
 

Mmmm, spet diši po praznikih  – 
tudi nam v uredništvu glasila 
(Mo)žgančki. Učenci izbirnega 
predmeta šolsko novinarstvo 
smo se odločili, da prvo številko 
spletnega časopisa posvetimo 
decembrskemu prazničnemu 
času in vsemu, kar je povezano z 
njim. 

 

Še preden pa se prepustite na-

daljnjemu branju, dragi bralci, 
naj vam na kratko razložimo  

naslov glasila.  Lahko ga razu-
mete na več načinov. Žganci ali 

žgančki so se v naslovu pojavili 
zato, ker je Bohinj znan po po-
sebnih žgancih iz posebne koru-

ze ali »turš'ce« trdinke. Možgani 
ali možgančki pa nam, mladim, 

neprestano tako močno deluje-
jo, da jih komaj kdaj ustavimo. 

Seveda smo jih rabili in napenja-
li, da smo sploh lahko napisali to 

glasilo. Torej - jej žgančke in 
vklopi  svoje možgančke!  

 

 

Ker je pred vami božično-
novoletna izdaja glasila, se ob 

nadaljnjih besedah potopite v 
praznično razpoloženje: sneg, 

snežak, Božič, dedek Mraz, 
snežinke, novo leto, mraz,  

darila, Božiček, sveče, igrače, 
adventni venec … Naj vam 
praznično vzdušje pričarajo 

tudi ostali prispevki glasila 
(Mo)žgančki! 

 

 

Vesel božič in srečno novo leto 
vam želimo učenci  

izbirnega predmeta  

šolsko novinarstvo! 
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NAJLEPŠI ČAS V LETU 

Ko božična noč pride 

in sonce zaide, 

vsi v pričakovanju  

odhajamo spat. 

 

Nismo zaspani, 

skupaj smo zbrani 

in čakamo,  

da Božiček pride do vrat. 

 

Zjutraj vsi smo k smreki hiteli 

in pomislite,  

kako smo bili veseli, 

ko videli kup daril  

smo pod njo! 

 

Božič najlepši čas je v letu, 

tako je bilo 

in vedno bo. 

      Zvezda Vesna Košir, 8. b 

 

 

 

 

BLEŠČEČI SNEŽAK 

V zimi blešči se snežak, 

nikogar ni,  

ki bi mu bil enak, 

cele dneve se igram, 

veliko stvari že znam. 

 

Na moji glavi kapica, 

zraven mene poje ptičica 

in za našo vasjo 

je tiho in lepo. 

 Izabela Urh, 4. b 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIČNI ČUDEŽ 

Ob ognjišču sedimo 

in se z dobrotami mastimo, 

vsi smo zbrani,  

nismo še zaspani. 

 

Božička pričakujemo, 

da darila bo prinesel, 

veselo praznujemo, 

ko iz vreče jih bo stresel. 

 

V jelko zremo 

in orehe tremo, 

naenkrat pa pod smreko 

znajde se daril velik kup.  

 

Vidimo sani, ki letijo nad reko, 

na njih zvončki zganjajo hrup. 

Božiček nas gleda in se smeji, 

ko vidi skupaj zbrane ljudi. 
 Tina Bučar, 8. b 
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Decembrske radosti v besedi in sliki 
 

Zima in z njo povezani prazniki so nas navdihnili za pisanje pesmi in razmišljanj, nekateri učenci 

pa so se na to temo izrazili z likovnimi umetninami. Pa poglejmo, kakšni talenti se skrivajo med 

nami … 
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UJEL SEM MIKLAVŽA 

Ujel sem Miklavža,  

po zraku je letal, 

na nosu snežinke je imel. 

 

Pristal je na hiši,  

videle so ga vse miši, 

ustrašile so se  

in stekle po hiši. 

 

Takoj sem se zbudil, 

na tla sem se zgrudil  

in glasno zavpil,  

saj ostal sem brez daril. 

 

Šel sem nazaj spat 

in bil sem brez »gat«,  

ker tam je bil  

Miklavž naš zlat.   

 Jure Kralj, 4. a                                                    

                                                                                                    
PRAZNIKI 

Zunaj je vse belo,  

za moje oko skoraj prelepo,  

sneg kar pada, beli dolino,  

v naše kraje prinaša  

smeh in milino. 

 

Božič je blizu, vsi se veselimo,  

da sneg in darila dobimo.  

Potem pride še novo leto,  

vsi smo veseli,  

saj do polnoči bomo bedeli. 

 

Na tisoče malih lučk,  

na tisoče malih zvezd,  

a prav vsaka tebi je dana,  

da izpolni ti tvoje želje,  

te popelje v sanje  

in ti srce z radostjo napolni.                                                                                               
 Neli Bernik, 8. a 

 

 

ZIMA IN NJENE RADOSTI 

 Zima je najbolj mrzel 
letni čas. Ima veliko prazni-
kov, kot so dan samostojnosti 
in enotnosti, božič, novo leto.  

 Zima je vsaj meni naj-
boljši letni čas. Še posebej za-
to, ker je moj najljubši praz-
nik božič. V začetku decem-
bra, šestega decembra je 
Miklavž. Takrat skupaj s ses-
trama napišemo pismo želja 
in ta nas vedno obdari. Tudi 

Božiček in dedek Mraz nas ve-
dno obdarita z darili.  

 Zima mi je zelo pri srcu 
tudi zato, ker pada sneg. Rada se 
igram na snegu, delam snežaka, 
se sankamo in smučamo. Najbolj 
mi je ostalo v spominu, ko smo 
nekaj zim doma naredili zelo 
velik iglu in smo se nato igrali v 
njem. Drugi dan pa smo naredili 
še ogromnega snežaka.  

 Za božič oziroma na 
božični večer vedno doma po-
stavimo smreko in praznujemo, 
saj ima na božič rojstni dan moja 
najmlajša sestrica. Zaradi vseh 
teh stvari je zima meni tako pri 
srcu. Sploh pa zato, ker imam v 
tem času tudi šolske počitnice. 

 Tanja Lončar, 5. b 
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ZIMA KOT RIMA 

Zima k nam prihaja 

in nas s srečo navdaja. 

Prinaša nam sneg, 

mi gremo s smučmi v breg. 

 

Če nimaš smuči, 

so v redu sani. 

Z njimi se spustiš 

in zraven kričiš. 

 

Radiator nas greje 

poleg odeje. 

Dnevi so kratki, 

dolge noči. 

Dete pa zlahka 

sladko zaspi.  

 Benjamin Komar, 8. a 
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PRAZNIKI 

Spet med nami je praznični čas, 
dobre volje je vsak izmed nas. 
Ta čas je za obdarovanje,      
otroci ne morejo dojeti,             
da je toliko zanje.  

 

Prišel kmalu bo Božič čudovit, 
pri postavljanju smrečice      
vsak bi bil rad duhovit.  

