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POVZETEK 
 

Hitro dnevi hitijo, drug za drugim se vrstijo in spet je prišel ta dan, ko praznujemo rojstni dan. 

 

Rojstni dan je osebni praznik, ki ga proslavljamo ob obletnicah na dan svojega rojstva. To je 

poseben dan. Vsakdo ima ta dan za svojega. Tudi same se veselimo tega praznika, zato smo z 

letošnjo raziskovalno nalogo ţelele ugotoviti, kdaj naši sovrstniki praznujejo svoj osebni 

praznik. 

Ob vsakem obisku v uĉilnici 1. a razreda in ob pogledu na njihov rojstnodnevni vlak, smo 

ugotovile, da smo se odloĉile pravilno. Ĉe prvošolĉki, med katerimi mnogi sploh ne znajo 

brati in pisati, s takšnim veseljem ugotavljajo in se pogovarjajo, kdaj je kdo rojen, bi bilo 

zanimivo ugotoviti, kdaj imajo rojstni dan ostali uĉenci naše šole.  

Odpravile smo se h gospe tajnici po razredne sezname otrok in priĉele z delom. Preštele smo, 

koliko otrok je rojenih na kateri datum. Kot smo predvidevale, nas najveĉ praznuje rojstni dan 

v drugi polovici koledarskega leta. Presenetil pa nas je podatek, da ima najveĉ uĉencev rojstni 

dan v najkrajšem mesecu leta, v februarju. Najveĉ uĉencev praznuje rojstni dan 18. v mesecu, 

najmanj pa 22. v mesecu. Zanimiva je bila ugotovitev, da prvi in zadnji dan v mesecu 

praznuje rojstni dan enako število uĉencev in sicer trinajst. Trinajst – številka, ki nekaterim 

prinaša sreĉo, drugi pa se tega števila opazno bojijo. Vsekakor se tega števila ne boji štirinajst 

slavljencev naše šole, ki na ta dan praznuje svoj rojstni dan. 
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1 UVOD 

Vsak dan, vsak teden, vsak mesec,…  

V...sako leto ob tem ĉasu rojstni dan praznuješ, 

S...poroĉila, lepe ţelje s pošto priĉakuješ. 

E...nkrat letno v ta namen prijatelje povabiš, 

N...a ljudi, ki so ti blizu, tudi ne pozabiš. 

 

A...li uresniĉila so se priĉakovanja? 

J…e ţivljenje izpolnilo, kar srce ti sanja? 

B...rez ţelja, brez upanja turobno je ţivljenje! 

O...d skrbi, strahov in dvomov se rodi trpljenje. 

 

L...e najlepše, le najboljše naj se ti dogaja! 

J...utri, vsak dan, vse ţivljenje mir naj te obdaja! 

Š ...e veliko, zdravja, sreĉe, vsega polne sklede, 

E...na pa ljubezen prava naj srce zasede! 

 

 

1.1 Namen raziskovalne naloge 

Zakaj smo se odloĉile za raziskovalno nalogo? Prvi razlog je ta, da smo vedoţeljne in 

radovedne punce, polne ţelja po odkrivanju novega. Ţe lansko leto, ko smo bile še šestošolke 

smo z zanimanjem poslušale uĉence po šoli, ko so pripovedovali, kako izdelujejo 

raziskovalno nalogo. Drugi, najpomembnejši razlog pa je ta, da nas zanima, kdaj naši 

sosošolci  praznujejo rojstne dneve. Ideja za temo naše naloge se nam je utrnila ob obiskih v 

uĉilnici 1. a razreda, kamor hodimo na obisk k prijateljem oziroma sosedom.  

Ob vsakem vstopu v uĉilnico, naletimo na gruĉo otrok pri vratih. » Le kaj tam poĉno?« smo 

se spraševale. Pogledale smo proti vratom in zagledale, kako se na njih razprostira prekrasen 

vlak. Po natanĉnejšem ogledovanju, smo ugotovile, da to ni navaden vlak, temveĉ 

rojstnodnevni vlak. Potniki tega vlaka so uĉenci 1.a. V vagonĉke so razvršĉeni po datumih 

rojstva.  
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Slika 1: Rojstnodnevni vlak 

1.2 Hipoteze 

V zvezdah piše vse. Ĉe naj bi ĉim veĉ izvedeli o sebi, so mnogi prepriĉani, da ima velik 

pomen datum rojstva. V naši raziskovalni nalogi smo ţelele izvedeti predvsem, kdaj uĉenci 

naše šole praznujejo rojstne dneve. 

Pred zaĉetkom raziskovalnega dela smo si postavile nekaj hipotez. Le te smo postavile na 

osnovi lastnega razmišljanja in opazovanja rojstnodnevnega vlaka v uĉilnici 1. a razreda. 

 Največ učencev praznuje rojstni dan v drugi polovici koledarskega leta. 
 V najkrajšem mesecu leta, v mesecu februarju, praznuje rojstni dan najmanj 

otrok. 
Ker je leto 2012 prestopno, nas je zanimalo, ali kateri od uĉencev naše šole praznuje rojstni 

dan 29. februarja. Predvidevale smo da ne, zato smo postavile naslednjo hipotezo: 

 29. februarja na naši šoli nihče od učencev ne praznuje rojstnega dneva. 

1.3 Metode dela 

Pri raziskovalni nalogi smo uporabile naslednje metode dela: 

 pregledovanje razrednih seznamov otrok 

 analiza statistiĉnih podatkov 

 delo z literaturo in s svetovnim spletom 
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Uporaba razliĉnih metod nama je omogoĉila kvalitetnejšo raziskavo, primerjavo rezultatov ter 

boljše vrednotenje le teh. 

1.3.1 Pregledovanje razrednih seznamov otrok 
Pregledale smo razredne sezname otrok od 1. do 9. razreda naše šole in preštele število rojstev 

po posameznih dnevih. 

1.3.2 Analiza statističnih podatkov 

Na osnovi preštetih rojstev po datumih smo izdelale tabelo, grafe in zapisale svoja opaţanja. 

1.3.3 Delo z literaturo in s svetovnim spletom 

Ena temeljnih metod vsakega raziskovalnega dela je iskanje in uporaba obstojeĉe literature. 

Pri naši raziskovalni nalogi smo si pomagale predvsem z internetnimi stranmi. Iskale smo 

podatke, katere znane osebnosti so se rodile na datume, ko je bilo rojenih najveĉ otrok na naši 

šoli. 
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2 TEORETIČNI DEL NALOGE 

Dragi slavljenec/slavljenka! 

Ker imaš danes rojstni dan, naj pismo priĉnemo na naĉin, primeren sveĉani priliki, torej, vse 

najboljše za tvoj rojstni dan. Upamo, da prav zdaj lepo praznuješ.  

Verjetno se strinjaš, da so rojstni dnevi posebni dnevi. Ĉe drugega ne, slej ko prej postanejo 

odliĉna priloţnost, da se ob vsakem novem spomniš prejšnjih. Da enkrat na leto narediš 

nekakšen spominski pregled vseh rojstnih dni prejšnjih let ali pa vsaj tistih, ki se jih spomniš, 

glede na to, da jih je vsako leto veĉ in da so se nekateri odvrteli ţe kar nekaj let nazaj. 

Rojstni dan je poseben dan. Vsakdo ima ta dan za svojega, zato ga preţivi lepo v krogu svojih 

najbliţjih.  
 

Maja, Ana, Karmen 

 

2.1 Kaj je rojstni dan 

 

Rojstni dan je OSEBNI PRAZNIK, ki ga posameznik proslavlja ob obletnicah na dan svojega 

rojstva. Je najbolj razširjen PRAZNIK v mnogih kulturah. Obdarovanje slavljenca na njegov 

dan je OBIĈAJ, ki je navadno vezan na rojstnodnevne zabave v krogu druţine in prijateljev. 

Obiĉajna so tudi pisna in osebna vošĉila z lepimi ţeljami, ki jih znanci, prijatelji in ĉlani 

druţine ob tem prazniku namenjajo slavljencem.  

 

 
Slika 2: Rojstnodnevna torta 
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2.2 Rojstni datum 

Naš rojstni datum ima posebno vibracijo in moĉ, saj ni nakljuĉje, da se rodimo prav na 

doloĉen dan, mesec in leto. Po prepriĉanju starodavnih numerologov je naš rojstni datum 

usklajen s kozmiĉnimi silami, ki nam pomagajo pri utelešenju na celotni ţivljenjski poti. 

2.2.1 Rojeni 1. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so pravi voditelji, pogumni, ustvarjalni z veliko mero organizacijskih sposobnosti. 

