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STRAN 2 

ŠPORT 
Mednarodni dan gora 

VID ŠKOFIČ, 7. B 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2003 razglasila 11. 
december za mednarodni dan gora. Odločitev so sprejeli po velikem 
uspehu, ki so ga dosegli leto prej s projektom o zavedanju človeštva o 
pomenu gora. Na ta dan, 11. decembra, so marsikje organizirani 
dogodki z namenom opozoriti na pomen gora za življenje in za 
ohranjanje biotske raznolikosti, ter opozoriti na pomen varovanja in 
trajnostnega razvoja gorskih območij. Vsako leto je mednarodni dan 
gora posvečen drugi temi, pomembni za trajnostni razvoj gorskih 
območij.  
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Tudi v Sloveniji imamo veliko hribov in gora, zato bi lahko rekli, da so 
gore del naše kulture. Vzpon na goro je posebno doživetje, prav tako 
pa tudi kosilo v planinski koči ali na podeželju, kolesarjenje po 
kolovozih in skritih poteh ali 
osvežitev v gorskih jezerih in 
rekah.  
 
 
 
 
 
 
 
Letošnje leto je dan posvečen življenju v gorah. Gore so dom za kar 
12 % svetovnega prebivalstva. Ob mednarodnem dnevu gora pa tudi 
ozaveščamo prebivalstvo o varstvu gora, saj se v gorah še zmeraj 
pojavlja preveč odpadkov. 
 

 
 
Viri:   

 https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/novice/arhiv-novic/11-12-mednarodni-dan-gora (7.12.2021)  
 https://deloindom.delo.si/energijska-ucinkovitost/mednarodni-dan-gora (7.12.2021)  

 

 

https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/novice/arhiv-novic/11-12-mednarodni-dan-gora
https://deloindom.delo.si/energijska-ucinkovitost/mednarodni-dan-gora
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MI IN SVET 
Novo leto naokoli po svetu 

 

BRINA NAMURŠ, 6. B

Prihaja vsem otrokom poleg rojstnega dne najljubši praznik. Novo 
leto. Zadajamo si cilje in zaobljube, pišemo Božičku, izdelujemo 
voščilnice ter kupujemo darila za nam najbližje. Vsi se veselimo tega 
prazničnega dela leta. Vsaka družina pa ga praznuje po svoje in ima 
svoje obrede, npr. kaj jedo, kdaj postavljajo smrečico in podobno.  
 
A v vseh državah ne praznujemo novega leta istega dne, kaj šele, da bi 
imeli enake običaje.  Zato vam bom danes predstavila nekaj značilnih 
običajev in jedi za nekaj držav.   
 
Le severno ali južno od nas bodo praznovali novo leto povsem 
drugače, dlje kot se bomo oddaljili od doma, razlike se bodo večale. 
Ampak če se bomo v običaje vključili, bomo ugotovili, da imajo vsi 
podobno bistvo: “Srečo in ljubezen”. 
 

 ZDA: Prebivalci so navajeni odštevati  zadnjih deset sekund 
starega leta na glavnem trgu v New Yorku, 
kjer se z odštevanjem spušča 
tudi ogromna krogla.  
 
Po skoku v novo  leto pa tam poteka 
večdnevno rajanje. V ZDA za novo leto jejo 
lečo, ker naj bi ta prinašala srečo in 

denar. Tisti, ki novega leta ne preživijo na Times Squareu, pa se 
držijo pravila “Nihče ne gre ven”. To pomeni, da ne sme nihče 
zapusti hiše, ker bi to lahko prineslo nesrečo.   
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 Danska: Danci imajo prav zanimivo tradicijo. 
Malo pred polnočjo se zberejo pred kraljičino 
palačo v Kopenhagnu in poslušajo kraljičin govor 
in skupaj odštevajo do zadnje sekunde.  
 
Medtem pa stojijo na stolih, in ko ura odbije 
polnoč, dobesedno skočijo v novo leto. 
Najpogumnejši pa skočijo ob polnoči v Kopenhagenskem pristanišču 
v ledeno mrzlo morje.   

