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Napiši geslo, svoj naslov in starost ter jih do 20.12. 2020 pošlji na naslov: Društvo Sobivanje, Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. 
Izžrebali bomo nagrajence, ki bodo prejeli privlačne nagrade.

V tej številki boš spoznal prav posebno ovco, 
čaka te kviz, pobarvanka ter čudovita 

pravljica in še veliko zanimivega. 

Še enkrat pozorno preglej revijo. Opazil boš, 
da nam ponekod družbo delajo črke. Prepiši jih od začetka 

do konca revije v enakem zaporedju v spodnje krogce. 
To je jesensko-zimsko geslo.

Fotografije:  
www.shutterstock.com
Mediateka STO

Sobivanje – brezplačna revija za otroke in starše, november 2020. Letnik 5, številka 10. Nosilec projekta: Sobivanje – Društvo za trajnostni 
razvoj. Izdajatelj: Bomark d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. Odgovorni urednik: mag. Borut Petelin. Besedila in urejanje besedil: 
Andreja Šeme. Strokovni sodelavci: dr. Lia Katarina Kompan Erzar,  Tomaž Oršič, Lucija Šušteršič. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno 
uredništvo in oblikovanje: Nina Marselan. Fotografije: Shutterstock oziroma navedeni avtorji. 10. številka revije Sobivanje izhaja v e-obliki. 
Vsebina je zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki.

http://www.triglav.si
http://www.gis.si
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SKRB ZA 
OKOLJEKDO SMO?

KAKŠNE SMO?
Ovce ne rastemo tako dolgo kot ljudje. Že pri treh ali štirih 
letih dosežem svojo polno velikost. Zrastemo do 70 centime-
trov v višino, težke pa sem med 60 in 75 kilogrami. Moj mož, 
oven, pa ima kar 95 kilogramov. Imam ozko glavo in štrleča 
ušesa, moj mož pa ima močne, nazaj zavite rogove. Mladiče 
imamo spomladi, običajno samo enega.

Sem ovca istrska pramenka, slovenska avtohtona pasma. 
Pravijo mi tudi istrijanka, primorska ovca in ovca surove volne. 
Ti povem, po čem me takoj prepoznaš? Po dveh stvareh. Prvič: 
po celem telesu imam črne lise, pramene in pike. Zaradi teh 
črnih pramenov sem dobila tudi ime pramenka. Drugič: volne 
nimam veliko, po trebuhu in po nogah pa sem skoraj gola.

KAJ POČNEMO?
V resnici se imam lepo. Cele dneve se sprehajam po naravi. Na 
Krasu je narava res krasna. In kadar sem lačna? Nisem izbirčna. 
Popasem malo trave in kakšno zelišče, pa je. Prav zato, ker jem 
tako fino hrano, je moje mleko odličnega okusa. Bi rekla, da me 
imajo ljudje prav zaradi okusnega mleka tako radi. Kar naprej jih 
poslušam, ko hvalijo sire, skuto in jogurte, ki jih naredijo iz njega. 
Ljudje znajo narediti mehke, poltrde in trde sire, pa tudi take za 
ribanje. Najbolj slasten pa je menda kraški ali istrski ovčji sir. De-
lajo ga po tradicionalnih postopkih in zelo dolgo zori. Hvalijo ga, 
pravijo, zaradi teksture in okusa. Ne bi vedela. Jaz sira ne jem.

Fotografije: https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/istrska-pramenka-ip/ 

KAJ JEMO?
Kot sem že povedala, sem glede hrane 
zelo skromna. Zadovoljna sem z malo 
trave in zdravilnih rožic. Ampak tudi 
tega v kraškem svetu včasih ni bilo v izo-
bilju. Zato so nas morali gnati na pašo 
tudi na bolj oddaljene planine. Poleti so 
ovce pasli na Snežniku in v okolici, jeseni 
v okolici Vremščice, pozimi pa v Istri in 
Furlaniji. To je bilo za pastirje in nas ovce 
precej naporno, zato je bilo po drugi 
svetovni vojni ovčarstva s selitveno pašo 
občutno manj. Danes pa nam ni hudega, 
saj je reja ovac postala bolj sodobna.

