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Je to sploh še praznik, običaj, čas radosti, veselja, topline, ki ga preživljamo v krogu najbližjih?  

V današnjem času sploh ni več potrebno pogledati na koledar, da vemo, kdaj je pred vrati božič, z 

njim pa praznični teden. Dovolj je, da se sprehodimo skozi park, ulico, ali pa poskusimo parkirati pred 

trgovskim centrom in opazovati polne nakupovalne vozičke in ljudi, nervozne, utrujene ...  

Dovolj je samo to in nič več, da se zavemo, kaj se približuje. Današnjim otrokom je božič čas daril, 

materialnih dobrin, ki jih dobijo, če so bili čez leto pridni. Če bi katerega izmed njih vprašali, kaj mu 

božič pomeni, bi verjetno pomislil ravno na ta darila, kakšno igralno konzolo ali pa nov telefon. Nes-

porno je to odraz današnje družbe in prostora, v katerem živimo. Podrejanje množičnim medijem je v 

tem času neizogibno, saj smo obdani z materialnimi dobrinami, v trgovini nas čaka vse, kar si želimo. 

V nas širijo materialni duh namesto skromnega prazničnega, kakršen bi naj tudi bil.   

Vsak posameznik lahko to spremeni, pa čeprav mora najprej začeti sam pri sebi. Ne smemo pozabiti, 

kaj je zares pomembno. Preživeti čas z ljubljenimi. Brez izobilja in dragih daril. Božič naj bi bil odraz 

dobrih odnosov, lepega vzdušja in medsebojne povezanosti. Je uvod v pričakovanje novega leta. 

Beseda ali objem pomenita mnogo več kot materialna dobrina, saj se božičnega vzdušja ne da kupiti, 

ampak ga lahko z svojimi dejanji in vrednotami, usmerjenimi v pozitivo, ljubezen in dobrino, pričara-

mo sami!  

Zato vsaj v tem praznično obarvanem decembru razmišljaj bolj pozitivno, odmisli stvari, ki te obre-

menjujejo, in preživi čas z ljudmi, ki te resnično osrečujejo!  

Kaj je božič? 

Manca Posilović 

Nikita Kokot 



Kaj ste želeli doseči v letu 2017? Ste začeli jesti bolj zdravo, se več učiti in popoldne hoditi na pilates? 

Če vam je to uspelo, ste eden izmed 8 % ljudi, ki izpolni svoje zaobljube, zastavljene konec leta. 

Seveda bi bilo lepo dan začeti s smutijem, a kdo ima čas oprati blender in olupiti mango? In fantastično bi bilo po šoli iti v 

fitnes, a komu se da ves dan s sabo nositi torbo s športno opremo? Ob večerih bi se z veseljem sproščali ob glasbi in fil-

mih, ampak je karkoli pomembnejše od jutrišnje predstavitve v šoli?  

Težava teh ciljev in zaobljub je, da so preveč specifični, preveč ujeti v prisiljeno izboljšanje navad. Morda se nam zdi, da 

na drugi strani koledarja cilji zgledajo bolj uresničljivi.  

Sama sem se zaradi svojih mnogih neuresničenih ciljev in gnilih mangov letos odločila za drugačen pristop. 

Zadnje dni decembra ne bom stala pred ogledalom ponavljajoč si na list zapisane novoletne zaobljube. Postavila sem si 

namreč samo eno. Moja edina zaobljuba je spremeniti se. Vem, da oseba, kakršna sem trenutno, ni ista oseba, ki je leta 

2014 prestopila prag ŠCRS, in ni ista oseba, ki bo po končani maturi tej isti zgradbi pomahala v slovo. Z veseljem čakam, 

da spoznam, kdo bom postala, kaj bom odkrila in kaj mi bo prineslo leto 2018. 

Zato namesto končnih ciljev v prihodnjem letu predse postavljam zgolj smernice, po katerih bom morda stopila korak 

naprej na poti do osebe, ki jo želim čez 365 dni spet uzreti v ogledalu.  

Brati več knjig, ki spodbujajo meni tuje vidike, si dovoliti vzeti čas zase in biti ponosna za vsak svoj dosežek, pa čeprav se 

svetu morda zdi majhen.  

Morda sem idealističnega mnenja, da je sprememba na boljše vedno mogoča in morda je moje dojemanje novega leta 

ujeto v sentimentalnost in tradicionalnost, a vendar verjamem, da novoletne zaobljube niso nesmiselne, brezplodne in 

nepomembne - ravno nasprotno. So opomniki, da ljudje vedno stremimo k izboljšani različici sebe. 

 

 

Lana Dragovan 



Ta bar ponavadi predvaja star jazz, tisti dober, ki ga niso skomercializirali današnji pop zvezdniki. Vsak večer tu oživita Ella 

Fitzgerald in Louis Armstrong. Po zraku se tukaj vedno razlega rahel vonj po starem lesu in nežni vanilji s cimetom, ki pri-

haja od sveč na pultu. Včasih se zunaj sliši smeh otrok, ki se igrajo v snegu. 

V roki je bil črni čaj s sladkorjem in nekoliko mleka, zraven pa rahel rogljiček s kakavovim polnilom. Tega po navadi speče-

jo sami. Takrat se ta vonj pridruži omamni mešanici, ki že pred tem visi v zraku. 

»Prinesem še kaj?«  

»Ne, hvala. V redu bo.« 

Natakarica je rahlo pokimala, pri tem pa sta se kotička njenih ustnic nekoliko privzdignila. Nato se je živahno obrnila na 

petah in se vrnila k pultu, medtem ko si je brisala roke v predpasnik. Ko je šla mimo, je z vrha pulta padel prtiček, a tega 

ni opazila. 

Dekle, ki je naročilo črni čaj in rogljiček, je zdaj gledalo skozi okno. Na mizi je imelo odprt nekakšne vrste dnevnik, v kate-

rem so bile številne risbe in nekaj besedila. Videti je bilo, kot da čaka na nek poseben dogodek. Da bi oživela jata ptic z 

njene majice ali pa da bi se končno nekdo usedel za klavir, ki vedno sameva v kotu kavarne.  

Danes je imela naporen dan. Noge je niso več nesle, zato je raje zavila v ta majhen bar. Drugače ni od tu, ampak ima ved-

no občutek, da se ob obisku tega kraja vrača k staremu prijatelju.  

Vsak požirek čaja je prej kot mrzle roke ogrel srce. 

Po navadi v tem času ni toliko snega, ampak danes je zapadlo dodatnih pet centimetrov. Obžalovala je, da je doma pusti-

la rokavice, vendar je morala pohiteti, da ni zamudila. Včasih se je vprašala, čemu tako hiti. 