  
 Estonija: Estonsko praznovanje novega leta je za vse tiste, ki radi 

jejo. Estonci namreč postrežejo do 
12 obrokov na dan! S tem si zaželijo, 
da bi imeli v novem letu 
dovolj hrane in drugega obilja.  
  
 Irska:  Irci imajo zelo družinski in 
prisrčen obred novega leta. Za ta 
dan namreč povsem počistijo svoja 
stanovanja, nato pa v čiste stene 
mečejo kruh. S tem odganjajo iz 

domovanj zle duhove.  
 
Ob jedi pa se spomnijo vseh svojcev in dragih, ki 
jih ni več med njimi. V ta namen pustijo zanje 
krožnike in odklenjena vrata.   
 
Japonska: Na japonskem novo leto praznujejo z 
zvonovi in festivali. Na silvestrovo tam 108-krat zazvonijo po vsej 
državi in tako prinesejo čistočo v dom. Nato sledi tridnevni festival s 
hrano, plesi in zabavami, s katerimi napolnijo mestne ulice.  Pred 
vrata pa postavijo kodomatsus, to je šopek iz bambusovih, slivovih 
in borovih vej.   
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Mehika: Kadar hodijo tujci po Mehiki za novo leto, si mislijo, da je 
nekaj narobe s prebivalci.  Ti namreč zlivajo vodo skozi okna in 
mečejo kovance na ulico. Potem pa kovance pometejo nazaj v hišo. A 
zaenkrat so prebivalci še pri pameti, držijo se le stare tradicije.  Ta 
pomeni, da z vodo, ki jo zlijejo na cesto, odganjajo zlo energijo. 
Kovance pa pometejo nazaj v hišo, teko naj bi namreč pometli 
bogastvo nazaj v hišo za še eno srečno novo leto. 
 

Države, ki novo leto praznujejo druge dni 

  
Tajska: Tajci tako kot Brazilci pričakajo novo leto v vodi. Oni se 
pomažejo z zdrobljenim lojevcem, ta pa predstavlja vse grehe v tem 
letu. Nato pa skočijo v vodo in voda kot novo leto očisti osebe.   
 

Kitajska: Kitajska je ena 
izmed držav, ki novo leto 
praznuje  drug mesec pa tudi 
na drugačen način.  Praznuje 
se od januarja pa do tretjega 
tedna februarja. Po ulicah 
paradirajo levi in zmaji, otroci 
pa s petardami strašijo zla 

bitja.  Obdarujejo se z denarjem, ki je v rdeči kuverti, na kateri so z 
zlatimi črkami napisana imena in lepe misli.   
 
Po svetu novo leto praznujejo različno,  a vsi se pri tem družijo, 
osrečujejo in zabavajo. Zato nikdar ne pozabite pravega pomena 
praznikov, ker ni vse v dobrinah, ampak v stvareh, ki jih ni mogoče 
kupiti z denarjem.  
 
Želim vam lepe praznike, srečno novo leto in vesel božič.   

 
Viri: 
https://www.student.si/zabava/kultura/silvestrovanje-v-drugih-kulturah/?cn-reloaded=1  
https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/54a3d17aa2be3/v-novo-leto-z-rdecimi-spodnjicami-leco-ali-kovcki-pred-vrati  
https://www.lupa-portal.si/vsebina/aktualno/silvestrovanja-po-svetu-zanimive-tradicije-povezane-s-praznovanjem-novega-leta/  
7.12.2021  

https://www.student.si/zabava/kultura/silvestrovanje-v-drugih-kulturah/?cn-reloaded=1
https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/54a3d17aa2be3/v-novo-leto-z-rdecimi-spodnjicami-leco-ali-kovcki-pred-vrati
https://www.lupa-portal.si/vsebina/aktualno/silvestrovanja-po-svetu-zanimive-tradicije-povezane-s-praznovanjem-novega-leta/
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Od kod prihaja Miklavž? 