Veš kaj je sirotka? 
Sirotka nastane, ko iz mleka 
delajo sir. Je zelo zdrava, saj 

vsebuje vitamine skupine 
B in rudnine.

https://www.drobnica.si


Fotografje: Čebeli: Robert Mulej, 
čebele v letu in panj: Dunja Wedam, čebelar: Aleš Fevžer6 7
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STE VEDELI?
V Sloveniji imamo štiri avtohtone pasme ovc. Poleg istrske pramenke še 
jezersko-solčavsko ovco, belokranjsko pramenko in bovško ovco. Od teh 
štirih pasem ovc je prav istrske pramenke najmanj. Istrsko pramenko redijo 
le v nekaj rejah in zaradi njene skromnosti predvsem na območju Krasa in 
Istre. Ker prebiva le naj majhnem delu Slovenije in ni razpršena tudi po 
drugih delih države, je kritično ogrožena. V rodovniško knjigo je vpisanih le 
okoli tisoč živali.

Pravijo, da je 
treba šteti ovce, če ne 
moreš zaspati. Si že 

kdaj poskusil?

KJE ŽIVIMO?
Kot že moje ime pove, so me vzgojili v slovenski Istri in na Krasu. Včasih 
je bila na tem območju ovčjereja zelo pomembna. Kmetje so jagnjeta, sir, 
volno in sirotko prodajali v Trst, na Goriško in na Beneško. Tako so lahko 
zaslužili nekaj denarja.

Fotografije: https://www.drobnica.si/pasme/pasme-ovc/istrska-pramenka-ip/

https://www.drobnica.si
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ulica iger in zabave
izziv za vse: izdelajte vsak 
svoje papirnato letalo. 
najboljše letalo, ki poleti 
najdlje, zmaga in ti prisluži še 
en met.

stop! 
vrzi 6, 
da lahko 
nadaljuješ.

imaš srečo! 
še enkrat mečeš.

škoda. premakni se 
3 polja nazaj.

objemi zadnjega 
igralca v igri.

bravo! 
zmaga je tvoja!

            naredi 5 
            žabjih        
        poskokov              
     in preskoči             
   igralca                    
 pred seboj.

ulica aktivnega življenja

naredi 10 počepov in 
si prisluži še en met.

ulica kulturnih doživetij
oponašaj svojo najljubšo 
žival in si prisluži 
2 dodatna meta!

če pristaneš na polju z imenom ulice,
te čaka izziv!

še več zabave odkrij 
na spletu v m soseski! 

dobrodošli
v m soseski  

8 9

http://www.mercator.si
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SKRB ZA 
OKOLJE

Jeseni in pozimi potrebujejo vse živali dodatno energijo, ker je veliko porabijo za 
gretje telesa. Zato je treba v hladnem delu leta živalim hrano ponuditi  večkrat kot 
v toplih mesecih.

Če imaš kužka običajno zunaj, mu, kadar je zelo mrzlo (če je temperatura manj kot 
0º C tudi podnevi), omogoči počitek v zaprtem in ogrevanem prostoru s suhim 
ležiščem. Če je pes zunaj v uti, preveri, ali je ta dobro izolirana in v njej ni prepiha. 

In ne pozabi, da je mladičkom, kratkodlakim psom, malim psom in hrtom pozimi 
zelo mraz. Oni pozimi ne smejo bivati zunaj. Če imaš takega psa, pozimi še posebej 
pazi nanj, saj se zelo hitro ohlaja. Zaščiti ga z zaščitnimi oblačili, tačke pa z mazili ali 
z nepremočljivimi nogavicami.

1. Hrani ga večkrat kot poleti.

2. Počitek na toplem.

3. Nekateri psi rabijo 
    zaščitna oblačila.

http://%20www.triglav.si
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Ker je tokrat deseta številka, ti predstavimo deset slovenskih rek. 
Preberi opis in ugotovi, za katero reko gre. Poveži opis z ustrezno reko.

Reka, ki teče 
skozi drugo 
največje mesto. 
Na poti vidi tudi 
najstarejšo trto v 
Evropi.

