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DRUŽENJE PRIJATELJSKIH RAZREDOV 2. A IN B TER 9. A IN B  

V MESECU DECEMBRU 

 

V prazničnem decembru smo se drugo- in devetošolci družili v OPB 2.  Odločili smo se, da bomo 

v sklopu druženja izvedli UNESCO projekt Na mostovih ustvarjalnosti, in sicer so učenci Jan 

Dežan, Kristjan Kelher, Lara Pungeršič in Tinkara Kovač skupaj z drugošolci ustvarjali s pomočjo 

sestavljanke GOGIX.   
 

  
 

Borut Jerele, Eva Prelec, Lara Gornik ter Neža Dulc so učencem brali knjige, in sicer je Borut 

prebral knjigo Božične potičke za vse (knjiga se navezuje na UNESCO projekt Od pšeničke do 

potičke), Eva knjigo, ki govori o empatiji, Lahko noč za medveda, Lara Andersenovo pravljico 

Deklica z vžigalicami, ki govor o božičnem času ter v nas budi sočutje, Neža pa knjigo, katere 

naslov govori sam zase Božič v hrupni vasi.  
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Praznično druženje smo zaključili v četrtek, 21. 12. 2017. Na začetku druženja je drugošolce 

nagovorila predsednica 9. b Anamarija Čarman:  

 

Koledarsko leto se bliža h koncu in obiskal nas bo še en dobri mož. Kateri pa? Ste bili 

dovolj pridni? Kaj pa učiteljice?  

24. 12. je božični večer, naslednji dan, 25. 12., pa praznujemo božič in pod smreko nas 

bo čakal zajeten kup daril.  

Kaj pa praznujemo 26. 12.? Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v 

Sloveniji, ki ga praznujemo 26. decembra in je dela prost dan. Ta dan obeležujemo 

razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 

23. decembra 1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na 

vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 

odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela 

osamosvojitev Slovenije. Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan 

samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih 

dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero 

enotnosti v svoji zgodovini.  

Ob koncu leta pa vam želim še, da leto 2018 preživite kar se da najbolje, uresničite 

želje in cilje, poskrbite, da boste zdravi, prijazni in dobrovoljni. Naj se vam izpolni 

vse, kar ste si zadali. Naj gorijo iskrice v vaših očeh, ne pa na pirotehničnih izdelkih, 

zato pa bo vesela narava in vaš Floki, ki ga za ta božič ne bo strah. Vesele praznike in 

srečno novo leto vam želi 9. razred! 

 
Nato smo izvedli UNESCO projekt Stare igr(ač)e za novo veselje. Devetošolci so zbrali stare, a še 

vedno uporabne igre, igrače in športne rekvizite ter jih podarili drugošolcem. V decembru so 

zanje tudi izdelali darilca, in sicer knjižne pošasti, ki so jim jih ob tej priliki podarili. Skupaj smo se 

v šolski telovadnici igrali tudi stare igre, in sicer igro AL’ JE ČRNA KUHAR’CA DOMA? ter igro 

ČRNI MOŽ. 
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Andrejka Štimpfelj, Igor Pangrčič in Irena Pleterski 