Tri dni nazaj je bil njen prvi dan na fakulteti. V resnici ni bilo tako, kot to prikažejo filmi. Bila je trikrat bolj živčna in stvari 

so bile trikrat bolj dolgočasne. Je pa res, da se je našel tisti en profesor. Tisti specifični »spremenil bom svet« profesor.  

»Misliš, da imaš čas. Še huje - misliš, da ti čas pripada. Hkrati misliš, da ti gre hudo in kar je absolutno najhuje od vsega - 

dovoliš si misliti, da za vse, kar se ti dogaja, nisi kriv sam.« 

Po sobi se je slišalo občasno zehanje, ko je pavziral med stavki, da bi se besede usedle.  

»Ne znam sestaviti uvodnega govora za nekoga, ki ga noče poslušati. Ne bom se niti trudil. Komur je mar, pa lahko od 

tega blebetanja vsaj kaj odnese. Povedal vam bom torej zgodbo.« 

Amor vincit omnia. 

Zala Vipotnik 



»Začnem jo lahko s klasičnim »nekoč«, v prid dramatičnemu efektu. Torej - nekoč je v majhnem kraju skupaj s svojim plemenom živelo 

dekle. Pleme je imelo razdeljene vloge, vsak eno. Vsi so vedeli, kaj je njihova vloga in so se jo trudili vestno opravljati. Naloga deklice, o 

kateri govori naša zgodba - ime ji je bilo Vento - je bila nošenje vode. Vsak dan je morala prehoditi pet kilometrov do reke, tam zajeti 

vodo, nato pa se vrniti nazaj. Na njeni poti se je pogosto srečala s pripadniki drugih plemen, ki so varovali svoje ozemlje. Nekateri 

izmed njih so bili zelo nevarni in so ji želeli škoditi, vendar se jim je po robu vedno postavila deklica iz njihovega plemena in branila 

Vento. Bila je majhne rasti in je nosila žive barve na licih, ki jih je vsak dan poslikala nekoliko drugače. Vento je dobila izrecna navodila, 

da ne sme govoriti z nikomer, toda deklico je povprašala po imenu. Čeprav je bila sramežljiva, je Vuur sčasoma postala njena prijatelji-

ca. Vsak dan sta se srečali na istem mestu in skupaj odšli do reke. Pri tem sta pazili, da ju nihče od pripadnikov plemena ni opazil. Ko 

sta prvič prišli do reke, se je želela Vento takoj vrniti, a Vuur je stekla naprej in zamahnila z roko, češ da ji naj sledi. Sprva se je Vento 

predlog zdel absurden. Obstala je na mestu in razmišljala o vsem, kar so ji naročili starši. »Pridi že enkrat,« je zaklicala Vuur in naenkrat 

se je Vento znašla tik za njo. Njuna bosa stopala so v pesku puščala sledi in hitro sta se vzpenjali po gozdnatem bregu. Ko sta se končno 

ustavili, sta nekaj trenutkov lovili sapo in njuna pogleda sta se srečala. Obema je šlo na smeh, ker sta vedeli, da počneta nekaj prepove-

danega. »To sem odkrila pred dvema letoma in od takrat vsak dan pridem sem proti večeru. Nihče ne ve za ta kraj, ker niso tako pose-

bni kot ti. Rada bi ti ga pokazala,« je rekla Vuur in z roko odmaknila gosto plast rastlinja, ki je tako dobro skrivala vhod v jamo, da ga 

sploh ni bilo mogoče videti. Previdno je stopila naprej po temnem prehodu, Vuur pa je bila tesno za njo. Ozek tunel se je po nekaj met-

rih odprl v široko jamo in pred sabo sta uzrli skoraj magičen prizor. Na dnu jame je vdolbina v kamnini objemala vodo in tako ustvarila 

bazen, poln sinje modre vode, ki je odbijala svetlobo iz odprtine na vrhu jame po vsaki steni. Vento je opazila, da so stene jame posli-

kane z različnimi barvam in vzorci. Vuur je naglo preskočila kamnito izrastlino in se v zadnjem hipu ujela, ko ji je spodrsnilo. Približala 

se je enemu izmed praznih predelov stene in iz majhnega usnjenega žepka iz svojega pasu vzela majhno posodico z barvo, ki se je uje-

mala s tisto z njenega obraza. Stala je v kristalno čisti vodi, tik nad njeno glavo pa se je ustavljala ena izmed vej bujnega rastja, ki se je 

spuščalo izpod stropa.« 

Ravno v tem trenutku je zazvonil zvonec. Profesor je pozabil na čas, izgubil se je v slikah zgodbe žgočega sonca in slanega zraka. Skoraj 

vsi študentje so začeli pobirati stvari in se zaspano odpravljati proti vratom. Profesor je zbrisal s table svoje ime in pobral vse svoje 

stvari z mize. V predavalnici ni bilo nikogar več razen profesorja in dekleta iz kavarne.  

»Oprostite,« se je oglasil njen tihi glas. 

»Prosim? Če vas zanima seznam za branje, ga najdete na spletni strani.« 

»Pravzaprav bi raje vedela, kako se konča zgodba.« 

Profesor se je komaj opazno nasmehnil in za sekundo pogledal proti tlom, nato pa rekel: »Te zgodbe po navadi ne uspem povedati do 

konca, ampak odkar sem tu, konec tako ali tako nikogar ne zanima. Zgodbo mi je včasih pripovedovala moja babica po očetovi strani. 

Vento je bila njena mati.« 

»Kaj se je torej zgodilo?« 

»Izkazalo se je, da je Vuurino pleme vseskozi vedelo za jamo in tudi, da Vuur pogosto zahaja tja. Ni se jim zdelo nič slabega in so ji pus-

tili, da se vrača. Ko pa je pripeljala Vento, so se razburili in se zbali, da bi se zgodilo kaj, s čimer se ne bi strinjali. Planili so v jamo in za 

Vento od njenega plemena zahtevali visoko odkupnino, Vuur pa strogo kaznovali in jo za en teden zaprli v ječo na sredini svojega bival-

nega prostora.« 

»In potem?« 

»Potem je Vento šla nazaj k svojim, Vuur pa odslužila. A plemeni sta se zmotili, ko sta mislili, da bo s tem konec te zgodbe. Deklici sta 

skupaj pobegnili kmalu zatem. Potovali sta preko neznanih dežel in se mnogokrat znašli v nevarnosti. Prevečkrat. Nenazadnje sta prišli 

do bolj civiliziranega območja. Tam je stala hiša, pred katero je starejša gospa obešala perilo. Ko sta jo videli, sta stekli do nje in jo sko-

raj moledovali za prenočišče in nekaj hrane. Pretekle dni je bilo oboje od tega namreč zelo skopo. Gospa ju je le gledala in ni točno 

vedela, kaj naj stori, ko se ji je na verandi pridružila druga gospa približno enake starosti in položila svojo roko na njeno ramo. »Daj, 