Najdaljša slovenska reka. 

Reka, ki teče po Dolenjski. Če ji vzameš 
zadnjo črko, dobiš ime hrvaškega otoka. 

Največja in najdaljša ponikalnica v Sloveniji. 
Ponikne na območju Škocjanskih jam. 

Reka, ki teče skozi 
glavno mesto. Tudi 
pod Tromostovjem. 

Reka, ki teče po ozki 
soteski Huda luknja, 
tudi skozi Velenje in 
Šmartno ob Paki. 

Reka, na kateri so tudi mlini in teče po Prekmurju. 

Izvir te reke je 
najbolj obiskani 
slovenski slap 
Rinka, ki pada 
kar 71 m glo-
boko.

Reka, ki teče po delu meje med Hrvaško in 
Slovenijo. Fina za kopanje in čolnarjenje. 

Zelo mrzla in čista reka. Smaragdno zelene barve.

SOČA

KOLPA

DRAVA

MURA

KRKA

REKA REKA

LJUBLJANICA

PAKA
SAVA

SAVINJA

FOTO: https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije
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Preberite nasvete na 
vsebovredu.triglav.si

Med umivanjem 
rok zapoj 
pesmico, da 
bodo res čiste.

Kuža Pazi svetuje.

tiskan_oglas_Kuza_Pazi_nasveti_korona_176x220.indd   1 30/04/2020   12:51

www.triglav.si

Poglej, kaj vse 
rad počne 
Kuža Pazi. 

Poišči pare. 
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VARNOST V 
PROMETU

1. Ne odlašajte s prometno vzgojo! S svojim obnašanjem v prometu ste vzor najmlajšim, 
    tako jih tudi najbolje opremite za varno in samostojno udeležbo v prometu.

2. Vidnost pešcev, posebej najmlajših, je za varno udeležbo v prometu ključna. Poskrbite 
   za namestitev odsevnikov!

3. Za šolarje prvih in drugih razredov je obvezna uporaba rumene rutice. 

4. Vozniki, bodite pozorni na otroke in jim vedno prepustite prednost na prehodih za 
    pešce. Spremljajte promet in med vožnjo ne uporabljajte telefona.

5. Pred nami so meseci, ki so pešcem najmanj naklonjeni. Poskrbite za svojo varnost, 
    ravnajte samozaščitno in se zavedajte, da imate kot pešci najkrajšo pot ustavljanja.

Srečno in varno na vseh poteh!

Dragi otroci, spoštovani starši, skrbniki in stari starši,

jesenski dnevi so tukaj, gozdovi so se obarvali v barve semaforja: zeleno listje sta okrasili še 
rumena in rdeča barva. Na zimski čas smo prestavili tudi uro, dan je vse krajši. Spremembe 
doživljamo tudi zaradi corona virusa, ki v vrtce in šole prinaša kar nekaj sprememb. A pravila 
za varno sodelovanje v prometu ostajajo enaka. 

Pet pravil, kako smo kot pešci kar najbolj varni:

1. Za boljšo vidnost vedno, posebej pa v mraku, megli, temi,         
uporabljamo čim več odsevnih teles in površin (kresničke,     
    odsevne trakove, površine na oblačilih in obutvi, šolski torbi).
2. Hodimo po notranji strani pločnika, stran od ceste, čim   
    dlje stran od vozil.

3. Kjer ni pločnika, hodimo ob levem robu cestišča.

4. Cesto prečkamo na prehodu za pešce, pri zeleni luči. 

5. Pred prečkanjem se vedno ustavimo, pogledamo levo-desno-
    levo in dvignemo roko, da pridobimo pozornost voznika.

Še to: 
Za otroke v prvi triadi smo pripravili 

zanimivo knjižico o varnosti v prometu. V njej 
je so tudi zabavne naloge! Klikni tukaj: 

Učenec pešec

http://www.avp-rs.si
https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucno-gradivo-ucenec-pesec/
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VARNOST V 
PROMETU

Predstavljaj si, da lahko ustvariš čelado čisto po svojem okusu. 
Vključi domišljijo in ustvari čelado, ki je ne moreš najti v nobeni trgovini. Pobarvaj jo, 
kot želiš, poriši jo, popiši. Lahko jo tudi okrasiš z nalepkami ali nanjo prilepiš bleščice. 
Uživaj v ustvarjanju!