VID ŠKOFIČ, 7. B 

 

Miklavža poznajo v več 
krajih, zato boste zanj slišali tudi z različnimi 
poimenovanji. Morda kot Nikolaj iz Mire, Nikolaj 
iz Barija, Nikolaj, sveti Nikolaj in nam poznani 
sveti Miklavž. Bil krščanski škof in svetnik. Rodil 
se je nekje med leti 270 in 286 v Patari, današnji 
Turčiji, umrl pa je 6. decembra (iz tega izvira tudi 
datum na katerega prinaša darila) med leti 326 in 
351 v Miri, današnji Turčiji.  
 
Posebej znan je bil po svoji darežljivosti. V 
slovenščini se uporablja ime Nikolaj zlasti v 

razpravah o njem kot zgodovinski osebnosti, kot Miklavž pa se 
označuje v njegovi obdarovalni praznični vlogi.  
 
V Sloveniji je veliko cerkva posvečenih njegovemu imenu (takoj za 
Devico Marijo). Poleg tega so mu posvečene tri izmed šestih stolnic.  
Sveti Nikolaj velja za zaščitnika mornarjev in ribičev, verjetno zato, 
ker se je njegova družina ukvarjala s pomorstvom oziroma z 
ribištvom. Cerkve svetega Nikolaja pogosto najdemo ob pomembnih 
pomorskih pa tudi rečnih plovnih poteh. Stolnica v Ljubljani je 
posvečena svetemu Nikolaju, saj je bila Ljubljanica včasih pomembna 
plovna reka.  
 
Nikolaj naj bi se rodil v premožni družini, vendar je vse podedovano 
bogastvo razdal revnim, zato se ga od nekdaj drži sloves radodarnega 
svetnika. V številnih deželah, zlasti v osrednji Evropi, je sveti Nikolaj 
povezan z obdarovalnimi prazniki, in sicer v noči s 5. na 6. december, 
na Nikolajev godovni dan.  
 
Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_iz_Mire  

- https://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/sveti-miklavz-simbolizira-darezljivost.html, 14. 12. 2021 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_iz_Mire
https://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/sveti-miklavz-simbolizira-darezljivost.html


2021/2022 − ŠT. 3 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 8 

Jeleni 

URBAN LAKOTA, 5. B 

Jelenov najmanjši predstavnik je mošus, ki tehta okrog 10 kg, največji 

pa je los, ki tehta do 800 kg. Samci imajo na glavi razvejano rogovje, ki 

požene na nastavkih čelnice. Rogovje vsako leto odpade, na njegovem 

mestu pa zraste novo. Samci imajo rogovje, samice pa so brez njega. 

Edinole pri severnem jelenu imajo rogove tudi samice.  

 

 

Poddružine, rodovi in vrste  

Na svetu obstaja približno 34 vrst jelenov, ki se delijo na dve večji 
skupini: jeleni starega sveta, ki vključujejo poddružini Muntiacinae in 
Cervinae, in jeleni novega sveta, ki vključujejo poddružini 
Hydropotinae in Capreolinae. Razdelitev se nanaša na njihovo poreklo 
in ne na njihovo sedanjo razširjenost: Hydropotes inermis na primer 
je jelen novega sveta, ampak ga danes najdemo le na Kitajskem in 
v Koreji.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1us
https://sl.wikipedia.org/wiki/Los
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rog
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Severni_jelen&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrsta_(biologija)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydropotes_inermis&action=edit&redlink=1%22%20/o%20%22Hydropotes%20inermis%20(stran%20ne%20obstaja)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudska_republika_Kitajska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koreja
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Jeleni za božič  

Jeleni so značilni za božič, ker vlečejo Božičkove sani. Gotovo jih 
poznate, vsak od njih pa naj bi imel čarobno moč in posebno ime.  

- Dasher,                        
- Dancer,  
- Prancer,  
- Vixen,  
- Comet,  
- Cupid,  
- Doner,  
- Blitzen,  
- Rudolf. 