 

Prazniki prinašajo nam srečo, 
na adventno nedeljo                
prižgemo novo svečo.  

 

Novo leto vsem naj prinese    
veliko dobre volje,                     
naj veselja bo za celo vesolje.                                                                                    
 Ana Bremec, 6. b 

 

BOŽIČ 

Že prihaja božični čas, 

ko toplina objame nas, 

ko ljubezen iz vseh žari 

in nikomur se nič ne mudi. 

 

Družina v tem času  

pomembna je, 

z vsakim letom  

tega bolj zavedam se. 

Zato božič slavimo, 

s tem toplino v srcu naselimo. 

 

Božično drevesce v kotu stoji, 

v kaminu domačem plamen žari, 

po piškotih prijetno diši, 

zunaj pa snežna odeja leži. 

 

Kraguljčki cingljajo,  

jelenčki že topotajo,  

Božičkove sani poletele bodo v 
zrak, 

dobil bo darila vsak.  

Tamara Smukavec, 5. b 

        



ZIMSKE RADOSTI 

Zimski čas se bliža, 

temperatura se »ful« niža. 

Vsi se že na snegu sankamo 

in v šoli večkrat manjkamo. 

 

Počitnice že vsi  

nestrpno čakamo, 

vsi se dosti smejimo, 

v šoli pa nič ne sledimo 

in se non-stop režimo. 

 

Gremo malo na led, 

pa poiščimo kakšno sled, 

če si že tako »skravžlan«, 

pa bodi še »omavžan«.  

 Nina Odar, 9. a 

 

 

ZIMA IN ELEKTRIKA 

Zima, zima bela, 

elektriko je vzela,  

Elektrike zdaj ni, 

čakaj, zima ti! 

 

Elektrike ne bo,  

to je res slabo.  

Elektrike zdaj ni  

za dolge zimske dni.     

 Ana Medja, 6. b 

 

              

VESELI DECEMBER 

Poslovil se je november  

in prišel je december.  

Čaka nas še veliko obdarovanj,  

več ali manj,  

morda nam bo Božiček 

prinesel nekaj iz sanj.  

 

Miklavž s parklji nam je že  

sneg in gorje,  

dedek Mraz pa še nam bo, 

a le, če bomo pridni zelo. 

 

Vse je tako napeto,  

zato delati moramo vneto.  

Nina Topolovec Fajfarič, 6. b                          

 

 

 

 

MALI JELENČEK RUDOLF 

Mali jelenček Rudolf, 

»Gucci« čevlje je imel, 

vsi so ga občudovali, 

ker vse je firme imel. 

 

Sneg je bil ves bel, 

vse »Gucci« je imel, 

ker je b'lo vse »fejk«, 

saj b'lo je »China make«. 
 Urban Markelj,  
 Žiga Leban, 7. b 

       

ZIMA 

Zima, božansko bela, 

s svojo lepoto si nas zadela. 

S svojim prihodom prinesla  

si sneg, 

ki pobelil je Klek 

in ves sosednji breg. 

 

Včasih si lahko prijazna, 

ko pričaraš nasmeh na lica, 

drugič pa si duše prazna 

in oboliš nam ledvica. 

 

Popelješ nas tudi v novo leto, 

kadar spet sadimo meto. 

Takrat v srcih pustiš spomin, 

takrat spet se požene  

sosedov mlin.  

 Jan Štros, 7. b 
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NAJLEPŠA SMREČICA 

Sredi zasneženega gozda  

smrečica stoji. 

Pod njo se sneg  

kot kristal blešči.  

 

Do nje vodi zlata pot, 

srebrna zvezdica na nebu  

se sveti drugod. 

 

Pride Božiček, 

on debel je možiček, 

ki jo okrasi, 

da smrečica se blešči.  

 

Smrečica bleščeča je, 

bolj kot sneg svetlika se. 

Tista zvezdica drugod, 

pelje jo ta zlata pot.                                                                                                
 Nuša Bernik, 4. b 

 

BOŽIČNI ČAS 

Božič in božični čas 

prihaja tudi v našo vas. 

Ko Božiček prileti, 

vse pridne obdari. 

 

Pod smrek'co so že vse stvari 

in čakajo, da odpremo jih. 

Vsi smo srečni in vsi vedo, 

da Božiček vsakič priletel bo.                                                                                             
 Jena Arh Radin, 7. a 

 

 

 

 

 

ZIMA 

Zima je pred vrati, 

ni nam treba več čakati, 

saj počitnice so tu, 

juhu, hu, hu, hu.  

 

Smrečica že stoji, 

svečka pa gori, 

darila zdaj odpremo 

in lučke si prižgemo.  

 Monika Rozman,           
Leja Odar, Larisa Jeklar, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

HAIKUJI O ZIMI 

Zelo bel je sneg,  

ptički odšli so na jug, 

mraz bo še dolgo.                                                              
 Florjan Čuden, 9. a 

 

Zima je lepa,  

še lepša je, ko je sneg, 

zima je že tu.                                                                     
 Nika Markelj, 9. a  

 

 

Snega danes ni, 

a zjutraj že diši po 

snežni radosti.  

 Matija Sodja, 9. b 
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KO MI JE LEPO 

Ko mi je lepo, 

zunaj je mrzlo. 

Na sliki ptica leti, 

ko zunaj grmi.  

 

Približno čez štiri dni 

bomo odšli 

zaradi božične noči 

in babice Valči.  

 

Ko lepa Lili prileti, 

se vse zablešči. 

Lepo se zavrti  

in odleti.                                                              
 Julija Jeklar, 4. a 

 

DECEMBER 

Spet je tu december,  

mesec veselja in radosti. 

Mesec, v katerem nas obiščejo 

trije dobri možje. 

Mesec obdarovanja  

ter zimskega veselja. 

Mesec novega življenja  

in konec nekega obdobja. 

Zato je mesec december 

zame nekaj posebnega. 

    Timotej Sodja, 7. b 
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ZIMA 

Ko prvi sneg zapade, 

temperatura se pod nič spusti, 

otroci veseli, šola odpade, 

cela množica na hrib hiti.  

 

Ledena cesta, ledene sveče,  

pazi, da ne padeš, 

sneg še pada,  

ko sosed ga na cesto meče. 

 

Prazniki se bližajo, 

vsi hitijo po nakupih, 

božične pesmi slišijo se, 

otroci se še bolj vesele,  

Božiček prihaja že.                                                                   
 Špela Pekovec, 9. b 

 

 

SNEG 

Nekje v skritem belem logu 

medo dremlje v brlogu. 

Včasih vstane in zazeha: 

»Joj, ta sneg še ne preneha.« 

 

Ves zaspan na listje plane, 

vzdihne in si sapo vzame. 

En, dva, tri, medo že spi, 

sneg še kar naprej lepo sneži. 

Neža Potočnik,                         
Neža Korošec, 5. a 
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ZIMA 

Zima res je prima!                      
Zunaj se sankamo,                   
kepamo in smejimo,               
nato pa premraženi                  
domov odhitimo.  