Čelado poslikaj in jo pošlji na info@drustvo-sobivanje.si . Izbrali bomo pet najboljših 

čelad in izžrebali pet srečnežev. Vseh pet srečnežev bo prejelo sladko presenečenje. 

V letošnjem projektu 
Varno v vrtec in šolo
sodeluje več kot 10.816 
otrok iz kar 189 vrtcev 
in osnovnih šol. V sklopu 
natečaja smo prejeli 
več kot 220 del!

http://www.manner.com/sl


Mimo je pripeljal 
avto, v njem pa 
je tvoj najboljši 
prijatelj. Pojdi za
šest polj naprej.

Mimo tebe se je pripeljal avto. 
Opazil si, da voznik ni pripet 
z varnostnim pasom. Soigralcem 
obljubi, da boš starše vedno 
opomnil, če se bodo pozabili 
pripeti. Enkrat ne mečeš.

Joj, spregledal si rdečo 
luč! Da boš rdečo luč 
naslednjič zagotovo 
opazil, v prostoru 
poišči nekaj rdečega in 
prinesi na mizo. Enkrat 
ne mečeš. Če ne 
najdeš ničesar rdečega, 
dvakrat ne mečeš.

V naseljih in v bližini šol ter vrtcev 
vozi počasneje! Za sprostitev se 
sprehodi po 

Kar tri sladolede si pojedel! 
Pojdi na polje 
"Športni park"
in sledi 
navodilom.

To je znak za 
prednost. Nariši 
še tri znake in povej, 
kaj pomenijo. Če ti 
je uspelo, greš 
lahko za šest polj 
naprej.

Krasno! 
Ker imaš 
v roki 
kresničko, 
te je voznik zvečer 
opazil in je ustavil na 
prehodu za pešce. 
Vsi igralci zamižite. 
Vidite, tako je, če zvečer 
nimate kresničke – niste 
vidni. Pojdi za pet polj 
naprej.

Juhu! Zelena luč! Poišči nekaj 
zelenega in daj na mizo. Pojdi 
za tri polja naprej. 

ŠOLA

START

CILJ

Poišči varno 
pot do šole!

Joj, prijatelj je s skirojem 
pripeljal mimo, a je brez 
čelade. Da si boste vsi 
zapomnili, da je glavo treba 
dobro varovati, stopi do 
vsakega soigralca in mu 
potrkaj na čelo. Enkrat ne 
mečeš.

V naseljih in v bližini šol ter 
vrtcev vozi počasneje! Za 
sprostitev pojdi v živalski vrt

Sam si pojedel celo vrečko 
bonbonov! Pojdi na polje 
"Športni park" in upoštevaj 
navodila. Naslednjič 
sladkarije raje deli s prijatelji.

Srečal si sošolko, ki je hotela čez cesto tam,
kjer ni zebre. Morda bi si bolj zapomnila, 
kako je prav, če bi ob zebri stala prava 
zebra. Enkrat ne mečeš.

Si v dobri 
kondiciji? Teci 
pet krogov okoli 
mize! Res si hiter. 
Za nagrado greš 
v 

Krasno! 
Pobral si 
papirček
in ga vrgel 
v koš. 
Premakni 
se za 6 
mest naprej.

Opla! Stopil si v veliko lužo in si zmočil 
čevlje. Enkrat ne mečeš.

Juhu! 
Zelena luč! 
Pojdi za 
tri polja 
naprej. 

Prišel si na športni park. Vsak od 
igralcev naj teče krog okoli prostora 
in popije tri požirke vode.

VARNO V 
PROMETU
Povabi k igri 
družinske člane. 
Vsak naj poišče 
svojo figurico 
ali fižolček, 
kamenček...
Tri, štiri ...

http://www.avp-rs.si
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Ali veš kako tvoja babica in dedek izbirata poti, po katerih hodita na sprehode? 