 
Poznate pesmico o jelenčku Rudolfu?  
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Svetovne znamenitosti – Kolosej 

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

 

Kolosej je veliki amfiteater (gledališče) sredi Rima. 
Prvotno je lahko sprejel 45.000 do 50.000 gledalcev in se je uporabljal 
za gladiatorske* boje in druge javne predstave. Gre za največji 
amfiteater, kar jih je bilo zgrajenih.  
 
Gradnja se je začela med letoma 70 in 72 n. št. pod cesarjem 
Vespazijanom in je bila končana leta 80 n. št. pod cesarjem Titom, do 
neke mere pa so ga preoblikovali v času vladanja cesarja Domicijana. Ti 
trije cesarji so bili znani kot Flavijci in amfiteater je dobil ime v 
latinščini v povezavi z njihovo družino (Flavius).  
 
Poleg tradicionalnih gladiatorskih iger so se tu odvijale še številne 
druge predstave, npr. lažne morske bitke, lov na živali, usmrtitve, 
poustvaritve znamenitih bitk in drame na osnovi klasične mitologije. 
Pozneje v srednjem veku se je zgradba uporabljala za najrazličnejše 
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namene, npr. za bivališča, delavnice, prostore verskega reda, kot 
trdnjava in kot krščansko svetišče.  
 
Izbrano mesto je bilo ravno območje na dnu nizke doline med Celiom, 
Eskvilinom in Palatinskim gričem, skozi katero je tekel kanaliziran 
potok, pa tudi umetno jezero/močvirje. Do 2. stoletja pred našim 
štetjem je bilo območje gosto naseljeno. Uničil ga je velik rimski požar 
leta 64 n. št., po katerem je Neron zasegel večji del območja.  
 
Odločitev Vespazijana, da na mestu Neronovega jezera zgradi Kolosej, 
je mogoče razumeti kot gesto*, da bi ljudem vrnil območje mesta, ki si 
ga je Neron prisvojil za lastno uporabo. V nasprotju s številnimi drugimi 
amfiteatri, ki so bili nameščeni na obrobju mesta, je bil Kolosej zgrajen 
v središču mesta, ki ga je simbolično in natančno postavil v osrčje Rima.  
Gradnja Koloseja se je začela pod vladavino Vespazijana približno leta 
70-72. Kolosej je bil do Vespazijanove smrti leta 79 dokončan do 
tretjega nadstropja. Najvišjo raven je dokončal njegov sin Tit Flavij v 
80. letih, otvoritvene igre pa so bile organizirane leta 80 ali 81.  
 

Kasij Dion pripoveduje, da je bilo med 
otvoritvenimi igrami v amfiteatru 
ubitih več kot 9.000 divjih živali. Ob 
slavnostni otvoritvi je bil izdan 
spominski kovanec. Stavba je bila 
preurejena že pod Vespazijanovim 
mlajšim sinom, novoimenovanim 
cesarjem Domicijanom, ki je zgradil 
hipogej*, niz predorov, ki so bili 
namenjeni nastanitvi živali in sužnjev. 
Na vrh Koloseja je dodal tudi galerijo, 
da bi povečal sedežno zmogljivost.  

 
Veliki potres leta 1349 je na Koloseju povzročil hudo škodo, zaradi 
česar se je zrušila zunanja južna stran, ki je ležala na manj stabilnem 
aluvialnem terenu. Velik del porušenega kamna je bil ponovno 
uporabljen za gradnjo palač, cerkva, bolnišnic in drugih zgradb drugje 
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v Rimu. V severno tretjino Koloseja se je sredi 14. stoletja preselil verski 
red in ga poseljeval vse do začetka 19. stoletja.  
 
Čeprav je Kolosej danes zaradi potresov in tatov kamnov precej 
porušen, je že dolgo simbol Rimskega imperija in eden od 
najveličastnejših ohranjenih primerov rimske arhitekture. Je med 
najpriljubljenejšimi turističnimi znamenitostmi sodobnega Rima. 
 

