rešte se, rešte k novemu letu, da bi bili zdravi, veseli pa vel'ko gnarja meli. 

 

Neža Ferk 

 

Ljudem na Strojni so naše besede ob tepežnici zelo všeč, zato se počutijo potem 

veliko bolje. Vsi pri nas smo počaščeni, da tradicijo tepežnega dne ohranjamo še 

tako dolgo pri naši hiši in na vasi.  

Rešte se, rešte starega leta, vesel'te, vesel'te se novega leta, da bote zdravi, 

veseli pa dolgo živeli, po smrti pa v nebese šli. 

 

Erika Volker 

 

Rešte se, rešte se, zdravi, veseli, dolgi, debeli. 

Da bi dosegli sivo brado in dočakali leto mlado! 

 

Šip-šap, šip-šap, 

danes je tepežni dan, 

reši se, reši pa se uteši. 

Daj mi denarca kaj, 

bog ti da sveti raj. 

Šip-šap, šip-šap. 

https://www.rsg.si/2018/12/28/28-decembra-pametva-tepeznica-tepezni-dan-dan-nedolznih-otrok/
https://www.rsg.si/2018/12/28/28-decembra-pametva-tepeznica-tepezni-dan-dan-nedolznih-otrok/


 

 

 

 

Šip šap, šip šap, šip šap, 

da bi bili zdravi, veseli, dolgo živeli. 

Nebesa služili, potico delili. 

Šip šap, šip šap, šip šap. 

 

Rešte se, rešte se! 

Kakor na božič, tako po božiču. 

Zdravi, veseli, tusti, debeli! 

 

Friški, friški, zdravi, zdravi, v etem novem leti, kriha, vina vse zadovole, dušnega 

zveličanja pa največ. 

 

 

 
Neža    Patricija 



 

 

 

 
 

 

Lena Gerdej, 8. a 



 

 

 

 

Ema in Tarik 

 

 
Špela      Marija 



 

 

 

 
Patricija 

 

 
Neža 



 

 

 

 
Tia 

 

 
Neža 



 

 

 

 
Anej     Amela 

 

 



 

 

 

  
Neža 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

25. 12.–1. 1. – NOVOLETNE POČITNICE 



 

 

 

 
Neža Ferk 

 
Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese srečo 

drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Marija Kričej 



 

 

 

 
 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