Starejšim je pomembno, da imajo te poti naslednje lastnosti:

so kratke in varne,

niso preveč strme in imajo blage višinske razlike,

potekajo v naravi in so prijetne za sprehod,

imajo nameščene klopi za počitek.

Zemljevid poti za starejše izdelujemo na Geodetskem inštitutu 
Slovenije. Od ideje do natisnjenega zemljevida je 5 korakov.

1. Najprej gremo v parke in v naravo ter 
prehodimo poti, ki so primerne za starejše 
(izpolnjujejo zgoraj naštete lastnosti).

2. Ko hodimo v naravi, zarisujemo 
poti na običajen zemljevid. Včasih 
uporabimo tudi elektronsko tablico 
ali pametni telefon in program za 
snemanje poti.

3. V pisarni izberemo osnovni zemljevid, na katerega bomo zarisali tematske poti za starejše.

4. Kartograf na Geodetskem inštitutu Slovenije izdela zemljevid tako, da podatke, zbrane 
v naravi, vnese na izbrani zemljevid.

5. Tako izdelani zemljevid natisnemo ali pa ga objavimo na spletu.

Zajem podatkov s pomočjo elektronske tablice.

Zemljvid z označitvijo klopi v bližini domov za starejše – možnost počivanja na sprehodu.

TRAJNOSTNA 
POT = MOJA
IZBIRA  

http://www.gis.si
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Hoja je najbolj prvobiten način premikanja. Naše telo ni ustvarjeno za sedenje, 
ampak za gibanje. Ker preveč časa sedimo, je prav, da si vsak dan vzamemo 
čas tudi za gibanje. Zato se vsaj desetkrat namesto za prevoz odloči za hojo.

Septembra smo vsi imeli teden mobilnosti. Za dneve mobilnosti pa se 
lahko odločiš, kadar koli želiš. Ne pozabi na družbo! Med pogovorom in 
heci je veliko bolj zabavno hoditi in pot hitreje mine.

kdaj kam s kom št. kilometrov
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ŽIVIM 
ZDRAVO

Preveri, kdaj bo lepo vreme, in povabi družino na izlet v hribe. Skupaj s starši izberite 
pot, ki je varna in ni prezahtevna. Pripravite si malico, obujte dobre čevlje, oblecite se 
vremenu primerno. Tako - pripravljeni ste za pohodništvo.

Ko se pripeljete do vznožja hriba, se akcija začne. Sledite markacijam,  
ki vas bodo po pravi poti pripeljale do cilja. Srečno!

Svež zrak in gibanje! 
Odlična kombinacija.

Markacija označuje planinsko ali pohodniško pot. Si vedel, da 
markacije niso po vsem svetu enake? V Sloveniji imamo za 
markacijo belo piko, ki jo obdaja rdeč obroč. Izmislil si jo je 
Alojz Knafelc, zato ji pravimo Knafelčeva markacija. Prva z 
markacijo označena pot pri nas je bila pot na Triglav – že leta 
1871. Enotno označevanje planinskih poti se je začelo leta 1922 
in se je ohranilo vse do danes.

http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport
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ŽIVIM 
ZDRAVO

              Na lastne oči se prepričaj, da je umivanje rok odličen način za 
preprečevanje okužbe z virusi.
Za poskus potrebuješ:

    globok krožnik, v katerega naliješ malo vode in natreseš malo zmletega popra,
    tekoče milo.

1. Prst pomoči v krožnik z vodo in poprom. Nekaj popra ti ostane na prstu, kajne?      
Tako pridejo virusi iz okolja tudi na tvoje roke.

2. Zdaj pa potopi prst v tekoče milo. Prst ponovno pomoči v vodo s poprom. 

3. UUU! Si videl, kaj se je zgodilo!

Umivaj torej roke z milom in boš varen pred virusi in bakterijami.

Priporočam ti 
tudi, da ješ med.

Kako skrbimo za mišice, vemo vsi. Čvrstimo, krepimo, gradimo. Kako pa krepiti imunski 
sistem? To je pa  malo bolj zakomplicirano. Namreč – kar osem desetin imunskega sistema je 
nastanjenega v prebavilih. Si to vedel? Na to, kako zdravi smo, torej vpliva hrana, ki jo jemo. 

