POROČILO NARAVOSLOVNI DAN 24.12.2020 – Nina Švigelj 7.b

1. Novoletni običaji nekoč
Glede novoletnih običajev sem vprašala mojo 84 let staro babico.
24.12. zjutraj so oče in otroci odšli v gozd in oče je posekal smrekico, otroci pa
so nabrali mah in vse skupaj odnesli domov. Takrat so bile zime še hude in bilo
je veliko snega. Domov so se vrnili čisto premraženi, mokri in zelo veseli. Mama
je medtem spekla potico in piškote. To je bilo res posebno, saj sladic med letom
niso jedli. Otroci so celo leto čakali na piškote in potico.
Oče je postavil smrekico in skupaj so jo okrasili. Okraskov je bilo malo, saj so
bili dragi in otroci so morali zelo paziti, da kakšnega ne razbijejo. Pod smreko
so položili mah in nanj postavili jaslice. Ob polnoči so se udeležili polničnice.
Takrat so otroci za božič prejeli kakšno doma narejeno leseno igračo, punčko
iz cunj, kapo, šal in rokavice, ki jih je spletla mama in suho sadje. Novega leta
niso praznovali.
2. Izdelava novoletnih voščilnic
Izdelala sem 3 voščilnce, ki sem jih poslala prijateljem.
Ena izmed nalog je bila, da poiščemo stare voščilnice. Žal jih babica ni našla,
pri nas doma pa nimamo nobenih starih voščičnic.
3. Peka peciva in ustvarjanje receptov
Z mamo in bratom smo pekli piškote. Najraje delam piškote, ki se jim reče
linške oči in razpokančke. Letos smo spekli 12 različnih vrst piškotov. Nekaj
piškotov ostane doma, večino pa jih podarimo sorodnikom in prijateljem.

Naš božični praznik
Kot vsako leto smo tudi letos postavili jaslice. Najprej smo nabrali mah, nato smo ga
posušili in gor postavili veliko majhnih figur, mater Marijo, očeta Jožefa in majhnega
Jezusa, ki so bili v hlevu skupaj s kravo in oslom. Postavila sem tudi kozolce, pastirje
in ovčice, ki so stali na velikem travniku. To je vse, kar se tiče letošnjih jaslic. Seveda
za božič postavimo tudi božično jelko in pa veliko lučk in okraskov. Božič mi je
najlepši praznik, ker je vse osvetljeno in okrašeno. Vsaka hiša ima svoje
tradicionalne navade. Mi imamo božično kosilo, kjer se vsi zberemo in zraven
praznujemo še rojstni dan mojega brata.
Sara Škulj, 7.a

Vtise o naravoslovnem dnevu ter razgovor z babico je pripravila Manca Baler,
7. b.
Meni je bil naravoslovni dan zelo všeč. Ob izdelavi voščilnic, pisanju voščila in peki
piškotov sem bila zelo vesela. Poslušanje božičnih skladb, pa je naravoslovnemu
dnevu dalo samo piko na i.
Jaz sem vprašala svojo babico o značilnih jedeh za praznike, ko je bila še mlajša in
je rekla, da so zmeraj pekli potico. Zmeraj pa so imeli tudi dobro kosilo.

O praznikih se je s starimi starši pogovarjal Filip Stanišić, 7. a.

Voščilo Leje Gačnik, 7. a.

Piškoti Sara Jovanov, 7. c

Kokosovi razspokančki, skutin kolač in voščilnice od Tjaše Murgić, 7. d

Piškotki Liza Stanešič, 6. a

Voščilnice Aljaž Kraševec, 8. c

Tim Smrekar Šuštaršič, 9. a

Zadnje leto je bilo za vse zelo težko, res da se je začelo kot vsako leto, a zadnjih 365 dni še
dolgo ne bo pozabljenih. Verjetno si vsi predstavljamo, da ko bomo odšteli zadnjih deset
sekund leta 2020 in si zaželeli srečno in zdravo novo leto 2021, se zavedali, da je tukaj in zdaj
1.1.2021, se bo svet spet postavil v red. To so sanje vseh, čeprav vemo, da to ni mogoče,
lahko pa situacijo v svetu sami sebi olajšamo tako, da se ne osredotočimo na vso negativo,
temveč poudarimo vso pozitivo.
Tudi na naši šoli smo to pozitivo poudarjali skupaj, pa čeprav narazen. Imeli smo
naravoslovni oziroma tehnični dan s temo prednovoletno vzdušje.
Izdelovali smo praznične voščilnice, pekli različna praznična peciva ter spoznavali navade in
načine praznovanja praznikov nekoč, vse to pa še polepšali s praznično glasbo. Učitelji so
nam s programom za vsaj nekaj ur odvrnili glave od trenutne situacije, računalnikov in drugih
pametih naprav, brez katerih dandanes človek več ne more normalno delovati.

Zdravo in veselo novo leto 2021!
Ajda Prašnički, 8.b

