
Kulturni  dan  na  OŠ  PIVKA, 7. 10. 2016



IZVEDBA  KULTURNEGA  DNE

učitelji  OŠ  Pivka  in

 zunanji  sodelavci:

- Kulturno  društvo  Lipa  iz  Pivke

- Čebelarsko  društvo  Pivka

- gospa  Tamara  Urbančič  in  gospa  König



Preja  volne  na  kolovratu



Izdelki  iz  ličja



Izdelki  iz  čebeljega  voska





Rože  iz  krep papirja



Vezenje  prtičkov



Ljudske  pesmi



Glina, lončarstvo





Les in  izdelki  iz  lesa







Kmečke  jedi







Ljudski  običaji









Stavbarstvo 
(Šobčeva domačija in Jerčinova hiša na Kalu

ter Strmcova hiša v Kleniku)



Pivški  kamniti  križi - pili



Zapisovanje ljudskega izročila



NENAVADEN  DOGODEK

Kotanja Parskega jezera je bila med zadnjo svetovno vojno, leta
1943, prizorišče nenavadnega dogodka. Na robu gozda se je
namreč prikazovala Marija. Tri deklice so jo prepoznale v spletu
drevesnih debel, vlažnih meglic in igrive svetlobe.

O videnju sicer niso bile prepričane, toda novica se je razširila kot
blisk. Ljudje so trumoma prihajali in čakali, da se bo nenavaden
dogodek ponovil.

Posamezniki, ki jih sploh ni bilo zraven, so hiteli pripovedovat, da so
otroci Marijo vprašali, kdaj bo vojne konec. V odgovor je dvignila
roko z dvema prstoma. Vojna se je potem res končala v dveh
letih.

Deklice do tudi doma povedale, kaj so videle nad jezerom. To je
slišal tudi starejši sosed in hudobno pripomnil: »Hudiča so videle,
hudiča, ne Marje, mule usrane!«

O tem videnju se je še dolgo govorilo.

M. Č.,  Parje



ENA  KMEČKA

Na  voz  smo  se  vsi  skobacali,
na  njivo  se  z  njim  zapeljali,

pobrali  vse,  kar  na  njivi  je  zraslo:
kolerabo,  krompir  in  korenje

in  glave  za  skisano  zelje,
potem  pa  lahko  zasneži,

saj  imamo  hrane  do  pomladnih  dni.
Še  prašička  bomo  zaklali,

za  mast,  klobase  in  krače,
ob  božiču  pa  še  pogače.

D. P., 67  let



Uganke

Šumi,  šumi,

pa  baba  v  roki  špico  drži.

Kaj  je  to?

S. L.,  61  let

Včasih  je  postlana,

včasih  razmetana.

Če  na  njej  ležimo,

slej  ko  prej  zaspimo.

J. P.,  84  let  

Dve  dolgi  tanki  palčki  v  
rokah  stare  mame

prav  kmalu  bosta  spletli  
prelepo  kapo  zame.

D. K. J. P.,  76  let

pinja

postelja

pletilke



Novinarska  ekipa



 Vir:  fotografije  OŠ  Pivka