Spodbuja jih vse, kar je ustvarjalno in izvirno. Navdihuje jih ustvarjanje neĉesa, kar še ni bilo 

narejeno, ali pa neko staro iznajdbo postavijo v nov kontekst. Za njih je znaĉilna kreativnost 

in praktiĉnost. Obnašajo se bolj razumsko kot ĉustveno. So zelo odgovorni in skrbni, svojih 

dragih nikoli ne pustijo na cedilu. Navzven lahko delujejo zelo mirni in tihi, s precejšnjo mero 

topline do ljudi, ki se na njih obraĉajo. V bistvu pa so ti ljudje velikokrat sami sebi ĉisto 

dovolj in jih drugi niti ne zanimajo. Lahko so celo sebiĉni, trmasti, hladni, zadrţani in 

brezĉutni. So samozavestni, zavedajo se svojih sposobnosti in se odkrito sooĉajo tudi z 

najteţjimi problemi. Sami najbolje vedo, kaj je dobro za njih, pa tudi za druge. Njihova teţnja 

po vodilni vlogi v svojem okolju jih vĉasih ţene do prave tiranije, saj dajejo ljudem vedeti, da 

je njihovo mnenje merilo pameti in praviĉnosti. Hoĉejo, da jih drugi hvalijo in jim s tem 

dajejo pogum. Ĉe pri svojem delu niso samostojni ali na vodilnem poloţaju, so neskonĉno 

nesreĉni, postanejo vase zaprti, hladni in samotarski. 

2.2.2 Rojeni 2. dan v kateremkoli mesecu 

Za te ljudi lahko reĉemo, da so skoraj popolni partnerji, kakršnega si veĉina ţeli. Neţni in 

obĉutljivi, razumevajoĉi in vedno pripravljeni pomagati. Smisel svojega ţivljenja najdejo v 

razdajanju za svoje najbliţje. Pri tem so izjemno vztrajni, ne glede na ovire in teţave. So kot 

kamele, ki lahko prehodijo dolgo pot v pustinji preden pridejo do cilja. Zelo spoštujejo 

ravnoteţje in harmonijo. So odliĉni svetovalci, pogajalci in diagnostiki. So druţabni, toplega 

srca in bolje delajo v skupini kot individualno. Ne prenašajo samote, zelo lahko jih je 

prizadeti, vendar kmalu odpustijo, ker niso mašĉevalni. Njihova slaba stran se kaţe v tem, da 

so lahko precej nezaupljivi do drugih. Delujejo, kot da nimajo lastnega mnenja, saj so zelo 

negotovi v sebi in odvisni od mnenja drugih ljudi. V obdobju depresivnosti se lahko odliĉno 

sprostijo s pomoĉjo plesa, ritma in glasbe. 

2.2.3 Rojeni 3. dan v kateremkoli mesecu 
To so izredno druţabni ljudje, duhoviti, zabavni in šarmantni, zaradi ĉesar so najveĉkrat v 

centru pozornosti. Z lahkoto navezujejo prijateljske stike, imajo naravni šarm. Trudijo se biti 

zabavni in prijetni za druţbo, zato so tudi zelo popularni. So vsestransko nadarjeni, ker pa so 

izredno druţabni, izgubljajo ĉas na banalnostih in redkokdaj razvijejo kakšen talent do konca. 

Njihovo obzorje je zelo široko, zanima jih skoraj vse. Te ljudi velikokrat najdemo v literaturi, 

novinarstvu in politiki, velikokrat so tudi dobri pravniki. Imajo sposobnosti zdraviteljstva in 

negovanja ter izjemno dobro uspevajo v poklicih, v katerih pomagajo ljudem ali izpolnjujejo 

njihova priĉakovanja. Njihov najveĉji izziv je v enaki meri pomagati sebi in drugim.  

Nagnjeni so k lahkotnemu ţivljenju. Velikokrat jim tudi drugi pomagajo, saj jih imajo ljudje 

naĉeloma radi in so povsod dobrodošli. Sicer pa so zelo vdani svoji druţini, tudi bratom in 
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sestram, ĉe jih imajo. Svojih domaĉih ne bodo nikoli pustili v stiski in na cedilu, ĉeprav bodo 

morda veliko jezikali na raĉun njihovega ravnanja.  

2.2.4 Rojeni 4. dan v kateremkoli mesecu 
Ti ljudje so nenehno v borbi za neĉim in v priĉakovanju rezultatov iz te borbe. Pogosto so se 

ţe kot otroci zgledovali po oĉetu in lahko še precej pozno razrešujejo svoj odnos do zunanjih 

avtoritet. Rojeni so, da delajo. Vse delajo skrbno, poĉasi in metodiĉno ter dosegajo rezultate s 

pomoĉjo vztrajnosti in trme. So precejšnji materialisti, radi imajo svoj dom in zemljo. Ţelijo 

ustvariti dobro osnovo za prihodnost in svoje mnenje vsiljujejo tudi svojim bliţnjim. So kot 

buldogi: ko zagrabijo za neko stvar, je ne izpustijo dokler ni konĉana. So praktiĉni, vse stvari 

pojasnijo na razumski in logiĉni ravni. Nadarjeni so za inţenirstvo, arhitekturo, oblikovanje, 

gradbeništvo, film in fotografijo. Velikokrat jih zanima delo na tujem, podjetništvo, veliko 

potujejo iz sluţbenih in osebnih razlogov. Njihova slaba toĉka je v tem, da lahko postanejo 

preveĉ drobnjakarski. Radi imajo velika javna zbiranja, proslave in javne nastope. Delujejo 

tihi, umirjeni, zanesljivi in ker so dobri organizatorji jih nemalokrat najdemo na vodstvenih in 

vodilnih poloţajih. Svojim partnerjem so veĉinoma zelo zvesti in vdani. Njihova praktiĉna 

umirjenost zelo blagodejno deluje na ljudi, ki so nagnjeni k histeriĉnim izbruhom. 

2.2.5 Rojeni 5. dan v kateremkoli mesecu 

Po naravi so ti ljudje zelo nemirni in nestanovitni, ljubijo spremembe ter ĉim veĉjo 

raznolikost. So neverjetno ustvarjalni, stremijo po izvirnosti, raziskovanju in spoznavanju 

prihodnosti. Strastni so in predani neki lastni izvirni viziji. So topli, neţni in ĉustveni. Ţivijo 

za ljubezen in od ljubezni. Zelo zgodaj si ustvarijo resno zvezo, nato pa lahko letajo od cveta 

do cveta. Pogosto imajo zelo vznemirljivo ljubezensko ţivljenje. Teţko se veţejo na eno 

mesto. Oboţujejo nova poznanstva, nova sreĉanja, nova potovanja, nove izkušnje. Po duši so 

pravi vagabundi, temperamentni, ĉutni in strastni. Rutina jih ubija. Vse kar poĉnejo, delajo 

hitro in jasno. Tudi razmišljajo hitro, z lahkoto preskakujejo iz teme na temo. So izjemno 

nadarjeni govorniki, bistrega duha, pa tudi ostri kritiki. Posebno so nadarjeni na podroĉju 

pouĉevanja, svetovanja in vodenja. Odlikuje jih perfekcionizem. Vse mora biti na pravem 

mestu, ĉut za estetiko jim je ţe prirojen. Pri druţbi in prijateljih so izbirĉni, dobro presojajo 

znaĉaj ljudi. 

2.2.6 Rojeni 6. dan v kateremkoli mesecu 

Predvsem si ţelijo umirjenega ţivljenja in mir v hiši. Senzualni so, najveĉ energije vlagajo v 

dom, druţino, zakon. Konflikte ţelijo reševati na miren in strpen naĉin. Veliko jim pomeni, da 

se vsi ĉlani druţine med seboj dobro razumejo in so nekakšen pomirjevalni in povezovalni 

faktor med njimi. Sposobni so spodbujati in navdihovati ljudi vseh starosti in generacij. 

