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Teja Boršić 



Pa je zopet prišlo eno leto naokrog. Pred nami je spet čas poln radosti, veselja,  

jubezni in topline. Čas, ki ga radi preživimo v krogu najbližjih, svoje družine ali prijate-

ljev. Mesec december je tako vsako leto praznično obarvan. Najprej se veselimo 

božiča, nato pa silvestrskega večera. December je torej čas, ko se povezujemo drug 

z drugim, se osrečujemo, tako z darili kot tudi z dobrimi deli in ljubeznijo.  

 

Življenje zna biti dandanes pravzaprav prav zahtevno. Na vsakem koraku nam sledijo 

oglasi, polni božično-novoletnih popustov in potencialnih daril za druge. Mnogi zato 

večkrat morda celo pozabijo, kaj je res tisto pomembno, kar božič s sabo prinese. 

Kot sem že rekla, je to čas ljubezni in topline. Ne smemo pozabiti, kaj je zares 

pomembno. Pa ne samo v božičnem času, temveč tudi skozi vse leto. Zavedati se 

moramo, da lahko objem nosi veliko večjo vrednost kot kakršno koli darilo. Seveda 

tega ne znajo ceniti vsi in ravno zaradi tega je tudi pomembno, da se v tem času 

obdamo z ljudmi, ki znajo ceniti našo ljubezen. Tako božični kot tudi novoletni čas 

moramo preživeti veseli in ljubljeni. Vzeti si moramo čas zase, malo pozabiti na  

stvari, ki nas obremenjujejo, ter se posvetiti drugim, predvsem pa sami sebi. 

 

V praznično obarvani december moramo vstopiti vsaj malo pripravljeni. Pripravljeni 

bolj v duhovnem smislu kot materialnem. Božičnega vzdušja se namreč ne da kupiti 

ali kar tako pričarati. No, seveda nam lahko malo  

božičnih radosti pričara sneg, zato upajmo, 

 da na božični dan pade z neba še  

kakšna snežinka, da naredi te dni 

 še toliko bolj čarobne.  

 

 

VESELJE, TOPLINA IN  

LJUBEZEN 

Teja Boršić  



 

KAJ SE JE DOGAJALO                 

NA ŠCRS?  

Katja Medved 

V mesecu novembru in decembru se je na ŠCRS dogajalo veliko zanimivega. 

Košarkarji so uspešno začeli novo sezono. V prvem krogu področnega tekmovanja 

so se pomerili z vrstniki s I. gimnazije v Celju ter s STPŠ Trbovlje in osvojili prvo 

mesto v skupini ter se uvrstili v finale področnega prvenstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tekmovanju iz logike se je odlično odrezal Vid Ogrizek in osvojil zlato 

 priznanje.  
 

 

Na naši šoli je s svojimi debatami začel debatni krožek in njegovi člani so se  

udeležili turnirja v Ormožu, kjer so bili za začetek le opazovalci. Na debatnem tur-

nirju v Trbovljah pa so tudi aktivno sodelovali.  

 

 

 

 



 

26. novembra je dijaška skupnost v Kulturnem centru Rogaška Slatina priredila 

dobrodelni koncert, katerega izkupiček je namenila uresničitvi Jakobovih sanj, delno 

pa ureditvi prireditvenega prostora pred šolo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V torek, 22. decembra, smo se odpravili še v kino, kjer smo si ogledali zanimiv bio-

grafski film o Amy Winehouse. 

 
 

V sredo 23. decembra pa se je odvijal ŠCRS se druži, ki nas je z zabavnimi  

delavnicami tako odlično popeljal v počitnice.   



V prazničnem času se v Rogaški Slatini odvijajo številni dogodki.  

Ravno ti ji dajejo prav poseben čar. Vabljeni, da se katerega  

izmed njih udeležite in se vživite v praznično vzdušje.  
 

4. 12. je Rogaška Slatina zasijala v siju prazničnih lučk. Prireditev se je začela ob 18. uri 

z nastopom orkestra Rogaška Slatina. Sledil je govor župana Rogaške Slatine, mag. 

Branka Kidriča, ki je slovesno prižgal lučke. Naše mesto osvetljuje 200 svetlobnih okras-

kov, 4 km svetlobnih verig ter 3 novoletne jelke, med katerimi najvišja meri kar 30 m. 