Jolanda, spustiva ju k sebi. Pridita naprej, » je rekla in deklici sta ji padli pred noge in se neutrudno zahvaljevali ter stekli skozi vrata 

hiše. Jolanda je uprla oči v zvezdnato nebo in dejala: »Tudi mene spominjata na naju. V očeh jima vidim zvezde, kot jih vidim še zmeraj 

pri tebi.« »Da, danes je dan brez enega samega oblačka.« 

Njena skodelica je bila zdaj prazna in od rogljička so ostale le še drobtine. Na papirju je s svojim najljubšim črnim kulijem dodajala še 

zadnje poteze risbi dveh deklet bosih nog in polti, ki jo je poljubilo sonce. Ob pogledu na risbo jo je objemala toplina. Pod stopinjama v 

pesku, ki sta jih pustili deklici, pa so bile z zavitimi črkami zapisane tri majhne besede: 

Amor vincit omnia. 



Iz Velike Britanije prihaja navada, ki jo vidimo v vseh ame-

riških filmih; in sicer prazne nogavice na kaminu, ki jih 

ponoči napolni Božiček. Tu je še vedno močno ohranjena 

tradicija zborovskega petja božičnih pesmi oziroma tako 

imenovanih Christmas Carols, ki jih prepevajo po hišah in 

na ulicah.  

SI LAHKO ZAMISLITE BOŽIČ BREZ PRAZNIČNO 

OKRAŠENE JELKE, SNEGA, LUČK IN POTICE? 

Tajana Gobec 

V Grčiji gredo otroci na predbožični večer po ulicah z bobni 
in zvonci ter preganjajo duhove, pojejo pesmi in hodijo od 
hiše do hiše, v ta namen pa prejmejo manjša darila. Večja 
darila dobijo šele 1. januarja. Spečejo kolač, v katerem je 
skrit majhen zlatnik. Tistemu, ki ga dobi, prinese eno leto 
sreče. 

Finci gredo z družino ali prijatelji na božični večer kam dru-
gam kot v savno, zvečer pa si privoščijo »pečenega šveda« - 
obilen obed s svinjino, pijejo božično pivo in jedo božični 
kruh. 

Avstralija se nahaja na južni polobli, zato je tam božič pole-
ti. Najraje ga praznujejo kar v kopalkah na plaži, kjer si prip-
ravijo piknik. Včasih se zgodi, da Božiček »prisurfa« na oba-
lo, včasih pa njegovo delo opravlja Swag Man oziroma 
»zamotani mož«, ki je oblečen v modro majico brez roka-
vov in dolge, široke hlače, s svojimi dingi pa naj bi živel pod 
goro Uluru. Za božič se usede v terensko vozilo in se po 
rdečih prašnih cestah odpelje do otrok, da jim prinese dari-
la. 

Božič je čas, ko se ob večerji zbere vsa družina, si razdeli darila, krasi božično smrečico in predvsem preživlja čas sku-
paj. Pa je tako povsod po svetu? 



Na Kitajskem božič imenujejo Sheng Dan Jieh, kar pomeni 
festival svetega rojstva, praznik pa obeležijo tako, da 
domove okrasijo s papirnatimi lanternami, rdečimi papirna-
timi verigami, rožami in drevescem luči, ki vsi simbolizirajo 
veselje. Otroci zvečer nastavijo velike nogavice, Božiček, ki 
se imenuje Dun Che Lao Ren, pa jim prinese darila.  

Ker ortodoksna cerkev v Rusiji in Ukrajini za verske prazni-
ke še vedno uporablja starejši, julijanski koledar, božič pra-
znujejo šele 7. januarja. Tradicionalni božični lik, ki otrokom 
prinaša darila, je Babuška. 

Staro norveško izročilo pravi, da na božični večer čarovnice 
in drugi zlobni duhovi iz hiš pokradejo metle, na katerih 
jezdijo po zvezdnatem nebu. Nekateri Norvežani zato za 
božič še danes skrivajo metle in druge čistilne pripomočke, 
moški pa so včasih pred svojimi hišami v nebo nekajkrat 
ustrelili s puškami in tako pregnali vsa zlobna bitja. 

V Španiji se na božični večer družina zbere pri večerji. Obi-
čajno pred večerjo otroci hodijo od hiše do hiše in pojejo 
božične pesmi, imenovane villancicos. V zameno dobijo 
darilca. Božička sicer poznajo, a večinoma jim darila v janu-
arju prinesejo Sveti trije kralji. Večer pred praznikom Svetih 
treh kraljev pred vrata postavijo čevlje, kamor dobijo dari-
la, ampak samo pridni otroci, poredne namreč v čevlju čaka 
kos premoga.  

Božič v  Južni Ameriki pri 40 stopinjah v senci traja cel 

teden, zaključijo ga z božično večerjo. Ker ni snega, drevesa 

in kaktuse okrasijo z vato, priljubljeni zabavi pa sta božična 

bikoborba in loterija.  

V Indiji okrasijo bananovce in mangova drevesa, prižgejo 

majhne glinene oljne svetilke in z njimi okrasijo strehe hiš 

ali pa jih postavijo na vrhove nedokončanih zidov. Nad 

vhod obesijo božično zvezdo, tla pa okrasijo s svečkami, ki 

jih prižgejo ob obredih na božični večer.  



Na Madžarskem je še vedno prisotna tradicija uprizarjanja 
božičnih iger, imenovanih Betlehemezés (Betlehemska 
igra), petja božičnih napevov in obisk pastirjev, ko na pred-
božični večer mladi fantje, oblečeni v pastirje, hodijo od 
hiše do hiše in pojejo božične pesmi, najmlajši pa nosijo 
jaslice. Na Madžarskem ne poznajo Božička. Otrokom darila 

Na Nizozemsko z ladjo iz Španije pride Sinterklaas 
(Miklavž), ki v spremstvu parklja obišče otroke in jih obda-
ruje z darili.  

V Iranu velik poudarek dajejo svetim trem kraljem. Božični 
čas začnejo 1. decembra, ko s svojih jedilnikov umaknejo 
meso, za božično večerjo je tradicionalno piščančja obara 
(harasa). Otroci dobijo namesto daril nova oblačila, nato 
sledi zopet 6-tedenski post 

Kako so stari starši preživljali božič? 

