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                                          KULTURNI DAN  
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

  

 

Učenke in učenci,  

 

pred nami je kulturni dan, ki smo ga na naši šoli navadno obeležili z glasbo in 

plesom. Ste se pripravljeni letos odpovedati plesnim ritmom? Mi, učitelji, nikakor ne. 

Zavrtite si pesem, ki vas vedno spravi v dobro voljo, odmaknite oči od ekranov in 

zamigajte v svojih plesnih ritmih skupaj z nami! 

 

Ste nazaj? Prepričana sem, da ste zadihali obilico kisika in bo pozitivna energija 

preplavila vaše možgančke. Tako, zdaj pa zares. Pred nami je 26. december, dan 

samostojnosti in enotnosti. Letos praznujemo okroglo 30. obletnico osamosvojitve 

Slovenije. Leta 1990 smo Slovenci znotraj tedanje Jugoslavije na plebiscitu 

izglasovali, da bo Slovenija samostojna država. Naslednje leto, 25. 6. 1991, pa je bila 

na podlagi tega plebiscita uradno razglašena samostojna Republika Slovenija. 

Obletnici je posvečeno tudi letošnje Cankarjevo tekmovanje, ki nosi naslov Slovenija, 

vse najboljše! S pesmijo se pridružimo voščilu tudi mi in zapojmo skupaj Slovenija, 

moja dežela: https://www.youtube.com/watch?v=pi8B0buA13U. 

 

 

 

 

MOJA DEŽELA 

 

Moja dežela, to je njena lepota. 

Moja dežela, mi smo njeni ljudje. 

Lepota dežele je sloves njen, 

njeni ljudje smo njeno ime, 

ponosno ime. 
 

Dovoljene so sanje 

verjeli bomo vanje 

zal in cvetan bo jutrišnji dan 

čez vsako temo in sivo nebo 

za prave ljudi se sonce zgodi, 

da zrasel bo cvet, polepša ta svet, 

da naš bo ponos 

in naše ime sanje še žive. 
 

 

Navodila za izvedbo so na naslednji strani. 

https://www.youtube.com/watch?v=pi8B0buA13U
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NAVODILA ZA IZVEDBO KULTURNEGA DNEVA 

 

Da pa tale dan na daljavo ne bo potekal brez navodil in brez zadolžitev, vam učitelji 

prilagamo naslednje naloge: 

1. Spočijte si oči in preživite dan brez računalnikov in brez videokonferenc. 

2. Posvetite čas družini.  

3. Pokličite dedke in babice in jim polepšajte dan. Če živite skupaj, jih ne kličite, 

ampak se stisnite k njim v topel objem. 

4. Spomnite se tistih, ki te dni preživljajo v postelji in jim namenite lepo misel in 

delček svojega časa. 

5. Zavijte darila. Ne pozabite, da je darilo vsaka pozornost, ki pride iz srca. 

6. Pospravite in prezračite sobo. 

7. Izdelajte okraske in poskrbite za praznično vzdušje. 

8. Ste že spekli piškote? Kaj še čakate? Prazniki so tik pred vrati! 

9. Razveselite nekoga z drobno pozornostjo in ne pričakujte ničesar nazaj. 

10. Oproščajte in imejte se radi. 

Naj vam teh deset pravljičnih navodil polepša praznične dni pred skokom v novo 

leto. Če vam zmanjka idej, pa mislim, da jih imate ogromno, vam prilagamo še 

nekaj namigov na spodnjih povezavah. Pokukajte jih, potem pa ugasnite 

računalnike in veselo na delo. 

Bodite zdravi in naj vam leto 2021 prinese vse tisto, na kar je letošnje leto 

pozabilo. Upamo, da se kmalu vidimo v šolskih klopeh, da bodo učilnice spet 

pokale od znanja, hodniki pa bodo polni smeha, šepetanja skrivnosti in smešnih 

prigod.   

Vam in vsem vašim bližnjim želimo lepe praznike ter srečno in zdravo 2021!   

 

Vaši učitelji 

  

 Nekaj namigov iz naše zakladnice ... 

 

Naravni božični okraski (civcav.si):  

https://www.civcav.si/naravni-bozicni-okraski/ 

Predlogi za igro 

- Sestavi snežaka (navihancki.si): 

http://navihancki.si/vrzi-kocko-in-sestavi-snezaka/    

- Družabne igre za vso družino (zbrala M. Troha, pdf.): 

https://bit.ly/3gWCCR2  

Božična sladkanja (KUHNAPATO.si): 

https://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,male_recepture_za_velike_mojstre,disi_po_bozicu.htm 
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