 

Ko ob čaju spet                    
toploto pridobimo,                     
se na sneg  spet odsmejimo.  

 

Zima res je prima!                         
Vsi dobimo ta darila  

od Božička, dedka Mraza in 
Miklavža, 

nobeden se nam ne »gravža«. 

Novo leto je pred vrati, 

voščilnice začnemo vsi pisati. 

Iva Krkoč,                                   

Lara Mencinger, 6. b  
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ZIMSKO VESELJE 

Zapadel je prvi sneg, 

pobelil je sosedov breg, 

zapadlo je veliko snega, 

to je lepa zimska pravljica. 

 

Prišel je zimski čas, 

prinesel je zimo v vas, 

prinesel je sneg in mraz, 

zato je vesel čas. 

 

V mesecu decembru se 

veliko zgodi, 

ampak najbolj pomembna 

družina ste vi. 

       Julija Odar, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELI DECEMBER 

December je veseli čas         
pričakovanja,                            
vsi si želimo obdarovanja. 

Miklavžu sem pisati hitel 

in kmalu sem odpiral             
darilo vesel. 

 

Smučarska očala sem dobil, 
zdaj se bom svežega snega  
veselil. 

Karte mi treba kupiti ne bo, 
saj je dobri mož                      
poskrbel  za to. 

 

Božičnega časa se veselimo, 
da v belo strmino se              
zapodimo.                                 
Naj nam za božič                    
dolino pobeli,                            
pa bomo otroci vsi veseli. 

            Matija Jeršič, 7. b 

 

ZIMA 

Beli hribi, bele smreke, 

le kAteri letni čas bo 

prinesel snežne kepe? 

Božiček, Miklavž in                
dedek Mraz, 

kateri dobri mož bo  

obiskal vašo vas? 

 

Smučke si na noge prItrdim, 

na bližnji hrib se zapodim. 

Naredim Zavoj in pa dva, 

na koncu pristanem                   
v  kupu snega. 

       Iza Jensko, 9. b 

NARAVA 

Narava je pomembna za nas, 

saj obdaja celo vas. 

Je pomembna za naše življenje, 

ker nam prebuja hrepenenje. 

 

Mi živimo v naravi, 

zato smo vedno zdravi. 

Spomladi narava zaživi 

in naše življenje okrepi. 

 

Jeseni se narava pripravi na mraz 

in dobi čisto drugačen obraz. 

Ko prve snežinke zapadejo, 

se otroci s kepami napadejo. 

 

Poleti družine domačo naravo       
zapustijo,                                                
se na morju plavanju in sončenju 
prepustijo. 

Ko pa pridejo z morja nazaj, 

je v hiši spet direndaj.  

 Marko Kalita, 7. a 

           

 

 



ZIMA 

Snežinke padajo z neba, 

vse smejijo se ha ha. 

Vse bleščijo se zelo, 

nič jim ni hudo. 

 

Na bregu se otroci sankajo, 

res zelo uživajo. 

Na hribu pa snežak stoji, 

gleda in vse se mu krasno zdi. 

 

Velika kepa prileti 

in se vame zaleti. 

Kar vrnila jo bom nazaj, 

nekdo se bo vprašal, le zakaj.                 
 Tinkara Komar, 7. a 

 
PRAZNIKI 

 Božič je družinski praz-
nik, vsako leto gremo k babici 
in atu. Imamo skupno večerjo, 
gremo k maši in potem nas pod 
novoletno jelko pričakajo dari-
la. Z atom, preden odpreva da-
rila, pokadiva hišo. Imamo se 
lepo. Miza je polna dobrot. Do-
ma imamo okrašeno hišo in 
vedno pokličemo strica in teto 
iz Avstralije. Tam je za božič 
zelo vroče. Dan po božiču pri-
dejo otepovci. V Srednji vasi pa 
je blagoslov konj in oslov. 

 Za novo leto smo vedno 
doma. Do polnoči se gremo 
razne igre ali gledamo filme. 
Ko odbije polnoč, gremo spat. 

 Matevž Markun, 5. b 

                                                                             
Matevž Markun, 5.b 
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PESEM O BOŽIČU 

Spet prišli so prazniki in zima, 

napočil je čas,  

da vam povem,  kaj se rima. 

 

Božična luč naj zagori 

in sveti naj mi v temi. 

Večino stvari dam na stran 

in občudujem ta božični dan.  

 

Božič je za vse enak, 

mir in srečo naj najde vsak.  

 Tajda Bremec, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKLAVŽEVO IN 
BOŽIČ 

 Na Miklavžev 
večer pripravim 
Miklavžu nekaj za 
pod zob (piškote, čaj, 
mleko). Pripravim 
tudi košarice za vsa-
kega družinskega čla-
na, da nam bo 
Miklavž kaj prinesel 
in da bo vedel, kam 
darila dati. Naslednje 
jutro se s celo druži-
no zberemo na 
hodniku in gremo 
skupaj v dnevno sobo 
pogledat, kaj nam je 
Miklavž prinesel. Za-
me je ta večer res ne-
kaj posebnega. 

 Pred božičem 
naša družina postavi 
novoletno jelko in na 
njej okraske, pod njo 
pa jaslice in mah. 
Najraje postavljam 
figure jaslic, všeč mi 
je, ko ovčke in pastir-
čke postavljam na 
mah. Na božični 
večer vedno zadiši po 
potici, ki jo speče ma-
mi. Po navadi gremo 
k polnočnici. 

 Praznik in no-
vo leto kar težko ča-
kam, to sta res dru-
žinska praznika. 

 Rok Stare, 5. b 
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BOŽIČNI ČAR 

Božič brez snega  

je kot drsališče brez leda. 

Za božič postavimo smreko 

in se zavijemo v »deko«. 

 

Kajti zunaj je mrzlo, 

sneg zapadel je drevo. 

Čakam, da Božiček me obdari,  

saj priden sem bil vse dni. 

 Vasja Zupanc, 4. a 

 

 

 

BOŽIČEK 

 

Božiček darila bo prinesel 

in hitro pete odnesel. 

Spustil se bo skozi dimnik 

in si skoraj polomil tilnik. 

Spremenil se bo v prah, 

a ni ga strah. 

 

Kmalu bomo spremljali Božičkovo pot, 

dokler postavil daril ne bo v kot. 

Gledali bomo ognjemet  

in si ga zapomnili še vrsto let. 

Prišlo bo leto srečno,  

ki trajalo bo večno. 

 

Za leto 2018 bomo odštevali, 

da bo srečno, bomo domnevali. 

Družini lepe misli bomo izdali 

in nikoli jim ne bomo lagali.  

 

Božiček pa odšel bo domov  

in se prihodnje leto vrnil kot nov. 

Gledal nas bo vse leto, 

če pridni bomo zvesto. 

Ko odšel bo na dopust, 

pa dedek Mraz že računa na popust. 