Dobro se razumejo s starejšimi, znajo ugajati ljudem s še tako teţkim karakterjem, otroci jih 

ponavadi oboţujejo. Vedno najdejo dovolj ljubezni za vse. So globoko vdani svoji druţini, z 

drobnimi darili in pozornostmi radi razveseljujejo svoje drage. Ljubijo lepe stvari in uţivajo v 

opremljanju doma, nakupovanju garderobe ali kozmetike, pri tem pa zelo spretno ravnajo z 

denarjem. Ţe s samimi kretnjami, mimiko in umirjenim vedenjem sporoĉajo ljudem, da so 

nekaj posebnega in okolica jih veĉinoma tako tudi sprejema. Niso pretirano ambiciozni. 
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2.2.7 Rojeni 7. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje enako ljubijo mirnost in dejavnost. Ĉe postanejo delovna ali ĉustvena razmerja 

preveĉ enoliĉna in dolgoĉasna, bodo hitro vnesli neko spremembo. Za njih je bistvena 

zdruţitev miru in dejavnosti. Ĉe je miru preveĉ, postane dolgoĉasno in neznosno. Dejavnost 

brez vidnih rezultatov pa v njih poveĉuje tesnobo. Velikokrat so razpeti med dvema enako 

moĉnima potrebama:potrebi po ljubezni in partnerstvu ter potrebi po neodvisnosti in 

suverenosti. Zato so nagnjeni k pogostemu menjavanju partnerja. O sebi imajo najveĉkrat 

precej nerealno mnenje. Vĉasih jih muĉijo globoki obĉutki manjvrednosti, najveĉkrat pa so 

prepriĉani, da so nekaj posebnega ter po svojih kvalitetah visoko nad ostalimi. Postavljajo si 

neverjetno drzne cilje, teţave in probleme vsakdanjega ţivljenja najraje spregledajo. Preveva 

jih obĉutek in tiha misel, da se morajo problemi sami rešiti. Delujejo kot buldoţerji, probleme 

in teţave potiskajo pred seboj in bi jih najraje spregledali. Zato se jim v doloĉenem obdobju 

ţivljenje lahko postavi na glavo in se jim vse sesuje kot hišica iz kart. S tem, ko kaţejo, da 

vedo veĉ in da so nekaj veĉ, delujejo arogantni in ošabni. Lahko so pravi mojstri v laganju in 

izmišljevanju. Do prijateljev so neţni, prijazni in zvesti.  

2.2.8 Rojeni 8. dan v kateremkoli mesecu 

So resnicoljubni, praviĉni, mirni, prijazni in vztrajni ljudje, ki imajo velike sposobnosti za 

organizacijo v njenem najširšem smislu. Svoje organizacijske sposobnosti kaţejo doma v 

druţini, pa tudi na sluţbenem podroĉju. Z lahkoto opravljajo vsa dela materialne narave, 

posebno tista, ki so povezana s financami. Ni ĉudno, da je med njimi ogromno ekonomistov, 

banĉnikov ter finanĉnih svetovalcev. Zelo so razumevajoĉi in svojih prijateljev ne pustijo 

samih v stiski. Pogosto se zelo ţrtvujejo za svoje sorodnike in prijatelje. S svojim naravnim 

ţarom izţarevajo zaupanje. Prirojena jim je sposobnost, da pomagajo ljudem, ki imajo teţave 

s samospoštovanjem. Ne silijo se v ospredje, radi imajo mir in varnost poznanega okolja. 

Spremembe in selitve jih lahko pahnejo v veliko stisko. Tudi zaradi tega so sposobni vztrajati 

v partnerski zvezi še dolgo potem, ko ni med partnerjema veĉ nobenih ĉustev. Nagnjeni so k 

tesnobnosti, teţavam z dihanjem.  

2.2.9 Rojeni 9. dan v kateremkoli mesecu 
Ti ljudje se odlikujejo po širokogrudnosti, toplini, toleranci ter soĉutju do drugih. So 

neverjetna mešanica neţnosti in moĉi, ĉustvenosti in borbenosti. Odlikuje jih magnetna 

privlaĉnost, s katero so sposobni razsvetliti temno, moreĉe vzdušje. Ĉeprav so romantiĉni, so 

njihove odloĉitve trezne in praktiĉne. V razliĉnih ţivljenjskih obdobjih so se primorani trdo 

spoprijeti s prevarami, ki lahko izvirajo iz njihovih lastnih notranjih zablod ali spletk s strani 

drugih ljudi. Cenijo pristne vidike ţivljenja, predani so resnici in odkritosti. Veĉina teh oseb 

so veliki popotniki, privlaĉijo jih daljni kraji in tuje deţele. Na popotovanjih si pridobijo 

ogromno izkušenj. Velikokrat spoznajo na teh poteh tudi svojega partnerja ter nadaljujejo pot 

v dvoje. Neredko je njihov partner tujec, saj imajo v ljubezni veĉ sreĉe v tujini kot doma. Ti 

ljudje nikoli ne bi smeli omejiti svojega bivanja samo na rodni kraj, poznavanje vsaj enega 

tujega jezika je za njih skoraj nujnost. 
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2.2.10 Rojeni 10. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje zelo blagodejno delujejo na svojo okolico. Neprestano ţelijo izboljševati svojo 

bivalno okolico, so kot nekakšni varuhi okolja. Navdihuje jih ustvarjanje tistega, kar še ni bilo 

narejeno, ali si izmislijo, kako staro iznajdbo uporabiti v nekem novem kontekstu. Za njih je 

najveĉji izziv, zaupati v lastne, izvirne zamisli, s katerimi lahko pomagajo sebi in drugim. So 

odgovorni, vedri in polni optimizma. Še tako teţko situacijo lahko obrnejo v lepo, trudijo se 

biti koristni sebi in drugim. Plemeniti so in velikodušni. Njihova sposobnost razmišljanja je 

kar neverjetna. Z lahkoto opravljajo uĉiteljsko, svetovalno, pogajalsko, diplomatsko, pa tudi 

oblikovalsko, filmsko, fotografsko in pisateljsko delo. Ponavadi so to uspešni ljudje in po 

svojih uspehih znani v širši okolici. 

2.2.11 Rojeni 11. dan v kateremkoli mesecu 
To so ljudje z nevsakdanjo, magnetiĉno privlaĉnostjo, ki sanjajo velike sanje in gredo v 

ţivljenju skozi mnoga razoĉaranja, prevare in izdajstva, vendar se jim v zrelih letih, po 

mnogih izgubah in krizah, ţivljenje umirja. So karizmatiĉni, ţareĉi in ustvarjalni. Odloĉeni so, 

da se bodo z vsemi ţivljenjskimi poloţaji spoprijemali tako ustvarjalno, kot se le da. 

Izţarevajo moĉ, pogosto se spušĉajo v velika tveganja. Nagnjeni so k ustvarjalnim 

umetnostim, v tradicionalne pristope vnašajo izvirnost. Ne znajo biti sami. Preveĉ kolebajo 

med svojimi ţeljami, zato lahko izpustijo iz rok najboljše moţnosti v svojem ţivljenju. Ker so 

pretirani sanjaĉi, bi se morali izogibati sanjarjenju in teţiti k aktivnejšemu naĉinu ţivljenja. 

Tudi na poslovnem podroĉju in v javnem ţivljenju imajo zelo veliko ovir in teţav. Na kakšno 

pripombo ali vedenje se prehitro odzovejo tako v besedah kot z obnašanjem. Delujejo lahko 

preveĉ vznemirjeno, celo histeriĉno. Pretirano ĉustveni in napeti so lahko tudi tedaj, ko so 

navzven videti umirjeni.  

2.2.12 Rojeni 12. dan v kateremkoli mesecu 

So praviĉni ljudje z zelo visokimi moralnimi vrednotami. Na svoja ramena si naloţijo veliko 

veĉ odgovornosti, kot bi bilo potrebno. Zaradi velike pripravljenosti pomagati, jih ljudje 

veĉinoma hudo izkorišĉajo. Ker ne morejo neopazno mimo ĉloveka v stiski, si nalagajo 

bremena drugih. Za vse se ĉutijo odgovorne, iz vseh teţav ( svojih in drugih ) išĉejo rešitve in 

velikokrat izpadejo glavni krivci, ĉe ne pride do rešitve problema. S humorjem pomagajo 

drugim gledati na ţivljenje iz drugega zornega kota in najti izhod iz morebitne slepe ulice. Na 

delovnem mestu hitro pridejo do odgovornega poloţaja, ker pa preveĉ sprejemajo nase krivdo 

drugih, kmalu postanejo ţrtve spletk in intrig ter zaidejo v finanĉne in poslovne teţave. K 

temu tudi sami veliko doprinesejo, saj se ţe vedejo, kot da so odgovorni za ves svet.  