V jesenskih dneh ti priporočam uživanje hrane jesenskih barv. Jesensko sadje in zelenjava imajo 
namreč visoko vsebnost vitaminov, mineralov in vlaknin. Poznaš sadje in zelenjavo v rumenih, 
oranžnih, rdečih, rjavih in zelenih odtenkih? Naj se torej reku »eno jabolko na dan« pridružijo še 
limone, mandarine, pomaranče, hruške, zelje, endivija, krompir, buče, kostanj in gobe. 

In ne pozabimo: spoštujmo pravila in priporočila 
za varovanje zdravja. S slogo ščitimo ne 
samo sebe, pač pa tudi bližnje. 

Lucija Šušteršič

Pet navodil, 
da ostaneš zdrav:

1. Zdravo jej.
2. Pij veliko vode.

3. Veliko se gibaj na 
svežem zraku.

4. Veliko se smej.
5. Vzdržuj stike s 

prijatelji.

JABOLČNI ČIPS
Jabolko operemo, razpolovimo                       

in izdolbemo peščišče. 
Z nožem za lupljenje krompirja pripravimo 

tanke rezine in jih zlagamo na pekač 
obložen s papirjem za peko. 

Pečico segrejemo na 140 stopinj Celzija in 
rezine na vsaki strani sušimo po 45 minut. 

Ko postanejo valovite in hrustljave, so 
primerne kot prigrizek ali za 

dekoracijo jedi.
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Jesen in zima sta čas, ko pobiramo sadove in počasi pripravljamo semena      
za novo pomlad. Prineseta pa tudi krajše dneve, mraz in letos tudi strah pred boleznijo. 
Vsi smo tega strahu že naveličani in bi se radi v miru igrali, družili in tekali po suhem 
listju, nabirali kostanje, skakali po lužah in se veselili prvega snega. 

Ko smo odrasli zaskrbljeni in naveličani, nas otroci vedno znova spomnite, da je svet lep 
tudi takrat, ko se nam zdi, da gre vse narobe. Ponosni smo na vas, ker vam ni odveč, 
da si tako vztrajno in skrbno umivate svoje drobne ročice, da z zanimanjem poslušate, 
ko vam govorimo o virusih in o tem, zakaj smo v vrtcu vsaka skupina posebej in kako 
posrbimo za svoje zdravje. Ponosni smo na vas, ko ste veseli, če morate biti sami z nami 
doma. Ker se radi igrate z nami, radi greste z nami na sprehod in vztrajate, da je čisto 
dovolj, če smo skupaj in pazimo drug na drugega.

Ta jesen je posebna in zima bo tudi. In posebni časi so časi za posebne stvari, posebno 
pozornost, posebne trenutke, posebno veselje, ki ga prinašata vztrajnost in vera, da nam bo 
vsem skupaj uspelo. Uspelo nam bo premagati bolezen in še bolj bomo veseli drug drugega, 
se še močneje povezati in odkrili še več skritih zakladov, za katere prej ni bilo časa.

Dr. Lia Katarina Kompan Erzar

PRIJATELJSTVO

Na okno prvega nadstropja bogato okrašene hiše je padala senca košate lipe. Nedaleč od 
nje je pobirala jata vrabcev raztrosena zrna. V hipu se zasliši glas papige, ki je tičala v kletki na 
oknu. Eden od vrabcev zagleda njeno lepo barvano perje in sfrči na lipo občudovat lepega 
ptiča. Od začudenje sprva ne more spraviti glasu iz grla, nazadnje pa reče:

»Kako lep ptič si! Vse mesto te občuduje iz bližnjega drevoreda. Ko bi tudi jaz mogel biti 
deležen vsega tega!«

Papiga pa mu žalostno odvrne: 

»Kaj mi pomaga lepa obleka, ko pa nisem svobodna in ne živim 
v svoji topli domovini? Kako ti zavidam, svobodni vrabec!«

Vrabec pa ji reče:

»Čemu si želiš svobode? Tvoje domovje je sicer kletka, toda ni 
ti treba skrbeti za vsakdanji živež. V tvoji domovini ni zime, to vem, toda 
pozimi me hoče umoriti mraz in takrat se spomnim ptičev, ki so v toplih sobah,
in jih imenujem srečne.«

Vtem prileti lišček in vrabec mu razodene ves pogovor. Ta pa reče glasno, da je lahko slišala 
tudi papiga:

»Vsak bodi zadovoljen s tem, kar je in kar ima!«

Slovenska basen
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PRIJATELJSTVO

V letošnjem letu je v projektu Spodbujamo prijateljstvo sodelovalo več 

kot 14.100 otrok iz kar 228 vrtcev in osnovnih šol!