Anja Šket 

Božič je najlepši del leta, saj je takrat vse okrašeno, vse se blešči in vsak otrok ima na obrazu nasmeh, ko zagleda pod 

božično jelko darila. Včasih pa je vse skupaj potekalo malce drugače in tega se spominja tudi moja babica. 

Priprave na božič so se začele že s prvo nedeljo v decembru, ko se je začel adventni čas. Takrat niso imeli adventnih 

venčkov, ampak so imeli post, kar pomeni, da vsak petek niso smeli jesti mesa. Na predbožični dan so ˝zribali˝ tla, očis-

tili okna, kuhinjo in sobe, nekateri pa so pobelili vse stene. Nato so otroci postavili jaslice in smreko. Pred večerjo, ki jo 

je pripravila mama, so skupaj molili. Pozno zvečer so se odpravili k polnočnicam. Do cerkve svete Eme je vodil samo en 

tir, ker je bilo ogromno snega. Kljub mrazu so si otroci med potjo peli in se kepali. Na božično jutro je vsakega otroka 

čakala majhna vrečka z darili. Za darilo so dobili kekse, suho sadje, pomaranče in mogoče včasih kakšno igračo, vendar 

je bilo to zelo redko, ker niso imeli denarja. Čeprav niso dobili velikih daril, so bili veseli in srečni, ker so ta dan preživeli 

z družino.  



1. All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey 

2. You Make It Feel Like Christmas (feat. Blake Shelton) – Gwen Stefani 

3. Mary, Did You Know? – Pentatonix 

4. Last Christmas (Single Version) – Wham! 

5. Jingle Bell Rock – Bobby Helms 

6. Rockin' Around the Christmas Tree – Brenda Lee 

7. Santa Claus Is Comin' to Town – Bruce Springsteen 

8. Feliz Navidad – José Feliciano 

9. Carol of the Bells – Lindsey Stirling 

10. It's the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams 

11. Underneath the Tree – Kelly Clarkson 

12. The Christmas Song (Merry Christmas To You) – Nat "King" Cole 

13. Holy Night – Josh Groban 

14. Little Drummer Boy – Pentatonix 

15. It's Beginning To Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé 

16. Santa Tell Me – Ariana Grande 

17. Santa's Coming For Us – Sia 

18. Christmas (Baby Please Come Home) – Mariah Carey 

19. Mistletoe – Justin Bieber  

20. SHAKE UP CHRISTMAS—TRANIN 

Božični seznam pesmi 

PRVIČ 

Anja Šumlak 



Božični čas je čas, ki zagotovo vsakomur izmed nas prinese ogromno radosti. Praznične luči, vonj po piškotkih, topli napitki … Vse to 

pričara božično vzdušje. Kar pa v nas najbolj prebudi čarobni duh, pa so božične pesmi (pa četudi jih marsikdo že predvaja od poletja 

dalje). Pred vami je lestvica najboljših prazničnih pesmi, brez katerih ne smete preživeti letošnjih praznikov. 

 

Božični seznam pesmi 

DRUGIČ 

Lara Tepeš 



Božično vzdušje je mogoče opaziti v Rogaški Slatini že na začetku decembra. Kristalno vas postavijo prvega decembra in 

traja vse do sedmega januarja. V sklopu Kristalne vasi se odvijajo različni dogodki skozi celoten december.  

Prvega decembra so se prižgale praznične razsvetljave po Rogaški Slatini. Celoten park je v lučkah, ki ustvarjajo božično 

pravljico tako za majhne otroke kot tudi za odrasle. Na Evropski ploščadi so postavili drsališče, ki predstavlja zabavo za 

vso družino.   

Pri Pegazovem kipu so osvetlili smreko in jo tako spremenili v božično jelko. 

Ob sobotah in nedeljah se odvijajo različni kulturni dogodki. Odvil se je dobrodelni Miklavžev bazar, različni pevski in ple-

sni nastopi, predstave za otroke in odrasle, zgodovinske predstavitve. Poskrbljeno je, da vsi najdejo nekaj, kar jih zanima 

ali zabava.  

V Kristalni vasi in na Pegazovi ploščadi so postavljene stojnice, ki ponujajo izvirno gostinsko in trgovsko ponudbo.  

V mestni knjižnici se odvijajo različne predstavitve knjig, Ježkove pravljice za najmlajše in obisk Božička.  

V sklopu naše šole se 20. decembra ob 18. uri odvija dobrodelni koncert Dijaške skupnosti ŠCRS.  

Če ne veste, kaj bi počeli, obiščite Kristalno vas in se sprehodite po prečudovito okrašenem parku, ki bo v vas zbudil boži-

čno vzdušje. Prav tako si lahko ogledate različne filme in predstave v Kulturnem centru. 

BOŽIČNA IN NOVOLETNA ROGAŠKA SLATINA  

Urša Podgoršek 



SNEŽAKI IZ MOCARELE 
Potrebujemo: 
4 velike kroglice mocarele 
4 majhne kroglice mocarele 
malo namaza iz svežega sira 
korenček 
pisana poprova zrnca 
narezan pršut 
peteršiljeva stebelca 
razkoščičene olive 
delikatesne kumarice 
češnjev paradižnik 
Zobotrebce 
 
Priprava: 
Iz velikih kroglic mocarele naredimo trup. Po potrebi jih malce 
obrežemo, posebej spodaj, da bo snežak lepo stal. Malo kroglico 
mocarele uporabimo za glavo. Vanjo vtaknemo nosek iz na koščke 
narezanega korenčka in jo nataknemo na trup, v katerega smo prej 
zabodli zobotrebec. Sprednji del glave iz mocarele premažemo z 
namazom iz svežega sira, da se oči, ki jih naredimo iz poprovih 
zrnc, lepo primejo. 
Tudi trebušček namažemo s sirnim namazom in nanj nalepimo 
poprova zrna za gumbe. Za lažjo namestitev lahko z zobotrebcem 
naredimo luknjice in gum-
be namestimo s pinceto. 
Klobuke naredimo iz oliv, 
kumaric ali češnjevega 
paradižnika in jih natakne-
mo na glavo. Dodamo pet-
eršiljeva stebelca za metlo, 
za šal pa uporabimo pršut, 
narezan na približno 1 cm 
široke trakove, po dolžini 
preložene na pol. 
K snežakom lahko postre-
žemo še pršut oz. poljuben 
narezek in kruh. 