2.2.13 Rojeni 13. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so kot mule, imajo skoraj neomejene delovne sposobnosti, ĉeprav so v otroštvu 

delovali popolnoma nezainteresirano za kakršnokoli dejavnost. Vendar tem ljudem resniĉno 

uspeva svoje slabosti spremeniti v vrline. S svojo vestnostjo, doslednostjo in zanesljivostjo se 

dvignejo na najvišje poloţaje. Svoj uspeh precej trdo plaĉajo. Lenobe ne prenesejo, teţko se 

sprostijo. Tudi v druţbi lahko delujejo precej tihi in mirni, ĉeprav dobra druţba deluje zelo 

blagodejno na njih. Na videz so blagi, v resnici pa skrivnostni in trmasti. Prerekanja in 

spopadov ne marajo, raje se tiho umaknejo in brez besed naredijo po svoje. Teţko 
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vzpostavljajo stike z drugimi, po naravi pa so obĉutljivi in polni razumevanja. So urejeni 

ljudje, ki radi poskrbijo za vse detajle. Premalo so spontani, preveĉ vse naĉrtujejo, niĉesar ne 

ţelijo prepustiti nakljuĉju. Radi imajo javne shode, velika zbiranja in proslave. Izjemne 

organizacijske sposobnosti in jasna logika iz njih dela voditelje, ki vlivajo drugim obĉutke 

varnosti. 

2.2.14 Rojeni 14. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so vizionarji. Visoko cenijo uĉenje in pouĉevanje. Za njih je zelo pomembno 

duhovno delo. Vedno znova išĉejo poti, kako ĉim bolj preprosto uresniĉiti neke zamisli in s 

tem pomagati sebi in drugim. Vidijo kombinacije in moţnosti, ki si jih drugi ne bi mogli niti 

zamisliti. Za njih so znaĉilne hitre spremembe, kot da bi se jim ţivljenje odvijalo v krogu, 

posebno na poslovnem in finanĉnem podroĉju. Raje se pogajajo kot vztrajajo na nekem 

doloĉenem stališĉu. Radi so prijazni do soljudi, vĉasih celo pretirano. Ker so sposobni in 

prebrisani, lahko hitro zasluţijo veliko denarja, vendar jim sreĉa zelo hitro obrne hrbet. Ti 

ljudje lahko zamenjajo kar precej razliĉnih zaposlitev, saj izjemno dobro zaĉenjajo in slabo 

konĉujejo. So izjemno ostri kritiki, ne marajo laţi. Vĉasih imajo potrebo, da širijo lastne ideje 

in zamisli. Veliko jim pomenijo umetnost, estetika in povezovanje razliĉnosti 

2.2.15 Rojeni 15. dan v kateremkoli mesecu 

Moĉno izraţen ĉut odgovornosti do doma in druţine lahko te ljudi ovira pri doseganju lastnih 

ciljev in lastne sreĉe. Z nesebiĉno pomoĉjo svojim najdraţjim lahko gredo tudi preko meja, ki 

jih sploh zmorejo prenesti. S tem pa omejijo svoj lastni intelektualni in duhovni razvoj. Za 

njih je znaĉilna nekakšna ĉustvena lakota, potrebujejo ogromno potrditev s strani drugih, da 

so privlaĉni, prijetni, zabavni. So praktiĉni ljudje, ki jemljejo ţivljenje takšno kot je, znajo pa 

se tudi dobro zabavati. Njihov smisel za humor jih dela zelo priljubljene. V druţbi so glavne 

zvezdice, ob najmanjšem zavraĉanju pa lahko popolnoma umolknejo. Na finanĉnem podroĉju 

padajo iz ene skrajnosti v drugo: so neverjetno radodarni in plemeniti do tistih, ki jih imajo 

radi ter skopuški in škrti do ostalih. Brez teţav znajo ţiveti na raĉun drugih. Kadarkoli so v 

stiski, se vedno najde oseba, ki jim priskoĉi na pomoĉ.  

2.2.16 Rojeni 16. dan v kateremkoli mesecu 
Zanimajo jih globlje stvari. Prirojena jim je sposobnost zdravljenja, prenavljanja in 

preoblikovanja zamisli, ljudi, narave, okolja, zgradb, organizacij,...Imajo ogromno notranje 

energije, vendar lahko s svojo preveliko napetostjo in nervoznostjo delujejo negativno na ljudi 

okrog sebe. Pogosto so nezadovoljni in zaskrbljeni, muĉijo jih lahko obĉutki manjvrednosti. 

Napeti so in nehote delujejo na druge tako, da se le ti poĉutijo neprijetno in se raje 

odmaknejo. Postanejo lahko zelo sebiĉni. S svojimi naĉrti morajo biti previdni, ne smejo 

izdajati skrivnosti. Nagnjeni so k nesreĉam ter poškodbam in psihosomatskim obolenjem. 

Tudi sicer jih zanima zdravilstvo, mnoge med njimi tudi v obliki študija. Veliko pozornosti 

posveĉajo preţivljanju ĉasa na prostem, saj jim stik z naravo omogoĉa notranjo harmonijo in 

stik s seboj.  
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2.2.17 Rojeni 17. dan v kateremkoli mesecu 

Odlikuje jih ambicioznost, hrabrost in vitalnost, ĉeprav so zelo neţni in ĉustveni. Ker so 

druţabni in pogumni, obiĉajno kmalu prevzamejo vodstvene naloge. To so borbeni otroci, ki 

se kasneje lahko umaknejo v svojo osamljenost, s ĉimer najbolj presenetijo ravno sami sebe. 

Ti ljudje gredo v ţivljenju iz ene skrajnosti v drugo. Prva polovica ţivljenja je navadno za njih 

zelo teţka. Ţe v otroštvu in mladosti se jim nakazujejo velike teţave skoraj na vseh podroĉjih. 

Imajo veĉje in veĉ zdravstvenih teţav kot kasneje v zrelih letih. Na starost so bolj zdravi kot v 

mladosti. Velikokrat se borijo s finanĉnimi, skoraj z eksistenĉnimi teţavami. Ne glede na to, 

kako se trudijo in kako pridni so, vedno se najde kdo, ki porabi njihov denar.  

2.2.18 Rojeni 18. dan v kateremkoli mesecu 
Imajo ogromno razumevanja in tolerance do drugih, do svojih prijateljev in znancev, vendar 

so velikokrat ţalostni in nesreĉni, ker jih njihovi najdraţji ne razumejo. Radost in veselje 

najdejo v vsakdanjih, malih stvareh. Nagnjeni so k ponovnemu prisvajanju starih, prvobitnih 

resnic, zdruţitvi duhovnih vrednot v vsakdanjem ţivljenju. Topli so, dobrosrĉni in dareţljivi, 

pri vsem tem pa imajo izjemno moĉ in energijo. Zelo globoko ĉutijo, sami naveţejo stike 

vdanosti in zaupanja, preden to dovolijo drugim. Velikokrat so ljudje prepriĉani, kako blizu so 

jim, pa vendar to dovolijo le redkim. Le s teţavo se podrejajo, saj mora vedno obveljati 

njihova. Ti ljudje se nikoli ne predajo in le redko so resniĉno poraţeni. Pa še takrat ne 

ostanejo dolgo na tleh. Najveĉjo moĉ zberejo ravno takrat, ko so v najteţji in najbolj 

nemogoĉi situaciji. Takrat pokaţejo vso svojo duhovno moĉ, borbenost in iznajdljivost. 

Zaradi teh lastnosti so ti ljudje odliĉni vojaški poveljniki. Takrat, ko drugi ţe popolnoma 

obupajo in se predajo, ti ljudje še vedno najdejo rešitev.  

2.2.19 Rojeni 19. dan v kateremkoli mesecu 

Najbolj znaĉilni lastnosti teh ljudi sta potrpeţljivost in vztrajnost. Preden se odloĉijo, 

pretehtajo svojo odloĉitev iz vseh zornih kotov, nato pa naĉrt izpeljejo skoraj ne glede na 

ţrtve in posledice. Pri tem so neodvisni, originalni, z ljudmi pa zelo uspešno delajo v paru ali 

v skupini. Druge spodbujajo k uporabi lastnih ustvarjalnih talentov in sposobnosti. Radi 

sodelujejo z drugimi, ĉe so le-ti dovolj inovativni. Ĉe je skupina premalo ustvarjalna ali 

izvirna, raje delajo sami. Sodelavci se jih lahko kar nekoliko bojijo, saj je njihovo mnenje 

vedno merodajno, pa tudi sicer vse nadzorujejo okrog sebe. Za njih so znaĉilne velike 

spremembe na podroĉju financ. Na sluţbenem podroĉju so veĉinoma uspešnejši kot v 

privatnem ţivljenju, ĉeprav bi tudi v sluţbi neprestano radi spreminjali pogoje. Zaradi dobro 

pretehtanih naĉrtov, ti ljudje prej ali slej doţivijo uspeh in blagostanje. Znajo vzpostaviti 

prave zveze in jih v potrebnem trenutku tudi pravilno izkoristiti. Njihov znaĉaj je precej 

zapleten. Skoraj v istem trenutku so lahko ljubeznivi, pozorni, a tudi trmasti in egocentriĉni. 