 Danaja Smukavec, 8. b 
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ZIMA 

Zima je vedno bela, 

kot bi ti snežinka pela. 

Bela, bela je snežinka, 

da je taka kot belinka. 

 

Spet prišla je ta zima, 

to je res prava rima. 

To je super, o, Marička, 

zdaj pa čakamo Božička  

in že diši mamina potička. 

 

Kaj Božiček bo prinesel? 

Upam, da mojega darila 

s sani ne bo stresel. 

Mami hoče dva copata, 

očka upa, da bo kravata. 

 Tina Sodja Preželj, 4. b 

 

 

BOŽIČNI ČAS 

Prazniki so čas veselja, 

ker izpolni se nam želja. 

Takrat skupaj smo z družino 

in imamo se res fino. 

Ko Božiček pride v vas, 

že razgrajamo naglas. 

 

Potem postavimo še jelko 

in pripravimo Marlenko. 

Zjutraj pa čakajo nas darila, 

ki vse nas bodo razveselila. 

Gaja Šilc,                                                 

Julija Kusterle, 6. a 

 

PRAZNIČNA 

Pod smrečico so darila,                         
pobarvana so z lila,                                 

notri so krila                                                  
z malo mila. 

Ko pride moj najljubši praznik,        

Božiček stopi na predpražnik.                 
Z njim pride palček,                                    

ki si je zlomil kazalček. 

 Medej Oblak, Ožbej Stare,           
 Matej Smukavec, 5. a 
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Zdaj kmalu zima bo k nam prišla 

In s sabo prinesla bo veliko snega. 

Mladi in stari – vsi se veselijo,  

Saj snega si srčno želijo. 

Ko zunaj je mraz in na mizi potica, 

Imajo obarvana svoja lica. 

 

Čakajo darila vsi, 

A le pridni jih dobijo, 

Saj čez leto se učijo. 

 Anja Repinc, 9. a 

 

 

PODRTI SNEŽAK 

Zgradil snežaka je Peter, 

potem zapihal je močen veter. 

Ko je Peter odšel,  

prišla je megla 

in Peter se je spotaknil  

ob dva keglja.  

 

Dež je snežaka zalil, 

snežak pa se je stopil. 

V hiši razbil se je lonec 

in zato je pesmi KONEC. 

  Matej Kalita, 4. b 

 

 

PRAZNIK 

Praznik je meni čas za družino,                 
na praznik res nam je fino.                      
Praznik je meni piškotov peka,                
ki jih pojem s skodelico mleka. 

 

Čez dan snežaka napravim,                         
ko je temno, smreko postavim. 

Na predvečer božiča ne morem spati!                               

Bodo darila?  Ne morem čakati. 

 

Zjutraj pogledam, pod smreko je gneča. 

Z darili nabasana moja je vreča. 

Potem pomislim še nate, ti srečo želim, 

skupaj z družino se veselim. 

 Katja Cvetek, 5. b 
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ZIMSKI STRIPI 

 

Narisale in 
napisale:      
Iza Medja, 7. a, 
Varvara Tito-
va in Emiliya 
Vernikovska, 
9. a. 
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TRIJE DOBRI MOŽJE 
Decembrski čas je poln snega, smeha, obdarovanj. Takrat nas obiščejo trije dobri možje: 
Miklavž, Božiček in dedek Mraz. 
 
Prvi nas obišče sveti Nikolaj ali Miklavž. Goduje 6. de-
cembra. Ima škofovsko kapo in palico, oblečen pa je v 
plašč. Je zavetnik otrok, mornarjev, pekov, lekarnarjev 
… Včasih je prinesel suha jabolka, pomaranče in orehe, 
danes pa nosi igrače in sladkarije. Spremljajo ga angel-
čki in parklji. 
 
Božiček nas obišče na božič, 25. decembra. Oblečen je v 
belo obleko z belim robom. Spremljajo ga jelenčki in 
palčki. Prvo podobo je dobil v reklami za coca-colo. 
Božiček naj bi živel nekje na severnem polu oz. na Fin-
skem. O njem je napisano veliko božičnih pesmi. 
 
Dedek Mraz nas obišče v noči z 31. decembra na 1. ja-
nuar. Domuje v Rusiji. Prvi mu je dal podobo slovenski 
slikar Maksim Gaspari. V njegovem spremstvu so škratje. Zelo znana je pesem Siva kučma, 
ki jo je napisal Janez Bitenc. 

Siva kučma, bela brada, 
topel kožuh, zvrhan koš. 
Oj, že prišel je med nas  
stari, dobri dedek Mraz.  

                 
Pri izbirnem predmetu verstva in etika napisali Iza Medja in Iza Lavtar, 7. a.  
 
 

SREČANJE S SVETIM MIKLAVŽEM 

 Nekega dne, ko sem se odpravljala spat, sem zaslišala ropot verig. «Hm, ali smo danes pete-
ga?« In res smo bili petega decembra.  

 Ustrašila sem se, saj nikogar ni bilo doma. Zato sem se stisnila v kot. Nato sem zaslišala klic: 
«Na pomoč!« Stekla sem po stopnicah in videla svetega Miklavža. Bil je vpleten v verige in parkeljni 
so mu zbežali. Bilo me je strah, a sem mu pomagala. Ko sem ga odvezala, sva poiskala parkeljne. 
Bilo jih je deset. Lovila sva jih po celi vasi. Bila sem tako presenečena, da nisem mogla verjeti. Misli-
la sem, da sanjam. Ko sva jih ujela, mi je sveti Miklavž obljubil, da bom dobila tri stvari, ki si jih naj-
bolj želim. Prosil me je, če mu še pomagam ujeti parkeljna, ki mu je spet zbežal. Bila sem zelo začu-
dena, ura je bila že pozna. Hitro sva iskala manjkajočega nepridiprava. Skril se je v sneg. Komaj sva 
ga našla.  

 Končno sem se spravila v posteljo. Ura je bila že eno, jaz pa sem bila tako utrujena, da sem 
takoj zaspala. Ko sem se zjutraj zbudila, sem zagledala veliko škatlo. V njej so bili pravi pes, hrček 
ter velika škatla s puzli. 

  Karmen Mlakar, 6. b 
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PRVOŠOLCI IN ZIMA … 
 

Prvošolcem sva Tija Klemenčič in Ambrož Rutar (9. r.) v prazničnem decembru        
zastavila nekaj vprašanj, na katere sva dobila zanimive odgovore. Preberite! 

 
Kateri dobri možje vas po navadi obiščejo? 

Najpogosteje Miklavž, 
nekatere od nas pa obi-
ščeta tudi Božiček in 
dedek Mraz.  

 

Kaj dobrim možem pri-
pravite, da dobite dari-
la? 

Po navadi nastavimo 
pehar, nekateri pripra-
vimo tudi škornje za 
darila. Božiček pa pusti 
darila pod jelko.  

 

Kaj dobite za darila? 