Praznični recepti 

V tem predbožičnem času se gotovo vsi sprašujemo, kaj bi lahko naredili, da bi si že 

pričarali kanček božiča v našem domu, a na malo drugačen, poseben način. Ker pa 

peka raznih medenjakov in ostalih tradicionalnih božičnih dobrot danes morda ne 

pomeni več isto kot nekoč, smo vam pripravili enostavne recepte, za malo drugač-

no, novo ustvarjanje, ki bo zagotovo popestrilo prihajajoče praznike. Pa dober tek! 

Ana Šket 

DOMAČA VROČA ČOKOLADA 
Potrebujemo: 
Za vročo čokolado 
3 zavoje čokoladnega pudinga 
300 g temne čokolade 
150 g sladkorja v prahu 
nastrgano lupinico polovice bio pomaranče 
cimet 
Za belo vročo čokolado 
3 zavoje vanilijevega pudinga 
300 g bele čokolade 
150 g sladkorja v prahu 
nastrgano lupinico bio pomaranče 
cimet 
Mleko 
 
Priprava: 
Temno čokolado, ki smo jo hranili v hladilniku, 
nalomimo in damo v mešalnik. Prisipamo sladkor 
in pudinge, dodamo nastrgano lupinico polovice 
bio pomaranče ter okus popestrimo s ščepcem 
cimeta. Meljemo v mešalniku, dokler čokolada ne 
razpade v prah. 
Napitek pripravimo tako, da skodelico mleka zav-
remo, dodamo 2 zvrhani žlici mešanice in pustimo 
vreti še kakšno minutko, nato postrežemo. 
Na enak način lahko pripravimo tudi belo vročo 
čokolado, le da uporabimo vanilijev puding in 
belo čokolado. 



Rusija - Krasna Poljana (Krasnaya Polyana)  

Trenutno najbolj priljubljeno smučišče Krasna Poljana v Rusiji velja za največji potencial ruskega smučarskega turizma. 

Nahaja se v gorah, približno 10 kilometrov severno od letališča, kjer se nahaja Soči, ki je približno 10 kilometrov zahodno 

od letališča. Vsega skupno ima tri smučarska središča, vredne omembe pa so tudi zimske olimpijske igre leta 2014, ki so 

se odvijale prav tu.  

Dnevna vozovnica za smučišča v Krasni Poljani stane 35 evrov, zasoljene pa so tudi cene prevozov in prenočišč. To marsi-

koga sprva odvrne, a nedotakljiva narava, svež zrak ter lep razgled marsikoga prepričata, da se kljub visoki ceni odloči za 

oddih v tem smučišču. Prednost je tudi bližina, saj je vas oddaljena le en kilometer od postaje v Krasni Poljani. Po njego-

vih belih strminah se je spuščal tudi velik del ruske elite, med njimi sam ruski predsednik Vladimir Putin, ki je navdušeno 

komentiral, da naravnega snega ne manjka.  

Božična potovanja 

Amadeja Šket 



Praga – Češka 
Za eno najbolj obiskanih ter hkrati najbolj priljubljenih destinacij v božičnem času velja Praga, ki poleg bogate zgodovine in izjemne 

arhitekture ponuja tudi veliko možnosti za dobro pijačo in hrano, kar pa so tudi glavni razlogi, da se turisti tam ustavljajo vse pogoste-

je. Zelo bogate in raznovrstne so tudi njihove božične tržnice, ki se uvrščajo v sam svetovni vrh. Pravljično vzdušje se začne že 28. 

novembra in traja vse do 3. januarja. Najboljša božična sejma se odvijata v starem mestnem jedru in na trgu Wenceslas. Najdete pa 

lahko tudi češke posebnosti, kot so bohemski kristal, marionete in keramika. Oči si boste lahko napasli ob očarljivih ročno izdelanih 

lutkah, igračah, nakitu in drugih izdelkih. Vedno lačni pa si bodo lahko lakoto potešili s tradicionalnimi češkimi dobrotami. Prodajajo 

predvsem klobase, česnov kruh, grog ter pečeno in kuhano koruzo.  

Litva – Vilna 

Prestolnica Vilna se ponaša z najspektakularnejšim božičnim drevesom na svetu. To meri v višino dobrih 27 metrov, na 

njem je več kot 2700 božičnih okraskov in osvetljeno je z več kot 70000 lučkami. V celoti pa božično mestece pokriva 

2500 kvadratnih metrov. Pravijo, da je bilo letošnje božično drevo tako svetlo, da ga je lahko videl vsak, ki je letel nad 

glavnim mestom Litve. Zelo atraktiven pa je tudi posebni božični vlak, ki vas bo popeljal skozi mesto in vam razkazal glav-

ne atrakcije Vilne. 

Vsi tisti, ki pa ne marate zmrzovanja na prostem, prevelike gneče in blišča, temveč ste raje na toplem, v krogu svojih najbližjih, si lahko omislite sanjski 

pobeg. Čudovite oddaljene hiške, obkrožene s prostrano naravno lepoto, posestva na robu velikega prostranstva in mnogo več, kamor koli bi želeli pobe-

gniti to zimo. Tudi tisti, ki ne marate zime, si lahko omislite destinacije, kamor bi se želeli odpraviti v tem času, morda v toplejše kraje, kjer ni zime.  

Hiške s stekleno streho za opazovanje zvezd   Trikotni dom na strmem klifu   Pletena hiša z bazenom na Tajskem  Hiša iz ekološkega bambusa na Baliju   



KOPALNA SOL ZA SPROSTITEV 

Potrebujete: 

steklen kozarec s pokrovčkom 

1 skodelico grobo mlete soli 

1 žlico olivnega olja 

nekaj kapljic eteričnega olja (vonj 

sivke) 

posušena sivka 

Postopek: 

Vse sestavine zmešate in napolnite koza-

rec. Kozarec pokrijte z bombažno krpico in 

zaprite s pokrovčkom. Dodate lahko še 

listič z opisom. Po želji lahko uporabite 

tudi druga eterična olja in zelišča. 

IDEJA ZA BOŽIČNA DARILA 

Laura Kolar 

ANANASOV ŠAMPANJEC 

Potrebujete:  

alu folijo 

steklenico šampanjca 

dekorativno vrvico 

čokolade Ferrero Rocher 

lepilo 

zelenje 

Postopek: 

Steklenico šampanjca oblečemo v alu 

folijo in jo pritrdimo z dekorativno vrvico, 

na koncu jo zvežemo v pentljo. Na alu 

folijo prilepimo čokoladice Ferrero Rocher 

(po želji lahko uporabite kaj drugega). Za 

konec za pentljo vstavimo zelenje. 