Vir: https://craftgawker.com/post/2017/11/06/105401/

Ustvari skupino snežakov. Naj bodo različni, tako kot 
smo različni ljudje. Eni manjši, drugi večji, eni veseli, 
pa žalostni, eni s klobukom in drugi brez. Če bi bili vsi 
snežaki enaki, bi bilo precej dolgočasno, kajne? Z njimi 
okrasi svojo sobo in naj te spominjajo na to, kako fino je, 
da smo si med seboj različni. Prav različnost nas bogati.
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http://www.cedevita.com/si
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SLOVENIJA, KOT 
JO VIDIMO 

OTROCI

BESEDA STROKOVNJAKA:

Slovenska Istra se razprostira med kraškim robom in morjem. Tam je podnebje še posebej 
prijazno, zemlja radodarna in ljudje zelo gostoljubni. Pokrajino greje mediteransko sonce 
in jo boža Jadransko morje. Morje močno vpliva na podnebje, rastje in na življenje ljudi, 
vpliv morja pa se kaže tudi pri istrskih morskih jedeh. 

Topli sončni pomladni ter jesenski dnevi, ko je notranjost države že ovita v oblake, mraz 
ali meglo, vabijo v obmorska mesta, kjer se lahko razvajamo s pestro morsko hrano in 
južnim sadjem. Kdo še ni okusil slastnega  pršuta, oliv in odličnega ovčjega sira?

Slovensko Istro, tako kot tudi ostale dele Istre, delimo na deželo bliže morju, tako 
imenovano »modro Istro«, in deželo bolj v notranjosti, »zeleno Istro«. Slovenska Istra 
obsega približno 120 naselij, med njimi so tudi številna turistična letovišča. Hiše v 
starodavnih  naseljih so kamnite, s položnimi strehami, da jih burja ne odpihne. Ulice 
naselij so ozke, da je pozimi topleje, poleti pa jih senca ohlaja. Še kako prijeten je 
sprehod v poletni pripeki po teh ulicah!  

Slovenska obala obsega približno šestinštirideset kilometrski pas 
ob Jadranskem morju. V obmorskih krajih se ljudje ukvarjajo predvsem 
s turizmom, trgovino in pristaniško dejavnostjo. Istrsko mesto Koper s 
pristaniščem nam prek Jadranskega morja omogoča stik s širnim svetom. 

Ob obali si lahko ogledate edinstveni strunjanski klif – strmo steno nad 
morjem, ki se dviga tudi do 80 metrov visoko, Sečoveljske soline, omenjene 
že v 13. stoletju, ki so bogata zakladnica rastlinskega in živalskega sveta z več kot 200 
vrstami ptic, v notranjosti Istre pa turistična bisera, zlasti Lipico s konji lipicanci ter 
znamenite Škocjanske jame. Vsa omenjena območja so zavarovana, z njihovim naravnim 
bogastvom pa nas seznanjajo učne poti, po katerih se lahko sprehodimo. 

Ko bo mogoče, se podajte v odkrivanje celotnega spektra doživetij, ki vam jih ta kanček 
Slovenije ponuja. 

Tomaž Oršič

SLOVENIJA, KOT 
JO VIDIMO 
OTROCI

        Slovenska Istra je polotok, ki leži na ozemlju dveh držav, Slovenije in    
    sosednje Hrvaške. Je velik dragulj v osrčju Evrope. Verjetno ste kdaj že
šli na morje v slovensko ali hrvaško Istro.
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(IZLET)

SLOVENIJA, KOT 
JO VIDIMO 
OTROCI

Reši kviz o Slovenski Istri. Črke pravilnih odgovorov po vrsti vpiši v 
prazna polja. Dobil boš ime enega najlepših krajev Slovenske Istre.