Zanimajo se za umetnost; poezijo, literaturo, slikarstvo.  

2.2.20 Rojeni 20. dan v kateremkoli mesecu 

Veĉinoma so vedri in nasmejani ljudje, z izrazito toplimi oĉmi. Ĉutijo veliko ljubezen do 

drugih. Delujejo pomirjevalno in miroljubno, zato jih spoštujejo. Ljudje jih radi povabijo v 

svojo druţbo in si ţelijo njihove bliţine tudi ob zabavah, ne le ob teţavah. Veĉinoma so tudi 

zelo muzikaliĉni. To so pridni, delovni ljudje, ki niso nagnjeni k zavisti ali pretirani 
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odloĉnosti, zato dobro sodelujejo z drugimi. Uresniĉevanje ustvarjalnih zamisli v sluţbi in v 

druţini je zelo pomemben del njihovega ţivljenja. Sposobni so se poglobiti v preteklost in 

prihodnost vsake situacije, v kateri sodelujejo. Dovzetni so, intuitivni in prodorni. Teţijo k 

spremembam na bolje. Tisto, kar zaznavajo, v jasnem in razumljivem jeziku podajajo svojim 

sodelavcem in drugim ljudem.  

2.2.21 Rojeni 21. dan v kateremkoli mesecu 

Za te ljudi je najpomembnejše ravnoteţje med materialnim in duhovnim. Ker so izjemno 

intuitivni, imajo velikokrat sposobnosti medijev in ravno zato je to ravnoteţje še toliko 

pomembnejše. Zanimajo jih magija, spiritualizem, astrologija, mistika in okultne vede, ţelijo 

se uĉiti o vseh stvareh. So pravi raziskovalci, pustolovci in graditelji novih svetov in ideologij. 

Posveĉajo se lahko ekologiji in skrbi za Zemljo, zanimajo jih mednarodna dela, ki omogoĉajo 

ceniti kulturne razlike. Ljubijo potovanja in doţivetja v drugih kulturah in si kasneje 

izoblikujejo neko popolnoma svojo verzijo na tem podroĉju. Ti ljudje so naravni vizionarji, ki 

nagonsko vedo, kaj je potrebno popraviti ali izboljšati. Zelo cenijo svobodo in izjemno teţko 

prenašajo kakršenkoli naĉin omejevanja ali zapiranja.  

2.2.22 Rojeni 22. dan v kateremkoli mesecu 
Za njih je znaĉilna globoka emocionalnost in na ĉustvenem podroĉju nagnjenost k velikim 

iluzijam in zablodam. Vodijo jih globoka in trajna ĉustva, katera pa teţko pokaţejo. Nagnjeni 

so k nekakšni rezerviranosti, diskretnosti, skrivnostnosti. Ĉeprav jim groza stiska srce, nikoli 

ne pokaţejo strahu. Zelo teţko sprejemajo pravila, ki jih postavljajo starši, zato so kot 

mladostniki izraziti uporniki. Ţe v naprej se upirajo kakršnemukoli pravilu, ţe samo zato, ker 

obstaja. Velikokrat delujejo potrti, obupani, osamljeni. Odrastejo v marljive, tihe, vztrajne 

deloholike. So izjemno ustvarjalni, pri delu potrebujejo spremembe. Ker so napeti in 

nervozni, bi potrebovali veĉ poĉitka. So izraziti individualisti, najbolje delajo sami. Tudi sicer 

je bolje, da delajo sami, saj jih najveĉkrat ravno najoţji druţinski ĉlani finanĉno izkorišĉajo. 

Ob tem pa jih še zasmehujejo. Ti ljudje so dobriĉine, ki kot magnet privlaĉijo laţne prijatelje. 

Imajo radi preverjene, poznane stvari. Zvesti so svojim naĉelom, teţko spreminjajo 

prepriĉanja, vredni so zaupanja.  

2.2.23 Rojeni 23. dan v kateremkoli mesecu 

Lahko reĉemo, da je tem ljudem ţe s samim rojstvom doloĉeno uresniĉevanje velikih idej. 

Vendar morajo za realizacijo svojih zamisli vloţiti veliko truda. Velikokrat v celoti 

spremenijo verovanje, ţivljenjski slog, naĉin prehrane in celo identiteto, da lahko zrastejo in 

se razvijejo v nekakšnega duhovnega uĉitelja, ki je za korak pred svojim ĉasom. Kadar ljudi 

okrog sebe ne pouĉujejo ali jim svetujejo, pa vsaj s svojim lastnim zgledom vplivajo na 

spremembe pri njih. Ĉeprav njihovo ţivljenje ni ravno lahko, sooĉati se morajo tudi z 

materialnimi problemi, bodo z vztrajnostjo dosegli izjemno lepe rezultate. Uspeh jim je 

preprosto zagotovljen. So vdani, praktiĉni in usmerjeni k skupnosti. Visoko cenijo uĉenje in 

pouĉevanje. Vedno znova išĉejo razliĉne naĉine, na katere bi lahko uresniĉili svoje zamisli. 
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2.2.24 Rojeni 24. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so naravno nadarjeni za ustvarjanje razmerij. Dobro delajo z ljudmi v paru ali v 

skupini, saj takoj odkrijejo, kaj v skupini deluje in kaj ne. Sposobni so spodbujati in 

navdihovati ljudi vseh starosti, zato so izjemni svetovalci, predavatelji, uĉitelji in vzgojitelji. 

Nadarjeni so za odloĉanje. Ţelijo si lahko in udobno ţivljenje, ker pa so njihove potrebe zelo 

drage, si jih le s teţavo privošĉijo. So izraziti uţitkarji, ki ljubijo zabave. Med njimi je veliko 

pevcev in filmskih igralcev, saj so nagnjeni k umetnosti in zabavništvu. Lahko so zelo 

skopuški z denarjem, všeĉ jim je, kadar ga drugi porabljajo za njih. Sreĉo vidijo v velikih 

stvareh. V malih, vsakdanjih, je ne znajo ceniti, zato so pogosto nervozni. Svojo slabo voljo 

tresejo na druge okrog sebe, zaradi ĉesar lahko hitro pridejo z njimi navzkriţ.  

2.2.25 Rojeni 25. dan v kateremkoli mesecu 
So tihi, umirjeni in vase zaprti ljudje, ki so pogosto nerazumljeni. Skrivnostni kot so, so 

velikokrat uganka tudi za svoje najbliţje, s katerimi ţivijo. Nagnjeni so k mistiki, magiji in 

okultizmu. Verjamejo, da na koncu dobro vedno premaga zlo, da je ljubezen moĉnejša od 

sovraštva. So vedrega duha, prepriĉani, da se svet spreminja na bolje. Kljub mnogim 

razoĉaranjem v ţivljenju nikoli ne izgubijo svojih idealov in prepriĉanja. Potrebujejo 

raznolikost in so uspešni v hkratnem izvajanju razliĉnih opravil. Sprememba in raznolikost sta 

zelo pomembni sestavini njihovega ţivljenja. Ne sprašujejo se, kaj bi radi naredili, ampak 

koliko stvari bi lahko naredili hkrati. Dom in druţina sta jim pomembna zaradi stabilnosti, ki 

ju zagotavljata. Obenem pa uţivajo v potovanjih in v hkratnem lotevanju opravkov. Enako 

ljubijo mirnost in dejavnost.. 

2.2.26 Rojeni 26. dan v kateremkoli mesecu 

To so energiĉne in vitalne osebe, ki ţelijo prenesti svoje znanje na druge. Zanimajo se za 

razliĉne izume, ki bi lahko olajšali delo v zdravstvu, sodstvu, financah in ĉasnikarstvu. Radi 

imajo ravnoteţje in preprostost. Zelo so prijazni, obzirni in uvidevni. Radi pomagajo drugim. 

Tudi na podroĉju poslovnega sodelovanja so pošteni in nikogar ne izkorišĉajo. Ţelijo si 

jasnosti, preprostosti in neposrednosti. Slabo prenašajo zamotane in komplicirane situacije, 

prikrivanje ali spletke. So zelo zaskrbljeni za sreĉo in blagostanje svoje druţine in svojih 

dragih. Zelo so skrbni, morda ravno zato v boju za pridobivanje materialne varnosti, ne dajejo 

dovolj pozornosti ĉustveni plati ţivljenj. Navdušujejo jih veliki posli, z veseljem delajo. Med 

njimi je veliko poslovneţev in samostojnih podjetnikov.  