SNEŽNA KROGLA 

Potrebujete: 

steklen kozarec s pokrovčkom 

perlice in bleščice 

destilirano vodo  

glicerin 

pištolo za vroče lepljenje 

figuro 

Postopek: 

Z lepilom zalepite figuro na notranjo stran pokrovčka in 
počakajte, da se posuši. Medtem ko čakate, v steklen 
kozarec nalijte vodo in vanjo stresite perlice in bleščice. 
Če želite, da bi bleščice dlje lebdele v vodi, dodajte 
malo glicerina (dobite ga v najbližji lekarni). Pokrovček s 
figurico privijte na kozarec, pri čemer bo odtekla odveč-
na voda – s tem zagotovite, da zrak ne bo ostal v kozar-
cu in »voila«, naredili ste snežno kroglo. 

Namig!!! Figurico lahko naredite iz fimo mase in jo 

pečete 30 minut na 110°. 

 

Se ti kdaj zgodi, da preprosto nimaš ideje kaj kupiti oziroma podariti za božič in »tavaš« po nakupovalnih središčih ves 

obupan? Verjemi, zagotovo nisi edini, saj je obdarovanje že kar dolga tradicija in je povsem normalno, da se to zgodi. 

Da se pa to ne bi ponovilo tudi letos , ti predstavljam tri preprosta darila, ki jih lahko izdelaš doma kar sam! Tako ti ne 

bo treba veliko razmišljati o ideji, prav tako pa se boš izognil dolgim vrstah v nakupovalnih središčih! 



Božič je čas radosti, veselja, topline, lučk, obdarovanja … Peka piškotov in potice, postavitev smrečice ter seveda čas, ko 

si ljudje zaželimo lepih misli, želja … Veliko ljudi si med seboj vošči le iz navade. Mislim, da na svetu na splošno primanj-

kuje tiste prave, resnične iskrenosti, da nekomu zares privoščiš nekaj dobrega.  

Danes je božič še kako »potrošniško obarvan«. Vsi hitijo po božičnih nakupih, pri tem pa pozabljajo na bistvo božiča. To 

naj bi bil čas, ko se za trenutek ustavimo in posvetimo svojim najbližjim. Izkažemo jim ljubezen, spoštovanje in jih skrom-

no obdarimo. Proslavljamo življenje in se veselimo novega začetka. 

Pa si poglejmo nekaj božično–novoletnih misli. 

Božično - novoletne misli 

Zala Plevnik 



Za ljubitelje animiranih filmov: 

Bikec Ferdinand (Ferdinand) - ANIMIRANA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA (108 min) 

Film o velikem biku s še večjim srcem, ki bi raje vohal cvetlice, kot se boril z matadorji. Ko ga ljudje napačno 

ocenijo kot nevarno razuzdano zver, Ferdinanda zvežejo in odpeljejo od doma. Odločen, da se bo vrnil k druži-

ni, zbere druščino skrajnih značajev in se odpravi neverjetni pustolovščini naproti. Zgodba o Ferdinandu doka-

zuje, da ne smemo imeti predsodkov ter ne smemo soditi niti ene osebe ali živali samo po videzu. 

Da bo božič še bolj čaroben 

 

Na velikih filmskih platnih si te dni lahko ogledamo veliko novih filmov za različne okuse. Tako se lahko z 

družino sprostimo in družimo pred domačimi tv ekrani ali pa obiščemo bližnjo kino dvorano, kjer se vsak 

dan najde nekaj novega za čisto vsakogar. Kino vstopnica je lahko tudi lepo darilo prijateljem in znancem 

ob novoletnih praznikih. Da bo izbira filmov lažja, sem za vas pripravila 10 najbolj vročih filmov za ta čas. 

Katja Stojnšek 

Za tiste, ki imate raje romantiko ali pa si želite film ogledati s svojim najdražjim/svojo najdražjo: 

Do zadnjega diha (Breathe) - BIOGRAFSKA ROMANTIČNA DRAMA (117 min) 

Navdihujoča zgodba o Robinu in Diani Cavendish, pustolovskem paru, čigar življenje se spremeni, ko Robinu 

postavijo diagnozo paralize. Priklenjen je na bolniško posteljo in dajo mu samo še nekaj mesecev življenja. S 

pomočjo Dianinih bratov in revolucionarnega izumitelja Teddyja Halla se Robin in Diana odločita, da ne želita 

omejiti svojega življenja in se začneta boriti zanj, pri čemer vzgajata svojega sina, potujeta ter pomagata dru-

gim bolnikom s podobno diagnozo. 

Če vas privlačijo skrivnostni filmi, je za vas pravšnji prav ta: 

Kabinet čudes (Wonderstruck) - MISTERIOZNA DRAMA (117 min) 

Deklica leta 1927 pobegne od doma v New Jerseyju in se odpravi na Manhattan v upanju, da bo našla nekoga, 

ki je bil pomemben del njene preteklosti. Gluhi deček, ki ga je prizadela osebna tragedija, petdeset let pozneje 

naleti na družinsko sled. Ta ga spodbudi k begu iz podeželske Minnesote v New York. Ko ju pustolovščine vodi-

jo na nenavadne in neznane kraje, kjer se zdi, da za vsakim vogalom prežijo skrivnosti o njiju in svetu, se njuni 

zgodbi o odkrivanju po dolgoletnem molku in obžalovanju najdeta v očarljivi simetriji, ki jo ženeta čudež in 

upanje.  

Romanca in komedija obenem: 

Ljubezen na prvo bolezen (The Big Sick) - ROMANTIČNA KOMEDIJA (120 min) 

Film pripoveduje zgodbo v Pakistanu rojenega obetavnega komika, ki se po stand up nastopu poveže s podi-

plomsko študentko Emily. Čeprav sta pričakovala samo razmerje za eno noč, med njima vzcveti resnična zveza, 

to pa zaplete življenje, ki ga od Kumaila pričakujejo njegovi tradicionalni starši muslimani. Ko Emily obleži 

zaradi skrivnostne bolezni, se mora Kumail s to zdravstveno krizo soočiti skupaj z njenimi starši, ki jih prej ni 

poznal, hkrati pa se ukvarjati še s tem, da njegovo srce in njegovi starši vlečejo vsak na svojo stran. 



Očka proti fotru 2 (Daddy's Home 2) – KOMEDIJA (100 min) 

Več očetov. Več težav. Ko se na kupu znajdejo štirje, ki si med seboj ne bi mogli biti bolj različni, pa je razlogov 

za smeh več kot dovolj. Če sta se v prvem delu komedije Očka proti fotru očeta Dusty in Brad znašla na nas-

protnih bregovih, od koder sta zagrizeno tekmovala za naklonjenost svojih družinskih članov, bosta v novem 

delu združila svoje moči in se soočila z izzivi, ki jih nista pričakovala. Družino bosta sredi priprav na nepozabni 

božič obiskala njuna očeta – Dustyjev mačo fotr Kurt in Bradov čustveni očka Don, ki bosta poskrbela, da se 

bodo dobri nameni njunih sinov spremenili v popolni kaos. 

