
 

PŠ ČEMŠENIK 

NENAVADNI DECEMBER 

 

DEDEK MOJ (ANONIMNI AVTOR) 

Dedek moj je imeniten, 

nasmejan in nikdar siten. 

Kadar me popelje v mesto, 

kupi mi veliko presto. 

Jaz pa njemu za vračilo, 

zdravih let želim obilo. 

Še najljubšega medvedka 

dal za svojega bi dedka. 

 

ZVEZDANA MAJHEN: KDO POMAGA BABICI? 

Kdo pomaga babici hišico pomesti 

in že ločene smeti v smetnjak odnesti? 

Čas po polževo drsi, od nikjer nikogar ni, 

a naenkrat pozvoni: ljuba babica, odpri! 

Babi je v gugalniku novo knjigo brala, 

vnučka Neža pa medtem hiško posesala. 

Babi je med rožami s čmrlji klepetala, 

vnučka Manca pa medtem star smetnjak oprala. 

 

 



Tako so lansko leto deklamirali in peli učenci PŠ Čemšenik dedkom, babicam 

in ostalim krajanom Čemšenika na tradicionalni prireditvi za starejše 

krajane v Gostilni Zaloka.  

Zbrani so pozorno prisluhnili učencem, ki so zanje kot vsako leto z 

učiteljicami pripravili prisrčen nastop. Zaigrali so tudi smešno zgodbo o 

pozabljivi kapici in njenih dogodivščinah. Pevci otroškega pevska zbora 

Češmin pa so ubrano peli ljudske in umetne pesmi. 

In ker dober glas seže v deveto vas, so bili pevci OPZ Češmin povabljeni, 

da zapojejo tudi na prireditvi za starejše krajane Zagorja, ki je v lanskem 

decembru potekala v Stekleni dvorani Delavskega doma v organizaciji RK 

Zagorje. 

S svojim pevskim nastopom so razveselili vse prisotne in poželi bučen 

aplavz. 

Letošnji december je precej drugačen od običajnih: ni nastopov, srečanj in 

druženj.  

Šele zdaj vidimo, kako zelo pogrešamo bližino prijateljev in drobne 

pozornosti, ki smo si jih lahko podarili v predprazničnih dneh. 

Vsi pogrešamo tiste iskre v očeh, ki so se prižigale, ko smo  naredili nekaj 

dobrega in prijaznega za soljudi. 

Upamo, da bo naslednji december spet vesel in radodaren z dobrimi 

zgodbami v vseh pogledih. 

Učenci PŠ Čemšenik s svojimi učiteljicami obljubljajo, da se bodo potrudili 

po svojih najboljših močeh in da bodo s svojimi nastopi spet kmalu 

razveseljevali in prižigali iskrice, kaj iskrice, ognjemete  v očeh! 

 

Irena Hudi 

 



      

  

  