 

 
  
*Slovarček neznanih besed  
Gladiatorske igre: boj, kjer se bojevalca bojujeta z divjimi zvermi  
Gesta: dejanje, ukrep  
Hipogej: tempelj, grobnica  
 
Vir besedila:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej  
  
Viri slik:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:Colosseo_2008.jpg  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:Colosseum_Ses_Titus_80AD.JPG  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:0_Colosseum_-_Rome_111001_(2).JPG  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:Colosseo_2008.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:Colosseum_Ses_Titus_80AD.JPG
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej#/media/Slika:0_Colosseum_-_Rome_111001_(2).JPG
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Koledarsko novo leto 

DANINA KELMENDI, 6. C 

Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek novega 
koledarskega leta. Po gregorijanskem koledarju, ki velja v večini sveta, 
je to 1. januar.  
 
Vse skupaj se je začelo v obdobju vladavine Rima, z rimskim 
koledarjem, ko je bil začetek leta 1. marca. Pod vladavino cesarja Gaja 
Julija Cezarja se je koledar preimenoval v julijanskega (leta 47 pred 
našim štetjem). Kasneje je bil koledar malce spremenjen in v takšni 
obliki, kot ga pozna danes večina sveta, je začel veljati leta 1582 pod 
pontifikatom papeža Gregorja XIII. 1. januar je postal najpopularnejši 
dan za praznovanje novega leta.  

Praznovanje novega leta  

Različne navade ob praznovanju novega leta izvirajo iz različnih 
antičnih tradicij praznovanja mesečevih del. Tem je bil v celoti 
posvečen rimski koledar, ki je slavil dela na polju in gospodarska 
opravila v določenem mesecu. Novo leto simbolično ponazarja 
ponoven prihod življenja. Staro se poslavlja, dan se znova začne 
daljšati, rastline se počasi pripravljajo na nov ciklus rasti … Navade in 
praznovanja tega dne so se skozi stoletja spreminjale, pa vendar smo 
vse do današnjih dni uspeli ohraniti načine, s katerimi vsako leto znova 
pozdravimo prihod novega leta.  

Zbiranje na prostem in zabave  

Obiskovanje prijateljev in znancev je del praznovanja povsod po svetu. 
Ljudje praznujejo in prirejajo zabave. Točno opolnoči pa ugasnejo luči 
in sveče. Napoči trenutek izrekanja dobrih želja, nazdravljanje. Mnogi 
na ta večer razrežejo torto, ki simbolizira srečo in bogastvo v 
prihodnjem letu. Mladina po navadi proslavlja v klubih, diskotekah in 
lokalih, kjer preplešejo noč.  



2021/2022 − ŠT. 3 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 14 

Polnočno odganjanje zlih duhov  

Marsikje po svetu se je ohranila tradicija odganjanja slabih sil in zlih 
duhov s petjem in plesom ter pozdravljanje novega letnega ciklusa z 
bučnim zvokom trobil, pihal, bobnov in glasnim kričanjem.  

Kako do sreče v novem letu?  

Mnogi verjamejo, da bo tako, kot bodo preživeli prvi dan v letu, minilo 
tudi prihodnjih 364 dni. Zato želijo 1. januar preživeti na najboljši 
način – z družino in prijatelji. Včasih so verjeli, da je dobro, če dom na 
silvestrsko noč obišče moški s črnimi lasmi. To naj bi prinašalo srečo.  
 

                  

                                                    Novoletni ognjemet v centru Ljubljane  
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Živo božično drevo  

DANA DULAR, 6. A 

Saj že veste, da naš svet ogroža plastika. Del te plastike so tudi božična 
drevesca, ki jih imamo doma. Vsako leto jih ljudje kupujejo in tiste, ki 
so jih imeli prej, zavržejo. V enem letu se na smetiščih nabere več tisoč 
božičnih dreves.   
 
Prav zaradi tega se je razvilo podjetje Zeleno drevo. Imajo polja, na 
katerih vsako leto posadijo mnogo smrekic. Lahko si jih pridete ogledat 
in jih izbrati v živo, ali pa jih naročite kar po spletu. Podjetje lahko 
izbrano drevesce dostavi tudi na dom, kjer ga prav tako okrasijo. Ko 
božič mine, drevo odnesejo in ga posadijo nazaj v gozd. Tako tudi 
prispevamo k zdravim in bogatim slovenskim gozdovom.  
 