Sladkarije, igrače, knji-
ge, zvezke, očala … 

 

Kako praznujete praznike? 

Po navadi doma z družino, ob dobri hrani.  

 

Zakaj imate radi zimo? 

Ker se lahko kepamo in se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi na snegu, lahko gradimo 
snežake, delamo angelčke … 

 

Zakaj ne marate zime? 

Ker je mraz. 

 

S čim se pozimi najraje ukvarjate? 

Drsamo, smučamo, se kepamo, delamo snežake, se igramo na snegu … 

 
 
 

 



 Proti koncu leta se ne-
bo večkrat rdeče obarva ob 
zahodu sonca. Starši so nas 
opozarjali, da sveti Miklavž 
peče kekse za pridne otroke! 
Postali smo bolj pridni, mirni, 
ni nas bilo treba klicati, naj ob 
Ave Mariji pridemo domov. 
Smo tudi več molili, ker so 
starši vedno govorili o Zlati 
knjigi, kjer je vse zapisano. 

 Teden dni pred priho-
dom sv. Miklavža smo šli tudi 
zgodaj spat. Takrat so se zve-
čer v kuhinji začeli peči piško-
ti do pozno ponoči. Zjutraj pa 
ni bilo sledi, da se je kaj peklo. 
Pri peki so sodelovale tudi 
starejše ženske, ki niso bile 
poročene. Pekli so pred priho-
dom sv. Miklavža preko dneva 
za    zaprtimi vrati, da bi jih 
otroci ne presenetili z obi-
skom. 

 V Bohinju so se že v 
starih časih hodila dekleta 
učit kuhat v Avstrijo v Maria 
Saal, Melk am Donau, Dunaj. 
Poleg kuhe so se naučile tudi 
peko drobnega peciva, ker je 
bila v Avstriji navada, da so se 
obiskovali v adventu na čaju 
in piškotih. To znanje o piško-
tih so prinesle tudi domov. 
Vrste keksov so bile izdelane 
še ročno, in sicer: navadne 
kekse – raznih oblik – so dela-
le z modelčki; drugi pekač so 

kekse premazale z raztepe-
nim rumenjakom; tretji pekač 
so kekse premazale s sladkor-
no vodo in potresle povrhu 
par zrnc sladkorja; tudi pre-
maz s čokolado je bil že en 
pekač; znale so speči tudi ci-
metove palčke – te so bile po-
sebno zaželene; seveda pa ni 
nikoli manjkalo medenjakov 
in orehovih rogljičkov; in ne 
nazadnje so si starši zagotovi-
li tudi pečenih parkeljčkov, ki 
jih je pekel pek Franc Rozman 
(z rozinami).  

 V moji mladosti, tj. 
1934–1940 je bilo miklavže-
vanje dvakrat. V prosvetnem 
domu – tja so starši prej pri-
nesli darila. Tam so poleg 
Miklavža nastopali še angeli, 
ki so pomagali pri obdaritvi, 
in parklji, ki so skakali po 
odru in grozili otroku, ki je bil 
pri Miklavžu in mu je odgo-
varjal s kratko molitvico ali le 
s križem. Tukaj smo bili obda-
rovani že s punčkami, copatki, 
nogavicami, kapami, šali, pu-
loverji, tudi smučke in sanke 
so dobili že takrat malo sta-
rejši otroci.  

 Pred prihodom sv. 
Miklavža so se dogajale tudi 
te stvari, da je priletelo skozi 
okno: orehi, lešniki, suhe hru-
ške … Tačas ko smo mi pobi-

rali te stvari,  je nekdo previ-
dno zaprl okno in smo verjeli, 
da je šel mimo sv. Miklavž in 
nas obdaril. Seveda smo zve-
čer nastavili vsak svoj pehar. 
Zjutraj smo zelo zgodaj vstali, 
ker smo bili radovedni, kaj 
nam je prinesel dobri mož. 
Dobili smo vsi enako! Nogavi-
ce, kape, orehe, piškote – več 
vrst pečenega parkeljna, ja-
bolka in suho sadje. To jutro 
je bilo v letu za nas, otroke, 
najlepše, dokler nisem jaz sto-
rila napake, ki sem jo naredila 
pri osmih letih.   

 Šele letos, točno po 
osemdesetih letih, mi je sv. 
Miklavž v Zavodu sv. Martina 
povedal, da  je v Zlati knjigi 
zapisano vse, kar sem dobre-
ga naredila v teh letih, in me 
je prekrižal ter ponovno ob-
daroval. Vesela sem bila, kot 
da mi je osem let! Hvala do-
mu, da so nam priredili tako 
lepo 
prazno-
vanje.                                                 

Bohlonej! 
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Praznovanje nekoč  

 
Ko smo se z novinarskim krožkom podali v Dom sv. Martina v Srednji vasi, so nas nekateri 

oskrbovanci z besedami popeljali v čas svojega otroštva. Angela Rihar (Kmetova Angela) 

iz Bohinjske Bistrice se takole spominja praznovanja ob sv. Miklavžu ... 



 Učenci 6., 7., 8. in 9. 
razreda so reševali anketo o 
najljubših  zimskih športih.  
 
 Izbirali so med nasled-
njimi športi:  
skoki, drsanje, smučanje,    
hokej, biatlon, curling,                  
bordanje, nordijska kombina-
cija, bob, drugo.  

 

In kakšni so rezultati ankete?  

V 6. razredu so se med prve 
tri najbolj priljubljene športe 
uvrstili:  

drsanje, smučanje in hokej. 

 

V 7. razredu so med najbolj 
priljubljenimi športi  

skoki, smučanje in drsanje.  

 

V 8. razredu so prva tri mesta 
zasedli naslednji športi: 

drsanje, smučanje in hokej.  

 

In nazadnje še najbolj priljub-
ljeni športi v 9. razredu: 

drsanje, smučanje in hokej. 

 

Kaj pa skupni zmagovalci med 
najbolj priljubljenimi športi? 

Smučanje je dobilo največ gla-
sov, sledi mu drsanje, na tre-
tjem mestu pa je hokej.  

 

 

 

DRSANJE 

 Drsanje je med mladi-
mi priljubljen šport, saj je za-
bavno , vznemirljivo in včasih 
tudi »noro«. V Bohinju imamo 
srečo, da kadar je pozimi zelo 
mrzlo, Bohinjsko jezero za-
mrzne in na njem lahko drsa-
mo. Še najbolj pa smo se na-
vadili na umetno drsališče 
sredi Bohinjske Bistrice, kjer 
združimo drsanje in druženje 
s prijatelji. Sicer pa k drsanju 
sodijo umetnostno drsanje, 
hokej in klasično drsanje.  

 Na razglednici bohinj-
skega slikarja Valentina 
Hodnika si lahko ogledate, 
kako je v prejšnjem stoletju 
izgledalo drsanje na zamrz-
njenem Bohinjskem jezeru. 