2.2.27 Rojeni 27. dan v kateremkoli mesecu 
So intelektualni ljudje, ki so v svoji okolici visoko cenjeni po svojem delu. Vedno konĉajo 

zadane naloge na podlagi treznega in premišljenega naĉrta ter vztrajnosti. Globoko spoštujejo 

red in harmonijo v svojem ţivljenju. Neredki doţivijo visoka priznanja, ugled in slavo. Ker ţe 

izţarevajo spoštovanje in celovitost, jih ljudje postavljajo na vodstvene poloţaje, tudi ĉe se 

sami za to ne trudijo posebej. Najveĉje uspehe doţivijo na vseh podroĉjih, ki so vezana na 

potovanja, mornarico, jeklo, telefonijo, televizijo,...Med njimi je precej jasnovidcev, 

numerologov, astrologov.  
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2.2.28 Rojeni 28. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so izrazito samoiniciativni, originalni, svojeglavi, trmasti in nepodredljivi, tipiĉni 

voditelji, diktatorji, direktorji ali poslovneţi. Osebnosti z moĉno voljo. Navzven le redkokdaj 

pokaţejo neţna ali šibka ĉustva, velikokrat so prepriĉani, da so boljši od drugih in nekaj 

posebnega. Mnoge stvari zaĉnejo, vendar jih ne dokonĉajo, zmanjka jim vztrajnosti. S svojo 

inteligenco ţelijo napraviti vtis na druge, zato se hitro ĉutijo ogroţene, kadar jih ljudje takoj 

ne opazijo in obĉudujejo. So izrazito gospodovalni, posesivni, strastni in ljubosumni, pa tudi 

zelo skrbni, prizadevni in odgovorni. Pri delu z njimi je treba raĉunati z doloĉeno mero 

podrejenosti. Ĉeprav so velikodušni, pa jim primanjkuje tolerance, saj ne prenašajo 

neposlušnosti in nemarnosti.  

2.2.29 Rojeni 29. dan v kateremkoli mesecu 
Nagnjeni so k akciji in potrebi po neodvisnosti. So precej strastni in impulzivni, nagnjeni so k 

ekstremizmu. V nekem trenutku jih nekaj osreĉuje, v naslednjem jih dela svojeglave. Globoko 

spoštujejo ravnoteţje in harmonijo. Dobro zaznavajo in lahko hitro presodijo, kaj jim pomaga 

in kaj ne. So odliĉni pogajalci, svetovalci ali diagnostiki. Zavedajo se svoje duhovne globine 

in polnosti. Kopajo se v obĉutku samozadostnosti in zaupanja. Te ljudi preveva moĉ 

prijaznosti, razumevanja in svetovljanstva, s ĉimer privabijo v svoje ţivljenje mnogo znancev 

in prijateljev. Pa vendar imajo zelo malo pravih prijateljev, saj so zelo lahkoverni. Iz ene 

skrajnosti lahko padejo v drugo. Ker so nagnjeni k pretiranemu prilagajanju ali vzvišenosti, so 

velikokrat ţrtev prevar ter nezvestobe. Njihova slaba stran je v tem, da se lahko zelo dobro 

poĉutijo v vlogi ţrtve, moĉno se smilijo sami sebi.  

2.2.30 Rojeni 30. dan v kateremkoli mesecu 

To so zelo obĉutljivi ljudje, ki so talentirani vsaj na enem umetniškem podroĉju: ali pišejo 

poezijo, ali slikajo, ali prekrasno pojejo. Zelo veliko jim pomeni druţina. Šele tam pride 

njihova narava do polnega izraza. Imajo veliko prijateljev. So delovni in varĉni ljudje, 

neredko so v zrelih letih lastniki vsaj dveh nepremiĉnin. Nagnjeni so k pridiganju. V prvem 

ţivljenjskem obdobju imajo veliko teţav, nato pa si s svojim garaštvom prisluţijo uspeh in 

zadovoljstvo. Zaradi velike delovne vneme pogosto spregledajo kakšne bolezenske znake in si 

le redkokdaj privošĉijo poĉitek. 

2.2.31 Rojeni 31. dan v kateremkoli mesecu 

Ti ljudje so marljivi in odgovorni. Imajo ogromno kreativnih idej in ponavadi dovolj 

poslovnih znancev, ki jim te ideje pomagajo realizirat. Njihovo otroštvo in mladost sta 

obiĉajno precej teţka, zato so se nauĉili stati sami na svojih nogah. Postanejo lahko preveĉ 

togi in zahtevni. Zase in za svojo druţino imajo zelo visoka merila. Bolj so prijazni do tujcev 

kot do svojih domaĉih. Pogosto so zelo razoĉarani nad svojimi otroci, saj od njih preveĉ 

priĉakujejo. Prepriĉani so, da veliko dajejo in zelo malo dobijo. Njihovo ţivljenje je podobno 

postopni rasti: iz teţkih in velikokrat slabih razmer, s pridnostjo in vztrajnostjo k materialni 

varnosti. Velikokrat so depresivni, med njimi je mnogo samskih in osamljenih ljudi. 

probleme. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL NALOGE 

3.1 Pridobivanje in obdelava podatkov 

Za raziskovalno nalogo smo pripravile naslednji delovni naĉrt: 

 gospo tajnico smo prosile za razredne sezname uĉencev od 1. do 9. razreda 

 sezname smo natanĉno pregledale in preštele, koliko otrok je rojenih na posamezen 

datum 

 na osnovi preštetih datumov smo izdelale tabele in grafe 

 poiskale smo podatke, katere znane osebnosti so rojene na isti datum kot je v 

posameznem mesecu rojenih najveĉ uĉencev 

3.1.1 Mesec januar 
 

 
Graf 1: Število rojstev v januarju 

 

V prvem mesecu koledarskega leta ima rojstni dan 33 uĉencev. Najveĉ, 5 uĉencev, praznuje 

rojstni dan kmalu v zaĉetku meseca in sicer 4. januarja.  

 

In katere znane osebnosti so se rodile na ta dan? 

 4. 1. 1643 - rodil se je Isaac Newton, angleški fizik in matematik 

 4. 1. 1809 - rodil se je Louis Braille, ki je razvil pisavo za slepe - Braillova pisava 

 4. 1. 1834 - rodil se je Josip Vošnjak, slovenski politik, pisatelj in zdravnik 

 4. 1. 1891 - rodil se je Anton Leskovec, slovenski pisatelj 

 4. 1. 1914 - rodila se je Jane Wyman, znana hollywoodska igralka 

 4. 1. 1956 - rodil se je Oto Pestner, slovenski pevec in skladatelj zabavne glasbe 

 



 

15 

 

3.1.2 Mesec februar 

 

 V najkrajšem mesecu leta, v mesecu februarju, praznuje rojstni dan najmanj 

otrok. 

V mesecu februarju, najkrajšem mesecu v letu, praznuje rojstni dan najveĉ uĉencev, kar 49. 

Podatki kaţejo ravno nasprotno kot smo predvidevale. Zato moramo našo hipotezo o 

najmanjšem številu rojstnih dni v tem mesecu zavreĉi. 

 
Graf 2: Število rojstev v februarju 

 

 29. februarja na naši šoli nihče od učencev ne praznuje rojstnega dneva 

 

Podatki kaţejo,da nihĉe izmed uĉencev ne praznuje rojstnega dneva 29. februarja. Torej je 

bilo naše predvidevanje pravilno in lahko na zaĉetku postavljeno hipotezo obdrţimo. 

Katerega februarja pa praznuje najveĉ uĉencev?  To je 17. februarja, ko praznuje rojstni dan 5 

uĉencev. 

Znane osebnosti: 

 17. 2. 1831 - Matija Valjevec, slovenski pesnik in zbiralec narodnega blaga 

 17. 2. 1963 - Michael Jordan, ameriški košarkar 

3.1.3 Mesec marec 

Marec, tretji mesec v letu, znan tudi kot spomladanski mesec. S sabo prinese sonce, ki iz 

zemlje privabi prvo spomladansko cvetje. In koliko uĉencev v teh prvih toplih dneh praznuje 

rojstni dan? Takšnih uĉencev je 33. Je pa zanimivo, da v tem mesecu kar na tri datume 

praznuje rojstni dan isto število otrok. Po štirje otroci praznujejo rojstni dan 7., 19. in 31. 

marca. 
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Graf 3: Število rojstev v marcu 

 

Znane osebnosti: 

 7. 3. 1850 - Tomas G. Masaryk, prvi predsednik bivše Ĉeskoslovaške 

 7. 3. 1861 - Joţef Petkovšek, slovenski slikar 

 7. 3. 1875 - Milan Klemenĉiĉ, slovenski lutkar 

 7. 3. 1880 - Ivan Grafenauer, slovenski knjiţevni zgodovinar 

 7. 3. 1960 - Ivan Lendl, ĉeški tenisaĉ 

 

 19. 3. 1813 - David Livingstone, škotski misijonar in raziskovalec. Bil je prvi 

Evropejec, ki je videl Viktorijine slapove (in jih tudi poimenoval). 