Prav v ta namen imamo tudi na naši šoli takšno drevo. Verjetno ste ga 
že opazili. Lepo zeleno drevesce precej izstopa v naši šolski 
avli. Čistilke ga vsak dan skrbno zalijejo z vodo. Z njim moramo lepo 
ravnati, da ga ne uničimo, saj bo nekega dne prav to drevo rastlo spet 
v gozdu.  
 
Tudi vi lahko za božič naročite drevo in pomagate naravi, da bo ostala 
lepa in čista!  
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Horoskop – strelec (22.11.−21.12.) 

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Strelec je nebesno znamenje, spada med 

ognjena znamenja in vlada planetu Jupiter.  

 

Strelec je znamenje neizmernega optimizma 

in volje do življenja. Ljudje, ki imajo v rojstni 

karti poudarjeno znamenje Strelec, 

potrebujejo veliko svobode in gibanja. 

Povezani so z vsemi širinami in širitvami. 

Odpirajo meje in si prizadevajo, da se le-te krepko razširijo. Zaradi 

svojega širokega duha in pozitivne naravnanosti so uvidevni do drugih 

ljudi, tudi drugačnih in po mnenju preostalih znamenj čudnih. Le v zelo 

negativni postavitvi postanejo obremenjeni in se prepuščajo 

predsodkom.  

 

Že ob prvem srečanju se Strelci zdijo iskreni, odprti in neposredni. 

Zlahka podajo roko in si pri tem nadenejo najočarljivejši nasmešek, ki 

razoroži še tako zadrtega molčečneža.  

 

Strelce bi lahko označili kot umirjene kolerike*. Svoje strasti znajo 

nadzirati, njihov ogenj pa se, hitro vname in tudi hitro ohladi.  

 

Strelci so navadno izobraženi ljudje, ki cenijo znanje in ga vse življenje 

razvijajo. Znajo razlikovati med znanjem in modrostjo, svoja spoznanja 

pa plemenito predajajo naprej in ga širijo na druge.  
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Strelci radi sledijo modi: predvsem zato, ker ne bi radi eksperimentirali 

in pri tem zgrešili, pa tudi zato, ker jim ugaja, če so v središču 

pozornosti.  

 

Strelci radi potujejo in so seveda podvrženi selitvam. Strelci le redko 

poženejo korenine, še posebno pa jih priteguje tujina.  

  

* Slovarček neznanih besed: 

Kolerik: oseba, ki je čustveno zelo prizadeta in se hitro razburi  
  

         

  

Viri  

VIRI BESEDILA:  

https://www.viva.si/Horoskop/StreleC  

https://siol.net/horoskop/dnevni/strelec  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Strelec_(ozvezdje)  

  

VIRI SLIK:  

https://images.app.goo.gl/WXf3cC3CnpskF6QT9  

https://images.app.goo.gl/YwNQJhwmCQQnnHn17  

  

 

https://www.viva.si/Horoskop/StreleC
https://siol.net/horoskop/dnevni/strelec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strelec_(ozvezdje
https://images.app.goo.gl/WXf3cC3CnpskF6QT9
https://images.app.goo.gl/YwNQJhwmCQQnnHn17
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USTVARJALNI 

KOTIČEK 
Kleklanje 

NELI SAVENC, 5. B 

Klekljanje se je v naših krajih rodilo v Idriji, dokončno se je razvilo v 

Spodnji Idriji, Trnovskem gozdu, Cerkljanskem, Ljubljani ter Selški 

dolini. Najbolj je bilo razširjeno na Žirovskem, kjer so leta 2006 

proslavili 100 letnico.   