1) Slovenski del Istre sestavljata
P   Modra in zelena Istra

S   Rumena in rjava Istra

V  Rdeča in roza Istra

M Oranžna in zelena Istra

2) Koliko naselij je v slovenski Istri?
L  Okoli 12

C Okoli 100

I  Okoli 120

P Okoli 200

3) Katero mesto NI v Slovenski Istri?
A Lucija

K Piran

D Koper

R Celje

4) Katero hladno predjed bi vam 
postregli v istrski gostilni?
A Pršut, sir in olive

G Med in maslo

J Tam jedo samo tople jedi

B Sladoled

5) Katera reka teče po Slovenski Istri?
R Sava

E Soča

F Drava

N Dragonja
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Rezultat:

Opazujte vsebino v obeh kozarcih. Čez čas 
(po dveh ali treh tednih) bo rezultat že zelo 
opazen. Ne bomo napisali, kakšen bo rezultat. 
Preizkusite sami!

Eksperiment lahko delate dolgo časa, celo 2 
meseca ali več.

Ta eksperiment zelo nazorno pokaže, kakšen 
vpliv ima dober namen, misli in dejanja in 
kakšen vpliv imajo slabi nameni, misli in dejanja. 
Naravnajmo se na dobro! 

Besede lahko božajo ali pa ubijajo. Nauk 
eksperimenta si bomo zapomnili za vse življenje. 
To je zelo dragocena popotnica!

Kakšen vpliv ima dobro? Kakšen vpliv ima slabo? Ali je sploh kaj važno, če smo 
naravnani na dobro in delamo dobro? Ali se sploh kje pozna, če delamo slabo?

Zagonetna vprašanja. A zelo pomembna. 

Zato vam predstavljamo Rižev eksperiment. Lotite se ga doma skupaj s starši. Rezultat 
eksperimenta vam bo dal misliti. Zagotovo bo tudi vplival na vaše obnašanje. 

Potrebujete:

- Riž
- Dva enaka steklena kozarca s pokrovom

Dajte kuhat riž. Ko je kuhan, ga odcedite in pustite, da se ohladi.

Pol riža dajte v en kozarec, pol riža dajte v drug kozarec in ju zaprite. En kozarec 
označite z veselim obrazom, drug kozarec z žalostnim obrazom.

Naloga:

Vsak dan večkrat na dan povejte rižu v kozarcu z veselim obrazom, kako je lep, kako 
ste ponosni nanj, kako ga imate radi, kako pomemben je in podobne pohvale.

Rižu z žalostnim obrazom pa večkrat na dan povejte ravno obratno – kako je grd, 
kako ga ne marate, kako je ničvreden, kričite nanj.

Misli in besede imajo veliko moč.

V tem prazničnem času vam želimo, 

da bi delali najlepše, kar zmorete.

Vredno se je potruditi.

Srečno in zadovoljno v letu 2021 

vam želimo iz <3!

Ekipa Sobivanja



Poznaš Bojana? Obožuje vse, kar je povezano z barvami. Zelo rad barva. Najrajši barva otroške sobe. 
Ker ve, da otroci rabijo najboljše, barva njihove sobe s prvo barvo v Sloveniji, ki ima evropski okoljski 
certifikat »Ecolabel«.

Bojan rad tudi riše. In karkoli nariše, se spremeni v resnično stvar. Krasno! Nariše okraske, novoletno 
jelko. Celo darila nariše. Kolikor jih hoče. Pa potico. Božička z jelenčki. Morda nariše sneg.

Nariši, kaj riše Bojan, da bo imel lepe praznike.
Risbico poslikaj in pošlji na info@drustvo-sobivanje.si. Najboljšim petim risarjem bomo po pošti poslali 

plišasto igračko Bojan. 

Še to: Če risanke Bojan še ne poznaš, prosi starše, da jo poiščejo na internetu.

Oglasno sporočilo

https://www.jub.si/