 19. 3. 1955 - Bruce Willis, ameriški igralec 

 19.  3. 1966 - Anja Rupel, slovenska pop pevka, radijska napovedovalka in novinarka 

 

 31. 3. 1596 - Rene Descartes, francoski filozof, matematik, fizik, uĉenjak 

 31. 3. 1732 - Franz Joseph Haydn, avstrijski skladatelj 

 31. 3. 1934 - Richard Chamberlain, ameriški igralec (Pesem ptic trnovk) 

 31. 3. 1948 - Al Gore, ameriški politik 

3.1.4 Mesec april 

Meseca, ki se priĉne s praznikom potegavšĉin, praznuje rojstni dan 27 uĉencev. Najveĉ otrok 

se je rodilo 8. aprila. Ta dan praznujejo rojstni dan trije uĉenci. 
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Graf 4: Število rojstev v aprilu 

Znane osebnosti: 

 8. 4. 563 - Buddha, duhovni vodnik in uĉitelj, zaĉetnik budizma 

 8. 4. 1692 - Giuseppe Tartini, italijanski violinist, skladatelj 

 8. 4. 1877 - Anton Grum, slovenski skladatelj 

 8. 4. 1963 - Julian Lennon, angl. glasbenik, pesnik in fotograf, sin Johna Lennona 

3.1.5 Mesec maj 
Maj, mesec ljubezni in priĉakovanj, poln posebnih ţivljenjskih sil. V mesecu ljubezni 

praznuje rojstni dan štirideset uĉencev. Najveĉ, to je pet uĉencev, ima rojstni dan 27. maja. 

 
 Graf 5: Število rojstev v maju 
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Znane osebnosti: 

 27. 5. 427 pr. n. št. - Platon, grški filozof 

 27. 5. 1265 - Dante Alighieri, italijanski pesnik 

 27. 5. 1975 - Jamie Oliver, angleški kuhar 

3.1.6 Mesec junij 
Junij je zadnji mesec šolskega pouka. Rojstni dan praznuje 40 uĉencev. Najveĉ jih ima rojstni 

dan devetnajstega junija, torej malo pred zakljuĉkom šolskega leta.  

 

 
Graf 6: Število rojstev v juniju 

 

Znane osebnosti: 

 19. 6. 551 pr. n. št - Konfucij, kitajski filozof  

 19. 6. 1623 - Blaise Pascal, francoski matematik, filozof, fizik 

 19. 6. 1945 - Radovan Karadţić, srbski pesnik in politik 

 19. 6. 1947 - Salman Rushdie, indijski pisatelj 

 19. 6. 1954 - Kathleen Turner,igralka 

 19. 6. 1963 - Paula Julie Abdul, ameriška plesalka, koreografinja, pevka 

3.1.7 Meseca julij in avgust 

Poĉitnice - ĉas brezskrbnosti in poĉitka. Misli so usmerjene proĉ od šole in šolskih skrbi. 

Kako pa je s praznovanjem  rojstnih dni? V obeh poĉitniških mesecih praznuje rojstni dan kar 

precej uĉencev naše šole. V mesecu juliju jih praznuje 40, v mesecu avgustu pa kar 47. 

Najpomembnejša datuma sta 23. julij in 29. avgust. Na ta datuma praznuje najveĉ uĉencev, to 

je pet. 
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Graf 7: Število rojstev v juliju 

 

 
Graf 8: Število rojstev v avgustu 

 

Kako pa je v ĉasu poĉitnic z datumi rojstva znanih osebnosti? 

 23. 7. 1961 - Woody Tracy Harrelson, ameriški filmski igralec 

 23. 7. 1974 - Maurice Greene, ameriški tekaĉ – sprinter 

 29. 8. 1851 - Ivan Tavĉar, slovenski pisatelj, politik, pravnik 

 29. 8. 1915 - Ingrid Bergman, švedska igralka 

 29. 8. 1958 - Michael Jackson, ameriški pop pevec 
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3.1.8 Mesec september 

Meseca septembra šola in šolski prostori ţe nestrpno priĉakujejo svoje obiskovalce. Kaj pa 

mi? Šolarji verjetno ob odprtju šolskih vrat nismo tako veseli kot šola. Pa kaj moremo. 

Poĉitnice so mimo in ĉas je , da se poĉasi zopet lotimo šolskega dela, ki ga, moramo priznati, 

med poĉitnicami ne pogrešamo preveĉ. Pogrešamo pa praznovanja in skupna druţenja, zato 

komaj ĉakamo, da nas kdo od naših sošolcev povabi na praznovanje rojstnega dne. 

Praznovanj v tem mesecu je kar nekaj. Rojstni dan praznuje 40 uĉencev, najveĉ, kar pet jih 

praznuje 5. in 13 septembra. Super, s praznovanji priĉnemo kar na zaĉetku meseca. 

 
Graf 9: Število rojstev v septembru 

Znane osebnosti: 

 5. 9. 1638 - Ludvik XIV., francoski kralj  

 5. 9. 1940 - Raquel Welch, legendarne ameriška igralka 

 5. 9. 1946 - Freddie Mercury,  britanski glasbenik in pevec 

 

 13. 9. 1916 - Roald Dahl, britanski pisatelj, mladinsko leposlovje (Matilda) 

 13. 9. 1944 - Jacqueline Bisset, angleška filmska igralka 

 13. 9. 1973 - Goran Ivanišević, hrvaški tenisaĉ 

3.1.9 Mesec oktober 
Meseca oktobra je vsako leto za nami ţe mesec pouka in šolskega dela. Navadno ţe ujamemo 

tempo vsakodnevnega dela in se veselimo jeseni, ki prihaja s tem mesecem. Za popestritev 

šolskega dogajanja poskrbijo tudi uĉenci, ki v tem mesecu praznujejo rojstni dan. Takšnih 

uĉencev je 40. Najveĉ(pet) jih praznuje na zaĉetku meseca, to je 2. oktobra. 
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Graf 10: Število rojstev v oktobru 

 

Znane osebnosti: 

 2. 10. 1848 - Franch Schumi, zgodovinar, slašĉiĉar(tovarna Šumi) 

 2. 10. 1869 - Mahatma Gandhi, indijski politik, voditelj in borec za ĉlovekove pravice 

 2. 10. 1948 - Donna Karan, ameriška modna oblikovalka 

 2. 10. 1951 - Sting, angleški glasbenik in pevec 

 2. 10. 1979 - Primoţ Brezec, slovenski košarkar 

3.1.10 Mesec november 
November se priĉne v ĉasu naših »krompirjevih poĉitnic«, zato z nestrpnostjo priĉakujemo 

kdo od sovrstnikov nas po povabil na praznovanje rojstnega dneva. Ţal v tem mesecu ne 

praznujemo velikokrat, saj ima rojstni dan samo 27 uĉencev naše šole. Po števili praznovanj 

izstopa 21. november. Na ta dan praznujejo trije uĉenci naše šole. 
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Graf 11: Število rojstev v novembru 

Znane osebnosti: 

 21. 11. 1694 - Voltaire, francoski pisatelj, filozof 

 21. 11. 1930 - Marjan Roţanc, slovenski pisatelj (roman Ljubezen) 

 21. 11. 1945 - Goldie Hawn, ameriška igralka 

3.1.11 Mesec december 
Mesec december je mesec veselja, razkošnih ţelja in praznovanj. Poleg ostalih prazniĉnih 

dogodkov je ta mesec na šoli tudi precej rojstnodnevnih praznovanj. Rojstni dan praznuje 46 

uĉencev. Najveĉ jih praznuje 6., 15., 18. in 30. decembra. 