Prava nota 3 (Pitch Perfect 3) - GLASBENA KOMEDIJA (93 min) 

PRAVI NOTI 3 se puncam zopet pojavi nova priložnost za pevski uspeh. Barden Bellas se odpravijo čez lužo, 

kjer se pridružijo trem glasbenim skupinam, ki so izbrane za nastop na koncertu v podporo vojakom po Evropi. 

Jumanji: Dobrodošli v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle) AKCIJSKA PUSTOLOVSKA KOMEDIJA (119 min) 

Štirje srednješolci odkrijejo staro videoigro Jumanji, za katero še nikoli prej niso slišali. Nenadoma se znajdejo v 

zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po svojem izboru: Spencer tako postane piflarski raziskovalec, 

športnik Fridge postane pravi Einstein, priljubljena Bethany postane srednjeveški profesor, nežna Martha pa se 

spremeni v neustrašno bojevnico. Toda zabava bo kmalu prerasla v nekaj drugega, ko bodo odkrili, da se Ju-

manji ne samo igra - treba ga je preživeti. Da bi premagali igro in se vrnili v resnični svet, se bodo morali podati 

na najnevarnejšo pustolovščino svojih življenj, odkriti, kaj je Alan Parrish pustil za sabo pred 20 leti, in se nauči-

ti povsem drugače gledati nase. Sicer bodo za vedno obtičali v igri. 

V kinodvorani si lahko ogledamo v teh dneh tudi nov slovenski mladinski film: 

Košarkar naj bo – MLADINSKI FILM (82 min) 

Svež in privlačen, čudovitih barv, zabava za otroke in odrasle, ki se gleda na podoben način, kot se bere knjiga - 

tako pravijo prvi odzivi. Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem 

Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. 

S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja 

duhoviti prijatelj/menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen 

fant. Pot velike spremembe otroka v mladostnika film prikazuje z razigranostjo, humorjem in naklonjenostjo 

ter predstavlja pozitiven pristop k otroškemu razmišljanju in ponuja upanje za vsakega učenca, da lahko s 

prizadevanjem uspe tako v šoli kot drugje. Suhodolčanovo razigranost in humor so odlično upodobili mladi in 

malo starejši igralci.  

Znanstvena fantastika: 

Vojna zvezd: Poslednji Jedi (Star Wars: The Last Jedi) – ZNANSTVENO-FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM (152 min) 

Film Vojna zvezd: Poslednji Jedi je drugi film iz trilogije, ki se je začela s filmom Vojna zvezd: Sila se prebuja. V 

težko pričakovanem novem delu Vojne zvezd iznajdljiva odpadnica Rey nadaljuje svoje epsko potovanje s 

Finnom, Poetom in Lukom Skywalkerjem, kar pomeni, da se obeta še ena vrhunska galaktična pustolovščina. 

Komedije, ki bodo poskrbele za obilico smeha: 

Poredne mame 2: Božič (A Bad Moms Christmas) – KOMEDIJA (104 min) 

Naše tri podcenjevane in preobremenjene mame se tokrat uprejo izzivom in pričakovanjem največjega preiz-

kusa za sleherno mamo: božiča. Kot da skrb za to, da svojim družinam ponudijo kar se da najbolj popolne 

praznike, še ni dovolj, morajo ob ustvarjanju božičnega vzdušja gostiti in zabavati še lastne mame. A ob koncu 

bodo Amy, Carla in Kiki pridobile nov uvid v to, kako praznike narediti posebne, in s svojimi mamami vzposta-

vile pristnejši odnos. 



Leto 2017 se izteka in z e č ez nekaj tednov bomo zakorakali v novo leto. 

Zdi se, kot da smo pravkar nazdravljali na zač etek letoš njega leta, a š e pre-

hitro bo poštavljeno na praš no poličo špominov. Verjamem, da še je za 

všakega pošameznika zgodilo nemalo omembe vrednih reč i, ampak tu šo 

tudi dogodki, ki šmo jih praznovali škupaj. Pa zač nimo, in šičer č išto na 

zač etku: 

1. 1. 2017 smo praznovali 10-letničo uvedbe evra kot uradne valute Repu-

blike Slovenije. Skovanih je bilo 296,3 milijonov kovančev v vrednosti več  

kot 100 milijonov evrov. Izs la sta tudi dva kovanča vrednosti 2 €, ob 50. 

obletniči podpisa Rimske pogodbe in ob 100. obletniči rojstva heroja 

Franča Rozmana - Staneta. 

15. februarja je minilo toč no 150 let od krstne izvedbe slavnega valč ka Na 

lepi modri Donavi. Johann Strauss je delo dokonč al z e leta 1866 in č akal 

skoraj čelo leto, da ga je predstavil avstrijski javnosti. Na svoji prvi pred-

stavi ni poz el ogromnega uspeha, a je njegovo delo s e dandanes ena naj-

bolj priljubljenih klasik. 

8. 3. 2017 je preteklo toč no 100 let od smrti izumitelja čepelina. 8. marča 

1917 je umrl nems ki izumitelj Ferdinand von Zeppelin, ustanovitelj druz -

be Zeppelin Airship. Cepeline so uporabljali vse od zač etka 20. stoletja do 

leta 1937, ko se je zgodila velika nesreč a v New Jerseyju, kjer je zaradi 

poz ara umrlo vseh 35 potnikov. 

13. 5. 2017 smo praznovali 300-letničo rojstva Marije Terezije. Bila je 

nadvojvodinja, kasneje pa je postala tudi edina z enska vladariča habsbur-

s kih dez el. S s tiridesetletnim vladanjem je zač ela pri 23 letih, ko ji je umrl 

oč e Karel VI. 

29. maja je minilo 150 let od preoblikovanja avstrijskega česarstva v Avs-

tro-Ogrsko. Nastala je dualistič na drz ava, ki je obstajala vse do leta 1918. 

 

OKROGLE OBLETNICE 2017 

Marko Tacer 



Istega dne pa obelez ujemo 100-letničo rojstva najmlajs ega izvoljenega ameris kega predsednika J. F. 

Kennedyja. Na mesto vodje ZDA je pris el leta 1960, a je bil z e dve leti zatem umorjen v Dallasu. Tako je 

bil zadnji predsednik, ki je bil umorjen in predsednik. ki je doč akal najmanjs o starost. 