HOKEJ 

Verjetno vsi poznate zimski 
šport hokej. To je šport na le-
du.  

 Na ledu igrata dve 
moštvi s po šestimi igralci. 
Igra se trikrat po 20 minut z 
možnostjo podaljška in ka-
zenskih strelov ob neodloče-
nem rezultatu. Zmaga moštvo, 
ki večkrat zabije plošček skozi 
vrata.  

 Hokej se je razvil v An-
gliji v 19. stoletju. Po pravilih 
hokeja na ledu je bila prva 
tekma odigrana že 3. marca 
1874 z leseno ploščico, leta 
1908 pa so v Parizu ustanovili 
Mednarodno zvezo za hokej 
na ledu.  

 Slovenski najbolj znani 
hokejist je Anže Kopitar, ki se 
smeji z zgornje fotografije 
(spletni vir). 

 

 

 

Pripravile: Marjeta Mikelj, Pia 
Sitar, Karin Mihelčič, 7. r. 
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Najbolj priljubljeni zimski športi 



V mesecu decembru smo Nuša Mlakar, Sara       
Gašperin in Ana Zalokar (7. r.) med učenci od 6. do 
9. razreda izpeljale anketo o najbolj priljubljenih 
božično-novoletnih pesmih. 

 

Učenci so lahko izbrali po tri slovenske in tri    
angleške pesmi med naslednjimi naslovi. 

 

Slovenske pesmi: 

Boštjan Konečnik – Borovničke 
Čuki – Sankaška polka  
Čuki – Pancer tanc 
Helena Blagne – V beli božični noči 
Jan Plestenjak – Za božič bom sam 
Bepop – Božič je 
Alfi Nipič – Silvestrski poljub 
Ledeno Kraljestvo – Prvič v življenju 
Saša Lendero – Mali jelenček Rudolf 
Veter – Bela snežinka 
Pop design – Na božično noč 

 

Angleške pesmi: 

 Bass bosted music mix – Christmas Edition 

 Jingle Bells 

 Fifth Harmony – All I wan't for Christmas is 
you 

 Train – Shake up Christmas 

 Ariana Grande – Last Christmas  

 Justin Bieber – The Christmas Song   

 Chris Brown – This Christmas  

 Mariah Carey –All I want for Christmas is you 

 Wham – Last Christmas 

 Rihanna – I just don't feel like for Christmas 
without you 

 Britney Spears – My Online wish – Christmas 
song 

 

ZMAGOVALNE PESMI 

Po izboru učencev so se najbolje uvrstile na-
slednje pesmi: 

 

SLOVENSKE:  

1. Bela snežinka 
2. Pop design – Na božično noč 
3. Boštjan Konečnik – Borovničke 

 

ANGLEŠKE: 

1. Jingle Bells 
2. Bass bosted Music Mix – Christmas Edi-

tion 
3. Ariana Grande – Last Christmas  

 

BELA SNEŽINKA (besedilo pesmi) 

 Ko sem te vprašal, me ljubiš, 
si mi zmajala z glavo, 
rekla mi nisi besede, 
čakal zaman sem to. 
 
Sivi oblaki na nebu 
jasno nebo so zastrli, 
bela snežinka, ki pada, 
glej, prvi sneg 
 
Sneg gre, glej, zunaj sneg gre, 
morda se spomniš še enkrat name. 
Sneg gre, glej, zunaj sneg gre, 
morda se spomniš še enkrat name. 
 
Bela snežinka, ki pada, 
spominja me nate 
in na vse tiste dni, noči. 
 
Bela snežinka, ki pada, 
spominja me nate 
in na vse tiste dni, noči. 
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Najbolj priljubljene božično-novoletne pesmi 
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JINGLE BELLS               
(besedilo pesmi)  

 

Ho ho ho 

Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way! 
Oh, what fun it is to ride in a 
one horse open sleigh. 
Ladies and gentlemen, 
I give you the jingle bass! 

 

Merry Christmas! 

 

Dashing through the snow, 
on a one horse open sleigh, 
o'er the fields we go, 
Laughing all the way! 

Bells on bobtail ring, 
making spirits bright, 
what fun it is to ride and sing 
a sleighing song tonight. 

 

Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way! 
Oh, what fun it is to ride in a 
one horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way! 
Oh, what fun it is to ride in a 
one horse open sleigh. 

 

 

 

Let me hear you say: 
Ho ho ho! 

What fun it is to sing the sleig-
hing song tonight! 

 

Dashing through the snow, 
on a one horse open sleigh, 
o'er the fields we go,  

Laughing all the way! 

Bells on bobtail ring, 
making spirits bright, 
what fun it is to ride and sing 
a sleighing song tonight. 

 

Everybody sing: 

Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way! 
Oh, what fun it is to ride in a 
one horse open sleigh! 
Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way! 
Oh, what fun it is to ride in a 
one horse open sleigh! 

 

Let me hear you say: 
Ho ho ho! 

Merry Christmas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še nekaj zanimivosti o obeh 
zmagovalnih pesmih 

 

Avtor pesmi Bela snežinka je 
Aleksander Skale(1943), av-
tor glasbe pa je Mario Kanel. 

Himna doni iz radijskih zvoč-
nikov. Ne velja za nacionalno 
himno, pač pa praznično. Bela 
snežinka, ki pada, spominja 
me nate in na vse tiste dni, 
noči, je počasen refren, ki 
vsak december znova osveži 
spomin na pesem, o kateri 
spletni poslušalci pravijo, da 
je čudovita. 

 

Jingle Bells je ena najbolj zna-
nih in največkrat zapetih 
pesmi  na svetu. Napisal jo je 
James Lord Pierpont (1822-
1893), izšla  pa je pod naslo-
vom  One Horse Open Sleigh 
jeseni leta 1857. 
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Praznična ustvarjalnica 
 

BOŽIČNO DREVO   

Kaj, ko bi letos naredili božično drevesce kar doma? Vse, kar boste potrebovali, je list papirja,  tekoče 
lepilo ter debelejša nit.   

 

                                                 
1. Najprej list oblikuj v stožec.                      2. Ko se nit posuši, jo snemi s stožca.                  

Nato vzemi nit in jo pomoči v 

lepilo ter poljubno 

ovij okrog stožca.                                                 

                                                                      

        3. Doma narejeno božično drevo lahko okrasiš po svoji želji. 
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DOMA NAREJEN SNEŽAK 

Za snežaka boste potrebovali le tri stvari. To so: nogavica, riž in vrvica.  

 

1. Najprej v nogavico stresi riž in na vrhu nogavice trdno zaveži vrvico, da riž ne bo 
padel ven.  

 

2. Zatem zaveži vrvico, da ločiš snežakovo glavo in telo.  

 

3. Snežaka lahko okrasiš, kakor želiš. Po želji mu dodaj še kakšen gumb ali šal.  

 

Pripravile: Anja Repinc, Sara Stare, Karla Stare, 9. r. 
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Praznični kuharski kotiček 
 

S prazniki se bližajo tudi novoletne in božične zabave. Za nepozaben večer s prijatelji vam Tina Bučar 
in Danaja Smukavec iz 8. b svetujeva naslednje recepte. 