 
Graf 12: Število rojstev v decembru 
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Znane osebnosti: 

 6. 12. 1896 - Ira Gershwin, francoski impresionistiĉni slikar 

 6. 12. 1953 - Tom Hulce, igralec, znan po glavni vlogi v filmu Amadeus 

 

 15. 12. 37 - Neron, rimski cesar 

 15. 12. 1832 - Alexandre-Gustave Eiffel, francoski inţenir - Eifflov stolp 

 15. 12. 1942 - Anton Stres, slovenski duhovnik, teolog, filozof in nadškof 

 15. 12. 1949 - Don Johnson, ameriški igralec 

 

 18. 12. 1786 - Carl Maria Friedrich Ernest von Weber, nemški skladatelj, pianist in 

dirigent (moţen datum rojstva tudi 18. november) 

 18. 12. 1863 - Franc Ferdinand, avstrijski princ († 1914), atentat na njega v Sarajevu je 

bil povod za 1. svetovno vojno 

 18. 12. 1879 - Paul Klee, švicarsko nemški slikar 

 18. 12. 1946 - Milena Zupanĉiĉ, slovenska igralka 

 18. 12. 1947 - Steven Spielberg, ameriški filmski reţiser 

 18. 12. 1948 - Janez Bonĉina – Benĉ, slovenski kantavtor in pevec 

 18. 12. 1963 - Brad Pitt, ameriški filmski igralec 

 18. 12. 1971 - Arantxa Sanchez-Vicario, španska teniška igralka 

 18. 12. 1980 - Christina Aguilera, ameriška pevka 

 

 30. 12. 1865 - Rudyard Kipling, angleški pisatelj in pesnik 

 30. 12. 1941 - Bruno Parma, slovenski šahist 

 30. 12. 1946 - Patti (Patricia Lee) Smith, ameriška pop pevka 

 30. 12. 1960 - Julianne Moore, ameriška filmska igralka 

 30. 12. 1975 - Tiger Woods, ameriški igralec golfa 
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3.1.12 In kako po dnevih? 

Najveĉ otrok (22) praznuje rojstni dan osemnajstega v mesecu, najmanj(samo 6) pa 

dvaindvajsetega. Torej imamo na šoli veliko uĉencev, ki imajo ogromno razumevanja do 

drugih, so topli, dobrosrĉni in dareţljivi.  

 
Graf 13: Število rojstev po istem datumu meseca 

3.1.13 Nezaželena trinajstica 

Nekateri so prepriĉani, da je to število simbol podzemlja in rušenja popolnosti, po drugi strani 

pa je bilo v stari zavezi število 13 omenjeno kot sreĉno število. V današnjem ĉasu so mnenja 

glede trinajstice zelo razliĉna. Nekaterim to število prinaša sreĉo, drugi pa se tega števila 

opazno bojijo, še posebno, ĉe je trinajstega petek. Verjetno pa se trinajstice ne boji 14 

slavljencev naše šole, ki na ta dan praznujejo svoj osebni praznik. 
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jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec skupaj

1. 2 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 2 13

2. 0 1 1 1 0 0 1 2 3 5 1 0 15

3. 1 4 0 1 1 2 0 1 3 4 0 0 17

4. 5 2 1 0 2 1 0 0 2 3 1 2 19

5. 0 4 0 0 1 0 1 3 4 1 1 1 16

6. 0 1 0 0 1 3 0 3 0 2 0 4 14

7. 1 2 4 1 2 1 2 2 0 2 0 3 20

8. 0 1 1 3 0 3 3 1 1 1 1 0 15

9. 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 11

10. 1 1 0 2 0 0 3 1 1 1 1 0 11

11. 1 2 1 1 4 1 0 2 1 0 2 1 16

12. 2 3 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 19

13. 1 0 2 2 1 1 0 1 4 2 0 0 14

14. 1 3 2 0 3 2 1 1 0 1 2 2 18

15. 3 3 0 0 1 3 0 1 0 1 2 4 18

16. 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 0 1 17

17. 1 5 1 0 1 1 2 1 1 3 1 1 18

18. 2 1 1 1 1 0 3 2 3 2 2 4 22

19. 2 0 4 2 0 4 2 2 1 0 1 0 18

20. 0 0 1 1 1 1 1 3 2 0 1 2 13

21. 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 3 1 14

22. 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 6

23. 1 1 0 1 0 2 5 2 2 3 1 0 18

24. 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 3 12

25. 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 16

26. 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 2 15

27. 0 2 0 0 5 1 1 2 1 1 1 0 14

28. 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 11

29. 2 0 0 1 0 3 0 5 1 0 1 0 13

30. 1 1 0 1 1 3 1 0 2 0 4 14

31. 0 4 1 2 1 2 3 13

skupaj 33 49 33 27 40 40 40 47 44 44 27 46 470

Datum
Število rojstnih dni v mesecu

 
Tabela 1: Pregled rojstev učencev Osnovne šole Hudinja 

 

 Največ učencev praznuje rojstni dan v drugi polovici koledarskega leta. 

 

Ugotovile smo, da veĉ uĉencev praznuje rojstni dan v drugi polovici koledarskega leta. Takrat 

ima rojstni dan 248 uĉencev, v prvi polovici leta pa praznuje rojstni dan 222 uĉencev. Zato 

lahko našo hipotezo obdrţimo. 
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4 ZAKLJUČEK  

Prazniki so ĉas za lepoto. Lepota je povsod okrog. Je v glasbi, ĉe se ji znamo prepustiti, je v 

naravi, sije iz oĉi bliţnjih in daljnih, je v naši duši, ĉe le pokukamo vanjo. Sigurno vsako leto 

vsaj enkrat vsi pokukamo v svojo dušo. To je takrat, ko praznujemo svoj osebni praznik, 

rojstni dan. Takrat se ozremo vase, pregledamo prehojeno pot in si zadamo cilje za 

prihodnost. 

Nekateri pravijo, da ima naš rojstni datum velik pomen oziroma vpliv na naše ţivljenje. Ne le, 

da na svoj rojstni datum postanemo eno leto starejši, iz datuma rojstva lahko izvemo tudi 

kakšna je naša osebnost in kakšna bo naša ţivljenjska pot. 

In kakšna ţivljenjska pot ĉaka naše vrstnike? 

Ugotovile smo, da je na naši šoli najveĉ uĉencev rojenih 18. v mesecu. Ljudje, rojeni na ta 

datum bi naj bili topli, dareţljivi in dobrosrĉni. Znani so po tem, da imajo ogromno 

razumevanja in tolerance do drugih. Ker je naših sovrstnikov na ta dan rojenih najveĉ, kar 22, 

pomeni, da nas za odnose med nami ne sme skrbeti. Najmanj uĉencev, samo 6, jih ima rojstni 

dan  22. v mesecu. To pomeni, da je na naši šoli malo oseb z izrazito individualnostjo, kar je 

znaĉilno za ljudi, rojene na ta datum. Najveĉ uĉencev praznuje rojstni dan v drugi polovici 

koledarskega leta. Pridemo v šolo, se spoznamo, zaĉnemo s šolskim delom in kar kmalu tudi z 

rojstnodnevnimi zabavami. Višek praznovanj je v najkrajšem mesecu leta, februarju, ko na 

naši šoli praznuje rojstni dan najveĉ uĉencev. Takšnih uĉencev je štirideset. Mesec februar 

ima letos, ko je prestopno leto, devetindvajset dni. Ĉeprav poznamo kar nekaj ljudi, ki imajo 

rojstni dan na ta datum, pa smo ugotovile, da na naši šoli ni nikogar, ki bi praznoval samo  

vsaka štiri leta, ko ima februar devetindvajset dni. Še sreĉa, saj si ne znamo predstavljati, kaj 

pomeni, da rojstni dan praznuješ samo vsaka štiri leta. To je praznik, ki ga vsi nestrpno 

priĉakujemo. Praznovanja in veselja ne zmoti niti nesreĉna trinajstica. Na ta datum praznuje 

14 slavljencev naše šole in zanje ta številka sigurno ni nesreĉna. Beseda nesreĉa sploh ne sodi 

v temo rojstnih dni. Kljub temu, da smo ob vsakem praznovanju leto starejši, je to eden 

najlepših dogodkov v našem ţivljenju, ki ga vsako leto priĉakujemo polni novih priĉakovanj. 

Vsako leto in vsak rojstni dan prineseta kaj novega, zanimivega in neponovljivega. Nekaj 

novega in zanimivega nam je prinesla tudi letošnja priprava raziskovalne naloge. Z veseljem 

smo preštevale in ugotavljale, kdaj naši sovrstniki praznujejo rojstne dneve. Sedaj, ob koncu 

našega dela bomo še z veĉjim veseljem obiskovale prvošolĉke, skupaj z njimi pogledovale na 

rojstnodnevni vlak in jim ob tem lahko celo pripovedovale, kdaj ostali uĉenci naše šole 

praznujejo rojstne dneve. Zavedamo se, da smo se z letošnjo nalogo dotaknile le delĉka v 

mozaiku rojstnih dni. Zanimivo bi bilo ugotavljati, kako praznujemo ta osebni praznik, kako 

si vošĉimo, kakšna darila si podarjamo in še in še. Torej nam tem za raziskovalno delo ne bo 

zmanjkalo.  
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