14. julija je minilo 50 let od smrti slovenskega avtorja Alojza Gradnika. Za sabo je Slovenčem pustil 

mnogo pesnis kih zbirk, med njimi tudi Eros-Tanatos. 

27. 7. pa smo praznovali 160-letničo odprtja Juz ne z elezniče. 577,2 km dolga dvotirna proga je poteka-

la na relačiji Dunaj-Maribor-Celje-Ljubljana-Sez ana-Trst. Na odprtje zadnjega zgrajenega dela 

(Ljubljana-Trst) je pris el čelo sam česar Franč Joz ef. 

9. 10. je minilo 50 let od smrti argentinskega revolučionarja z imenom Che Guevara. Najbolj je prepoz-

naven po svojem s irjenju komunizma in revolučiji na Kubi. Sedmega oktobra je bil zaprt s strani ZDA, 

dva dni zatem pa ubit pri 39-ih letih. 

31. 10. je minilo 500 let od zač etka reformačije. Martin Luther je na vrata čerkve v Wittenbergu objavil 

95 tez. V pismu, kjer so bile zapisane teze, je bil tudi protest proti prodaji odpustkov. Naslednje leto so 

ideje s pomoč jo tiskarskega stroja mnoz ič no natisnili in jih razposlali po Nemč iji, Frančiji in drugih 

evropskih drz avah. 

Prvega novembra je minilo 20 let od izida filma Titanik. V filmu, nagrajenem z 11 oskarji, sta v glavnih 

vlogah Kate Winslet in danes 43-letni Leonardo DiCaprio.  

7. 10. pa obelez ujemo dve obletniči. Minilo je namreč  150 let od rojstva poljske znanstveniče in Nobe-

love nagrajenke Marie Curie. Svoj peč at je pustila v svetu znanosti zaradi z ivljenjskega dela na področ -

ju radioaktivnosti in splos ne kemije. Odkrila je dva kemijska elementa in ju poimenovala polonij in 

radij. 

Istega dne pa je minilo tudi 100 let od zač etka Oktobrske revolučije v Petrogradu. Delavči so s pomoč jo 

vojske pod vodstvom boljs evikov zrus ili zač asno vlado. S pomoč jo Rdeč e garde je na oblast pris el Vla-

dimir Iljič  Lenin. 

18. 10. je minilo 150 let od ameris kega odkupa Aljaske izpod ruske oblasti. Zanjo so plač ali čelih 7,2 

milijonov $, leta 2002 pa bi bilo to zaradi inflačije vredno 90 milijonov $. 

21.12 smo Slovenči obelez ili 10. obletničo vstopa v Sčhengensko območ je. Zaradi zunanje meje se 

danes izvajajo posebne čarinske kontrole na več  mestih. Nekatere izmed teh so morska toč ka v Luki 

Koper, letalis č e Joz eta Puč nika Ljubljana in z eleznis ki mejni prehod Dobova. 

V prihodnjem letu prič akujemo mnoge nove pomembne okrogle obletniče. Ena izmed njih je vsekakor 

100-letniča konča prve svetovne vojne.  



ŠCRSskop 

Špela Kosernik 



Pred nami je kraljevska zima, saj je z ensko modo prevzelo krzno. Krzno ljubi mes anje mate-

rialov, kot so mehke pletenine in plis . Plis  in krzno zdruz ujeta retro in trendi, pojavljata se na 

oblač ilih, obutvi ter modnih dodatkih. Letos se vrač a tudi krzneni brezrokavnik, ki ga lahko nosi-

te č ez bele puloverje ali tanke pulije. Lahko pa je krznen samo ovratnik, kapuča ali 

tudi detajl na torbiči. S krznom boste 100 % pustile kraljevski vtis.  

Mos ki vedno naredijo vtis s klasič nim videzom in to pozimi najbolje dosez ejo z plaščem. Ta 

ne izbira generačije, ampak vse kombinačije. Kombinirate ga lahko s klasič no mos ko obleko s 

kravato ali metuljč kom, pulijem, puloverjem ali s portno majičo.  

Najbolj z eleni materiali za plas č  so tvid, ozko rebrasti žamet, volna in kas mir. Medtem ko sta 

z amet in tvid primerna za vsakdanje dejavnosti, volna in kas mir prisegata bolj na poslovne dele 

dneva in več erne kombinačije. Najbolj primeren dodatek k plas č u je šal, ki pa dovrs i videz ure-
jenega mos kega.  

MODNI PREDLOGI 

Klavdija Golež  

Hana Kozlevčar  



 

V torek, 24. 10. 2017, smo se dijaki tretjih letnikov programa gimnazije odpravili na z e tradičionalno izmenjavo – Prijateljfest dveh 

mest v Pregrado, mesteče v nas i juz ni mejni drz avi Hrvas ki.  

Okoli osme ure smo prispeli z avtobusom in vsi so nas toplo pozdravili. Najprej so nas odpeljali v uč ilničo na pogostitev, kasneje so 

nam pripravili s e kratek kulturni program. 

Nato so nas razdelili v s tiri delavniče, ki so pokrivale naslednja področ ja: likovno umetnost, aromaterapijo in zdravstvo, s port ter 

geografijo v povezavi z biologijo. Bil sem v delavniči o aromaterapiji in zdravstvu, kjer smo najprej na lutkah preizkusili umetno 

dihanje, jemanje krvi in dajanje zdravil z vbrizgavanjem v tkivo. Pri s portni delavniči so z nač rtom iskali skrite nalepke po s oli, v 

likovni so se upodobili na posamezne kose sestavljanke in le-te zdruz ili v čeloto. V zadnji, geografsko-biolos ki, so se pomerili v 

kvizu Lepo je biti milijonar. 

Pozneje je v več namenskem prostoru v s oli potekala kratka predstavitev vsake delavniče in nato smo se odpravili na kosilo v dijas -

ki dom. Sledil je kratek sprehod po Pregradi, kjer smo si ogledali čerkev, Zagorsko katedralo in lekarno, v kateri naj bi bilo vse tako 
kot v č asu, ko je bila ustanovljena. Med prostim č asom smo tudi ods li na kavičo in spletla so se nova prijateljstva. Dan smo prez iveli 

izjemno lepo, pa s e sonč ek smo pripeljali zraven :). Hrvas ki dijaki nam bodo obisk vrnili marča naslednje leto in tega dogodka se z e 

zelo veselimo. 

Prijateljfest dveh mest – izmenjava ŠCRS s Srednjo 

školo Pregrada 

Anže Novak 
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