 

PLADENJ IZ PEČICE 
 

Sirove palčke 

Sestavine: 

250 g listnatega testa 
1 jajce 
200 g naribanega sira 

Priprava: Testo razvaljamo in nanj razmažemo razžvrkljano jajce, posujemo s sirom in po želji s seza-
mom. Narežemo na trakove in jih položimo v na 180 stopinj ogreto pečico za 15 minut. 

 

 

Obložen kruhek z jajcem 

Sestavine: 

1 jajce 
sir 
šunka/salama 
kruh 
začimbe 

Priprava: Kruh narežemo na rezine in jih damo na pekač. Jajce razžvrkljamo in vanj vmešamo na ko-
ščke narezano šunko in sir. Obložimo kruh in ga damo v na 180 stopinj ogreto pečico za 10 do 15 
minut.  

 

 

Tunini kruhki  

Sestavine: 

200 g tune  
2 žlici majoneze 
pol čebule 
limonin sok 
paradižnik 
sir 
kruh  
začimbe 

Priprava: V posodi zmešamo tuno, majonezo, drobno sesekljano čebulo, limonin sok in začimbe. Kruh 
narežemo na rezine in jih položimo na pekač. Tunin nadev razporedimo po kruhu, dodamo narezan 
paradižnik in potresemo z naribanim sirom. Pečemo približno 5 minut na 180 stopinj. 

IDEJA!   

Razžvrkljanemu jajcu 

lahko dodamo nase-

kljan drobnjak za praz-

nično vzdušje. 

 

IDEJA! 

V KRUHKE LAHKO 

DODAŠ TUDI KORU-

ZO!!! 
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SLADKE SANJE 
 

Pečen puding  

Sestavine:  

6 žlic moke 
1 pecilni prašek 
1 vanilijev sladkor 
10 žlic sladkorja 
5 žlic olja 
10 žlic mleka 
2 celi jajci 
1 vrečka pudinga 

Priprava: Vse sestavine zmešamo in vlijemo v pekač. Pečemo na 200 stopinj približno 30 minut. 

 

Nutellina zvezda 

 
Sestavine:  
500g namenske moke za kruh  
2 rumenjaka 
2 dl mleka 
7 dag masla 
4 dag sladkorja                     
2 dag kvasa                   
1 beljak 
pomarančna lupina 
sol 
Nutella 

Priprava: V moko naredimo jamico. Vanjo zdrobimo kvas, dodamo malo sladkorja in zalijemo z mlač-
nim mlekom. Lahko vmešamo žlico moke, da kvasni nastavek prej vzhaja. Pustimo na toplem, da 
vzide. Medtem segrejemo preostalo mleko, ga odstavimo, dodamo maslo, rumenjake, pomarančno 
lupino in rum ter zmešamo, da se rumenjaki lepo vmešajo. Počasi vlijemo k moki, dodamo sol in za-
mesimo testo, ki naj vzhaja 30 minut. Ko testo vzide, ga razdelimo na 4 enake dele, ki jih na tanko 
razvaljamo in obrežemo v krog. Pomagamo si lahko s servirnim krožnikom. Ko imamo štiri enake 
kroge, prvega položimo na pekač, obložen s peki papirjem, in ga namažemo z Nutello (namažemo 1 
centimeter od roba). Na vrh položimo drugo plast testa in ponovimo. Ko položimo na vrh zadnjo 
plast testa, položimo na sredino kozarec in z nožem krog razdelimo na šestnajstine. Primemo po 
dva traka in ju dvakrat zavrtimo navznoter ter konca stisnemo skupaj. Na koncu zvezdo premažemo 
z beljakom in jo damo v pečico na 180 stopinj za cca. 25 minut.  

IDEJA!   

Pečeno zvezdo lahko 

posuješ z narezanimi 

mandlji, drugimi oreščki 

ali mrvicami. 
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Jagodni božički 

Sestavine:  

12 velikih jagod 

čokoladne mrvice 

100 g maskarponeja 

0,5 žličke vanilijeve arome 

1 žlica sladkorja v prahu 

 

 

Priprava: Jagode oplaknemo pod tekočo vodo in dobro osušimo s papirnatimi brisačkami. Maskar-
pone in vanilijev ekstrakt z električnim mešalnikom gladko razmešamo. Dodamo sladkor v prahu 
in mešamo še toliko časa, da dobimo malce gostejšo gladko kremo, ki jo nadevamo v dresirno 
vrečko, na katero smo namestili zvezdasti nastavek z majhno odprtinico. 

Jagodam z nožem odrežemo peclje tako, da dobimo ravne površine. Potem jim odrežemo še vrho-
ve oziroma konice – pri tem pazimo, da ne odrežemo preveč, saj bodo "kape" pretežke in se bodo 
božički prevračali. Jagode z manjšim nožkom nekoliko izdolbemo, da naredimo prostor za kremo. 

Jagode nato napolnimo s pripravljeno kremo in nanjo previdno namestimo odrezane vrhove. 
Božičke razporedimo po servirnem krožniku ali pladnju. Iz čokoladnih mrvic ali koščkov čokolade 
jim naredimo oči, potem pa z dresirno vrečko narišemo še gumbe in cofe na kapi. Pripravljen pri-
grizek takoj postrežemo ali pa ga do uporabe shranimo v hladilniku.  

 

 

 

 

 

IDEJA!  

V kremo lahko dodaš tudi 

druge arome za božičke 

vseh okusov. 



ŠALE 

Kakšna je razlika med računalni-
kom in blondinko? 

V računalnik "vneseš" podatke 
samo enkrat.  

 

V šoli, kjer so imeli prostor-
sko stisko, so v hodniku na-
mestili nov obešalnik. Nad 
njega so nalepili listek z napi-
som: ZA PROFESORJE. 
Naslednji dan je učenec, ki je 
rad ponagajal, dopisal tole: 
"Lahko pa nanj obesite tudi 
plašč." 

 

Učitelj: "Če ti dam dva zaj-
ca in še dva zajca in potem 
še dva zajca, koliko zajcev 
imaš?" 
Tinček: "Sedem!" 
Učitelj: "Ne, poslušaj paz-
ljivo še enkrat. Če ti dam 
dva zajca in še dva zajca in 
potem še dva zajca, koliko 
zajcev imaš?" 
Tinček: "Sedem!" 
Učitelj: "Poskusiva malo 
drugače. Če ti dam dve ja-
bolki in še dve jabolki in 
potem še dve jabolki, koli-
ko jabolk imaš?" 
Tinček: " Šest!" 
 