Kristalna vas v Rogaški Slatini 
 

Na Evropski ploščadi bomo lahko letos od prve adventne nedelje naprej (28. 11.), prazni-

čni utrip decembra doživeli nekoliko drugače. Hiške, ki po zunanji obliki spominjajo na kri-

stale, ter oder z raznovrstnimi kulturnimi dogodki, bodo skupaj tvorili praznično kuliso Kri-

stalne vasi.  

Program prireditev v Kristalni vasi: 

PRAZNIČNA  

ROGAŠKA SLATINA 
Aleksandra Kunstek 

Sobota, 26. december 

15.00 Pravljičarna: Obisk Božička 

16.00 Koncert J E A N N E T T E 

17.00 Koncert A N I K E  H O R V A T 

 

 Nedelja, 3. januar 

15.30 Glasbena šola Simona Plemenitaša 

16.00 Koncert EDVIN FLISER 

Nedelja, 27. december 

15.00 Zalino božično presenečenje 

16.00 Tamburaši iz Rogatca 

17.00 Žive jaslice  

 

 Četrtek, 7. januar - pravoslavni božič 

11.00 Pravoslavna maša v Kristalni dvora-

ni 

12.00 Glasbena Šola Rogaška Slatina–

HARMONIKARSKI  ORKESTER 

 
Tako kot vsako leto bo tudi tokrat poskrbljeno za še zadnji dan leta 2015 – silvestrovo. 

Da ga bomo preživeli v čim večjem krogu prijateljev, Rogaška Slatina vabi na skupno 

silvestrovanje, ki bo v četrtek, 31. decembra 2015, ob 22. uri pri gasilskem domu PGD 

Rogaška Slatina v Prvomajski ulici z Ansamblom U N I K A T. 



Tako kot vsak drug praznik, tudi božič praznuje vsak drugače. Z leti pa so se na različnih 

koncih sveta razvile tradicije praznovanja, pogojene načinom življenja, ki nam niso tako 

znani. 
 

Na primer v Avstraliji si na božično noč, zaradi klimatske razlike, lahko privoščijo nočno 

plavanje. Pri njih je namreč poletje, tako da naše piškote nadomestijo z družinsko peko 

na žaru, na katerem se pogosto znajde tudi morska hrana. Kljub temu pa jih to ne loči od 

postavljanje smrekic in okraševanja z lučmi – v slednjem uprizarjajo tudi tekmovanja, light 

show-e. Kar v svetu niti ni redkost, to radi počnejo tudi Američani, kateri božič praznujejo 

zelo podobno kot v naših kraj. V Braziliji Božička kličejo Dobri Stari Mož, prevedeno iz 

Bom Velhinho. Na božično noč veliko ljudi sodeluje v polnočni molitvi, po kateri mesto 

osvetlijo mnogi ognjemeti. V Čilah imajo navado odpirati darila natanko ob polnoči ter zra-

ven piti tradicionalno 'Cola de Mono', pijačo z mlekom, kavo, žganjem in cimetom. Egip-

čani božiča ne praznujejo 25. decembra, ampak 7. januarja, pred katerim se odpovejo 

mesu in vsem živalskim izdelkom za 43 dni. V navadi ljudi Hong Konga je, da si pošiljajo 

božične čestitke in okrasijo svoj dom s cvetlicami vseh barv, velika atrakcija na božično 

noč pa je Winterfest, velika zabava z zimsko tematiko. V Islandiji ne praznujejo božiča, 

pač pa 'Yule', ki po stari tradiciji traja več ne zaporednih dni konec maja in začetek janu-

arja. Takrat jedo, krasijo in praznujejo podobno z našimi običaji. Rusija je dežela, kjer 

imajo za božič nekaj nenavadnih navad, nekateri ljudje na dan božiča ne jedo ničesar, 

nekateri pa naredijo jedi iz medu, sadja in riža, ki ga vržejo na strop. Če se zmes stropa 

drži dlje časa, bi naj to pomenilo dobro leto. Poljaki imajo navado, da je na mizi ob božični 

večerji vedno 12 jedi, ki pomenijo 12 srečnih mesecev, ki jih morejo okusiti prav vse. Med 

temi jedmi se največkrat znajde tudi jastog, ki po tradiciji plava v posodi ali banji par dni 

preden ga kuharica ne ubije, darila pa se lahko odprejo šele ko vsi člani družine pojedo in 

pospravijo večerjo.  
 

Ne glede na to, kje smo in kako jih praznujemo, so prazniki polni dobre volje, hrane, pija-

če in druženja, kar vam želim tudi za letošnje preživljanje božiča. 