Kdaj so včasih delale klekljarice 

Klekljarice so delale: pozimi ob petrolejki, poleti pa na dvorišču, na 

soncu. Klekljale so predvsem ženske ter otroci (le redkokdaj so klekljali 

moški). Med tem, ko so klekljarice klekljale so se pogovarjale, pele, se 

družile ter učile klekljanja. Včasih so klekljali predvsem za cerkve, za 

služenje denarja, za osnovne življenjske potrebščine.  

Zanimivosti 

Otroke so že pri petih letih učili klekljati, saj so za učenje porabili kar 5 

let. V Idriji je Ivanka Ferjančič odprla čipkarsko šolo, v katero so 

zahajale klekljarice iz širšega območja Idrije. Prav tako so v šolo hodile 

klekljarice, ki so se hotele naučite novih vzorcev. Leta 1873 je eno 

klekljanje stalo 50 krajcarjev. Klekljanje se ohranja kot ljudski običaj in 

ga najdemo v muzeju Idrija ter v muzeju Železniki. Otroci se v šolah 

učijo klekljati preko izbirnih predmetov.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Idrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnja_Idrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trnovski_gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkljansko
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sel%C5%A1ka_dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sel%C5%A1ka_dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slu%C5%BEenje_denarja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivljenjske_potreb%C5%A1%C4%8Dine&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Ferjan%C4%8Di%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cipkarska_%C5%A1ola,_Idrija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajcar&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ljudski_obi%C4%8Daj&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestni_muzej_Idrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej_%C5%BDelezniki
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izbirni_predmet&action=edit&redlink=1
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Oprema 

Pripomočki za klekljanje so: blazina, košarica, ki se prilega blazini, 

klekeljni, sukanec, nerjaveče bucike, papir, vzorec (na katerega 

klekljamo) ter kvačka.  

Ali veš? 

Da imamo na naši šoli tudi krožek, kjer se lahko naučiš klekljati? Vodi 

ga gospa Tanja Oblak vsak torek 7. in 8. uro.  

 
Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Klekljanje, 14. 12. 2021 

  

  

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blazina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukanec&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bucike&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Papir
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kva%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Klekljanje
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ZABAVNIK 
Kviz o praznikih 

URBAN LAKOTA IN JULIJA TORKAR, 5. B 

1. Kdaj je božično jutro? 
20. december 
24. december 
25. december 

 
2. Kaj se zgodi 15. avgusta? 

Dan spomina na mrtve 
Marijino vnebovzetje 
Pust 

 
3. Dan reformacije je 31. oktobra. Takrat slavimo 

praznik katerega znanega slovenskega pisatelja? 
 

4. Kako bi ocenil/-a božič? 
 

5. Katerega dne je velika noč? 
V soboto 
V nedeljo 
V ponedeljek 

 
6. Katerega meseca praznujemo dan upora proti 

okupatorju? 
Aprila  
Septembra 



2021/2022 − ŠT. 3 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 21 

Uganka 

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Ko zakorakaš tja, vidiš drevesa. A ta drevesa nimajo lesenega debla, 
njihovo deblo je trdno in sivo. In namesto listov, ki bi viseli z njega, 
ima liste, skozi katere lahko vidiš in se svetlikajo v soju sonca. In 
namesto da visijo, so prilepljeni na drevo in gledajo nate od spodaj.  
 
 
 
Namesto gozdne poti, je ta trdna. Vanjo ni zlahka skopati luknje in 
po njej tečejo bele črte. Po njej tekmujejo mehanske zveri, različnih 
oblik in barv.  
 
 
Tam je tudi štor, a ta je tako visok, da sega čez glavo. Tam pa so ljudje, 
ki čakajo pod majhno hišico. Ta hišica ima samo tri stene, dve zelo 
ozki in eno zelo široko. Notri je tudi klop, na robu ravne strehe pa so 
krogci s številkami.  
 
 
Baje ti ljudje čakajo na železno kačo, ali tudi kakor rečejo, harmoniko, 
ki jih bo odpeljala neznano kam.  
 
 
 
Uganete, kaj je to? 

HIŠE 

CESTA 

AVTOBUSNA POSTAJA 

AVTOBUS 
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