Učitelj: "Dobro. No, zdaj pa 
še enkrat z zajci. Če ti dam 
dva zajca in še dva zajca in 
nato še dva zajca, koliko 
zajcev imaš potem?" 
Tinček: "Sedem!" 
Učitelj: "Kako, zaboga, lah-
ko po tem, ko ti trikrat 
dam po dva zajca, prideš 
do sedmih?" 
Tinček: "Enega imam do-
ma." 

 

 

       Kakšna je idealna šola? 
       -Zaprta. 
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Smeh ni greh … 

 
Smeh je pol zdravja. Če se v teh prazničnih dneh še niste dovolj nasmejali, vam Sara 

Šeničnjak in Urška Mustar iz 7. a pošiljava paket smeha. 
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UGANKE 
1. 
Včasih je postlana, 
včasih razmetana, 
če na njej ležimo, 
prej ko slej zaspimo. 
 

2. 

Jo roka drži, 

jo metla žgečka, 

ko ves naloži, 

bolj čista so tla. 
 

3. 

Rada prede, rada spi, 

sladko mleko ji diši, 

če se pes podi za njo, 

hitro spleza na drevo. 
 

4. 

Črn, rumen, 

pošteno rejen, 

pošteno kosmat, 

ima rožice rad. 
 

5. 

Dolga in prožna 

brez nog se premika, 

vedno je tiho, 

le včasih zasika. 

 

6. 

Dolge lovke, mehka glava, 

po globinah morskih plava, 

brez plavuti, brez kosti, 

ribe, ribice lovi. 

SUDOKU 
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 Učence 5. a in 5. b raz-
reda sva Tinkara Baj-
rič in Tija Klemenčič 
(9. r.) anketirali o pre-
teklem letu.                                

 
 Postavili sva jima na-

slednje vprašanje: 
  
 Po čem si boš leto 

2017 najbolj zapom-
nil? Obkrožiš lahko 
največ tri odgovore:  

 
A) Športni dosežki                                            
B) Šolski uspehi                                                 
C) Zanimivi dogodki                                            
Č) Spoznavanje novih 

prijateljev      
D) Izboljšanje učnega 

uspeha 
E) Spoznavanje novih 

stvari 
F) Dogodki v družini 
G) Drugo: 

___________________  

 

 Prišli sva do zanimivih 
ugotovitev. Petošolci si 
bodo leto 2017 najbolj 
zapomnili po spozna-
vanju novih prijateljev, 
na drugo mesto se je 
uvrstil odgovor športni 
dosežki, na tretje me-
sto pa  zanimivi dogod-
ki. Šolski uspehi so se 
uvrstili šele na četrto 
mesto.   

 

 

 

Postavili sva jima še eno 
vprašanje: 

Kaj boš v prihajajočem letu 
2018 izboljšal; kakšna so tvoja 
pričakovanja in želje? 

 

Petošolci so napisali zelo zani-
mive odgovore. Največ jih je 
napisalo, da si želi boljše oce-
ne in več uspeha v šoli in pri 
učenju.  

Preberite si, kaj si v letu 2018 
še želijo nekateri od njih! 

 … več športnih dosežkov. 

… da bom imela veliko 
prijateljev.        

… da bom lepše pisal, da 
bom imel lepe ocene. 

… da bom veliko pomaga-
la doma. 

… da bomo še več tekem 
zmagali. 

… nič. Da bom dober no-
gometaš. 

… več športnih dni. 

… da se bom bolj posvetila 
družini. 

… več iz-
letov, oce-
ne. 

… želim 
si, da bi 
bilo več 
predstav, 
nastopov. 

… želja je, da bom uspešna v 
jahanju. 
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Želje in pričakovanja za naslednje leto … 
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 ŠOLSKI KOLEDAR     

  2017/2018 

SEPTEMBER 

 

 

P T S Č P S N 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

              

  OKTOBER 

 

 

P T S Č P S N 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14  15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

  NOVEMBER 

 

 

P T S Č P S N 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       

              

DECEMBER 

 

 

P T S Č P S N 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

              

  JANUAR 

 

 

P T S Č P S N 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

              

  FEBRUAR 

 

 

P T S Č P S N 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27   28         

              

MAREC 

 

 

P T S Č P S N 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12   13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              

  APRIL 

 

 

P T S Č P S N 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

  MAJ 

 

 

P T S Č P S N 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

              

JUNIJ 

 

 

P T S Č P S N 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   
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POMEMBNI DATUMI 

1. 9. 2017 =  začetek šol. leta in 1. ocenjevalnega obdobja 

31. 1. 2018 = zaključek 1. oc. obdobja 

15. 6. =  zaključek 2. oc. obdobja za 9. razred  

22. 6. = zaključek 2. oc. obdobja   

 

POČITNICE 

30. 10. 2017–3. 11. 2017 =  jesenske počitnice 

25. 12. 2017–2. 1. 2018 = božično-novoletne počitnice 

19. 2.–23. 2. = zimske počitnice 

27. 4.–2. 5. = prvomajske počitnice 

26. 6.–31. 8. = poletne počitnice 

 

PRAZNIKI 

31. 10. = dan reformacije 

1. 11. = dan spomina na mrtve 

25. 12. = božič 

26. 12. = dan samostojnosti in enotnosti 

1. 1.–2. 1. = novo leto 

8. 2. = Prešernov dan/slovenski kulturni praznik 

1. 4. = velika noč 

27. 4. = dan upora proti okupatorju 

1. 5.–2. 5. = praznik dela 

25. 6. = dan državnosti 

 

26. 8. = občinski praznik 
(spomin na pohod štirih 
srčnih mož na Triglav) 

 

26. 3. = občinski kulturni 
praznik (spomin na dr. 
Janeza Mencingerja) 

 

 

Za vas pripravili: Tija Klemenčič, Tinkara Bajrič in Ambrož Rutar 
(9. r.). 

 

 



 

 

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica 

 

Savska c. 10  

4264 Bohinjska Bistrica 

 

Tel.: (04) 577 00 00 

Faks: (04) 577 00 13 

osbohinj@osbohinj.si 

www.osbohinj.si  

 

Uredniški odbor spletnega glasila      

(Mo)žgančki: 

učenci izbirnega predmeta                     

šolsko novinarstvo (od 7. do 9. r.):   

Tinkara Bajrič, Tina Bučar, Sara Gašpe-
rin, Tija Klemenčič, Nika Markelj, Karin 
Mihelčič, Marjeta Mikelj, Nuša Mlakar, 
Urška Mustar,  Anja Repinc, Ambrož Ru-
tar, Pia Sitar,  Danaja Smukavec, Karla 
Stare, Sara Stare, Sara Šeničnjak, Varva-
ra Titova, Emiliya Vernikovska, Ana Za-
lokar  

 

Urejanje likovne opreme: Varvara Tito-
va, Nika Markelj, Emiliya Vernikovska  

 

Mentorica in urednica:                             
Marija Helena Logar 

 

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam poma-
gali pri zbiranju gradiva za glasilo! 

 

mailto:os-bohinj@guest.arnes.si