BOŽIČNI DUH  

TRADICIONALNIH  

DRUŽIN OKROG SVETA 
Ela Tišma 



Bliža se čas počitnic, ko so vsa velika mesta odeta v lučke in vabi-

jo z vonjem po kuhanem vinu, čaju in zvokom božičnih pesmih. In 

zdaj je pravi čas, da jih obiščemo ter začutimo njihov utrip v praz-

ničnem vzdušju. 

 

Izlet na predbožični Dunaj¸ ki še posebej zaživi v tem času. 

Takrat v središču mesta ni ne hiše in ne drevesa, ki ne bi bilo 

okrašeno. Množice ljudi se sprehajajo po mestu in vdihavajo hla-

den, s snežinkami pomešan zrak. Izložbe so polne božičnih okras-

kov in daril. Najživahneje pa je pred mestno hišo, kjer se odvija 

tradicionalni božični sejem. Na stojnicah ponujajo na tisoče stvari, 

povsod naokoli pa diši po kuhanem vinu in čaju. 

 

Potep v Prago, mednarodno prestolnico z bogato kulturo, je 

zagotovo dobra izkušnja. Zlata Praga v soju božičnih lučk še bolj 

veličastno razodeva svoje znamenitosti. 

 

München: Medtem ko večina ljudi bavarsko prestolnico povezuje 

z Oktoberfestom, festivalom pitja piva, pa ne smemo pozabiti, da 

se v teh zimskih dneh v središču mesta odvija fantastičen božični 

sejem. Med srkanjem kuhanega vina obiskovalci lahko na različnih 

stojnicah najdejo tradicionalna bavarska darilca, kot so lesene 

skulpturice in lectova srca. Čeprav med tamkajšnjo ponudbo naj-

dete raznovrstno hrano, vam ne bo žal, če obiščete tudi kmečki 

sejem hrane, ki je takoj za ovinkom. 

 

Köbenhavn: Zgodovinski vrtovi Tivoli so atraktivni celo leto, nič 

pa se ne more primerjati s pogledom na okrašeno pokrajino v zim-

skih dneh. Okraski in bleščeče lučke so resnično edinstvene, med 

božičem in novim letom pa prirejajo tudi ognjemete. Ponudbi tradi-

cionalnega gløgga (kuhano rdeče vino) bodo letos dodali še rusko 

obarvano ponudbo kulinarike. Našli boste tudi praznične slaščice, 

italijanske prigrizke in francoske specialitete. 

 

KAM V DECEMBRU? 

Kaja Kuraj 



Božič je najlepši del leta, saj je vse praznično okrašeno in ne primanjkuje božičnega 

duha. Vsakdo nestrpno pričakuje trenutek, ko bo napočil čas odpiranja daril. Toda božič 

niso le darila, temveč čas, ki ga preživljamo s svojimi bližnjimi. 

 

Božični večer se od družine do družine razlikuje, toda vsem je skupno to, da je to eden 

izmed najlepših večerov v letu. Vsa družina se zbere na kupu in se druži. 

 

Naša družina se zbere v dnevni sobi in skupaj si ogledamo božične filme, ki so na spo-

redu. Veliko se pogovarjamo in seveda zabavamo. Spominjamo se preteklih dogodkov 

v letu ter smo hvaležni za vse. Nato sledi božična večerja, ki spravi vsakogar v še boljšo 

voljo. Seveda ne manjkajo tudi sladke dobrote, ki jih po navadi spečemo sami ali babi-

ca. Nato se odpravimo nazaj v dnevno sobo, kjer nas že čakajo božična darila pod 

smrekico. Naša navada je, da že na božični večer odpremo darila. Vsi polni pričakovan-

ja in navdušenja poiščemo darila z našimi imeni in jih odpremo. Ozračje v sobi postane 

še bolj veselo, ko zagledamo tisto, kar smo si zaželeli. Hvaležni smo za vse stvari in 

seveda to tudi izrazimo. Nato si ogledamo še kakšen božični film in uživamo v sprošče-

nem ozračju. Pozno zvečer se utrujeni, toda veseli odpravimo spat. In to je naša božič-

na tradicija. 

