
K 0 L A Ž   VTISOV UČENCEV 

 

Ključne besede predavanja 

                                                    SAHARA 

življenje            puščava                       otroci        vrstniki 

                  revščina          TUAREGI 

    OBLEKA                                           pomoč 

                                    Voda 

hrana                                                              šola 

           Arabci                            HVALEŽNOST 

                             Običaji 

 

 

 

 

 

 

Moja pričakovanja PRED predavanjem 



 neučakan in vznemirjen 

                             (Maj, 8.b) 

 nič posebnega 

                             (Jan, 8.b) 

 sem mislil, da bo dolgočasno 

                              (Nejc, 8.b) 

 vesel, ker odpade pouk 

                              (Bor, 8.b) 

 

Moje počutje MED predavanjem 

 poslušala sem z zanimanjem 

                                 (Sara, 8.b) 

 postajal sem vse bolj radoveden 

                                           (Bor, 8.b) 

 bil sem zadovoljen 

                          (Matic, 8.b) 

 začelo me je zanimati 

                                    (Nejc, 8.b) 

 bil sem presenečen, kako težko je lahko življenje 

                                                 (Jan, 8.b) 

 z zanimanjem sem poslušal, saj sem vedel, da se bom naučil veliko novega 



                                                 (Maj, 8.b) 

Moji vtisi PO predavanju 

 

 ostal sem brez besed 

                      (Jan, 8.b) 

 

 odlično sem se počutil, saj sem izvedel veliko novih 

stvari 

                       (Maj, 8.b) 

 

 presenečen 

            (Matic, 8.b) 

 

  razumevajoč 

                              (Bor, 8.b) 

 

 vesela, da sem slišala to predavanje 

                                       (Sara, 8.b) 

 

 

 



Osmošolci pišejo Tuaregom SMS-e 

 

Živite svoje sanje. 

Ne obupajte. 

ŽELIM VAM LEPO ŽIVLJENJSKO POT. 

 

 

Živjo, Tuaregi! 

Sedaj tudi jaz vem, kako živite. 

 

 

Dragi Tuaregi! 

Pred predavanjem nisem vedela za vas. 

Gospa Mira nam je razložila, kdo ste in kako živite. 

Zanimivi ste! 

 

Sem Matic in sem poslušal predavanje o vas. 

Vem, v kakšnih razmerah živite, zato vam bom z 

veseljem pomagal. 

 

Živjo, 



Izvedel sem, da je vaše življenje naporno. Rad bi vam 

pomagal. Srečno! 

 

Sem Maj in sem iz Slovenije. O vas sem izvedel veliko 

novega. Sprašujem se, kako vam lahko uspe živeti v 

takih razmerah. Jahate kamele, to sem si pa od nekdaj 

želel poskusiti. Hvala gospe Miri, da nam je povedala 

veliko zanimivega o vas. Lep pozdrav v Afriko. 

Sedmošolci bi Tuaregom postavili naslednja vprašanja 

Česa si želite najbolj na svetu? 

Koliko časa zdržite brez vode? 

Ali bi se preselili v drugo deželo? 

Kakšna so vaša imena? 

Si kdaj zaželite, da ne bi bili nomadi in bi imeli stalen dom? 

Koliko let je dočakal najstarejši Tuareg? 

Ali bi sprejeli ponudbo, če bi vam obljubili zdravje in obilje, 

v zameno pa zahtevali, da ste sužnji? 

Koliko pojeste hrane v enem tednu? 

Kako izgleda vaš običajen dan? 

Bi se preselili v Slovenijo? 

 



Učenci 8. a razreda R A Z M I Š L J A J O 

 

Biti Tuareg ...pomeni 

 

 biti človek 

 biti puščavski človek 

 biti človek, ki ne ločuje samo po izgledu 

 da se znajdeš v puščavi 

 biti pripadnik ljudstva, ki se seli 

 spati pod zvezdami 

 da nimaš veliko vode, hrane in splošnega znanja 

 biti človek, ki nima ničesar razen sebe in drugih 

 da se seliš za hrano 

 da živiš v državi Niger ali v sosednji državi 

 da si iznajdljiv v naravi 

 da si reven 

 

 

 



Če bi bil-a jaz Tuareg, bi najbolj pogrešal-a 

 

 vodo 

 posteljo 

 obutev 

 šport 

 gledanje tv 

 elektriko 

 hišo 

 čokolado 

 telefon 

 pravice 

 domovino 

 avtomobile 

 

 

 

 

 

 



Sporočila gospe Miri 

 bili ste prijazni, povedali ste vse, kar je res 

                                          ( Danaja, 8.a) 

 zelo ste realistični, prijetni, dobrosrčni. Velikokrat 

ste ponovili, naj varčujemo s tem, kar imamo in naj 

bomo s tem zadovoljni 

                                                        (Aneja, 8.a) 

 

 vidim, da vas veseli, ko pomagate revnim v Afriki 

                                                                    (Luka, 8.a) 

 

 mislim, da ste zelo dober človek 

                                                      (Karmen, 8.a) 

 

 ste široko razgledani. Po mojem mnenju so Tuaregi 

dobro vplivali na vas 

                                                 (Medeja, 8.a) 

 

 ste skrbni, prijazni, pogumni 

                                                      (Sara, 8.a) 



 

 spoštujete narode in ljudi, odgovorna, radi 

pomagate, samostojni 

                                                 (Eva, 8.a) 

 

 ste zelo drugačni 

                            ( Matija, 8.a) 

 

 ali bi lahko organizirali potovanje med Tuarege? 

                                                                   (Urban, 7.a) 

 spoštujem vas, ker pomagate drugim 

                                                       (Lan, 7.a) 

 

 pazite se pištol in orožja ter pridite še kdaj 

                                                  (Gaja, 7.a) 

 

 lepo je, da pomagate drugim 

                                              (Leon, 7.a) 

 

 vi bi bili dober politik 



                       (Denis, 7.a) 

 

 vaš govor mi je bil všeč, najbolj pa legende. Zdaj se 

zavedam, da imamo mi res vse. Bolj bom pazljiva z 

vodo in hrano. 

                                          (Aisha, 7.a) 

 

 ste kdaj vprašali vašega moža o izkušnjah, ki jih 

ima kot majhen deček? 

                        (Kaja, 7.a) 

 

 doma sem že našla nekaj sandalov, mislim, da 

bodo prišli prav 

                            (Taja, 7.a) 

Tole je nekaj vtisov mojih učencev. Tudi sama se še 

enkrat prav lepo zahvaljujem za novo izkušnjo ob 

srečanju z vami. Lepo vas je bilo spoznati. 

Srečno in pazite nase. 

 

                              Katarina Kejžar 

 



  
 

 