  

 

 

BOŽIČNI VEČER 

Urša Podgoršek 



Božič je čas, ko smo zbrani skupaj z družino, v prijetnem duhu proslavljamo in drug dru-

gega obdarujemo. Ker pa zadnja leta v predbožičnem času ves čas reklamirajo na stotine 

daril, smo tudi sami večkrat v stanju, ko ne vemo več, kaj bi svojim bližnjim podarili. Pri 

takšni dilemi ne smemo pozabiti, da bistvo božiča ni prejemanje daril. Pomembna je 

pozornost in ne velikost darila, saj so le-ta zadnje čase vse preveč obsežna in draga.   

 

Tukaj je nekaj primerov najpogostejših daril, s katerimi lahko obdarite svoje domače: na 

prvem mestu so kozmetični izdelki. Ti so primerni za oba spola, čeprav najdemo mnogo 

več izdelkov za ženske. To je darilo, s katerim ne boste nikoli zgrešili, saj se nihče ne bra-

ni novega parfuma ali pa dišečega mleka za telo. Sledijo jim knjige, primerno darilo tako 

za odrasle kot tudi otroke. To je osebno moje najljubše darilo in menim , da s kakšno knji-

žno uspešnico ne morete nikoli zgrešiti. Naslednji so različni modni dodatki, najbrž naj-

bolj priljubljeno darilo pri večini žensk. Svoji mami, sestri ali pa celo babici lahko podarite 

nove uhane ali pa verižico.  

 

 

 

 

 

 

 

NASVETI ZA  

BOŽIČNA DARILA 
Urša Čobec 



Pri moških pa je zelo priljubljena,                                                                                                            

a cenovno mnogo dražja elektronika, na primer                                                                                       

igrice. Seveda pa pri obdarovanju nikakor ne smemo                                                                           

pozabiti članov, ki se božičnih daril najbolj razveselijo. To so otroci. Zanje so primerne 

vse vrste igrač, seveda imajo prednost tiste poučne, dobrodošle pa so tudi že prej omen-

jene knjige in seveda risanke. Če pa smo malce bolj domiselni, lahko darilo izdelamo 

sami. To bo imelo zagotovo večjo vrednost in pomen. Tukaj je nekaj primerov, ogromno 

pa jih lahko najdete še na spletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če pa vas nobeno od naštetega ni prepričalo, pa je še vseeno varna in dokaj dobra odlo-

čitev nakup darilnih bonov. 



Mnogim ljudem se zdi zadnji dan v letu kot ena sama večnost. Mnogi nestrpno strmijo v 

uro in čakajo, kdaj bo odbila polnoč, da lahko nazdravijo in spustijo rakete. Kaj storiti, da 

zanimivo in hitro dočakate novo leto? Če silvestrovo preživljate s svojo družino, se lah-

ko skupaj zberete ob mizi in igrate družabne igre, na primer Človek ne jezi se, Monopoli 

ali kartate. Lahko si ogledate božično-novoletne komedije in družinske filme, npr. Sam 

doma, Kako je Grinch ukradel božič ... Zanimiv način, kako pričakati novo leto je še, da 

preprosto obujate smešne spomine z ljubljenimi osebami. Če pa to ni za vas, lahko čas 

preživite v kuhinji in spečete ter okrasite praznične piškotke. Če ste eni izmed tistih, ki 

raje praznuje v družbi prijateljev, pa lahko greste na kakšno zabavo, kajti v mestu jih 

prirejajo vsako leto. Tam po navadi igrajo ansambli, ki vsakogar spravijo v dobro voljo. 

Prav tako lahko s prijatelji zaplešete in uživate do novega leta in v prvih njegovih urah. 

 

POČASI, TODA ZANIMIVO 

V NOVO LETO 
Neja Drevljak  



Ker se bliža konec leta, marsikdo izmed nas razmišlja, kaj se je zgodilo v preteklem letu 
in kako bi prihajajoče novo leto lahko bilo boljše. Razmišljamo o tem, katere cilje smo 
že dosegli in katere bi še lahko, s čim smo zadovoljni in kaj bi spremenili. Zagotovo si 
vsak od nas na začetku leta zada cilje, ki jih nato skozi leto skuša doseči. 
  
In sedaj je pred nami novo leto, nov začetek. Spet imamo možnost, da na novo zaživi-
mo, polni energije in pričakovanj. Vsekakor je pomembno, da novo leto začnemo s pozi-
tivnimi mislimi, zadanimi cilji in v prihajajočem letu poskušamo storiti vse, da le-te dose-
žemo. Vsako jutro začnemo nasmejani in v vsakem dnevu poiščemo nekaj, kar nas je 
razveselilo. Sreča je v majhnih stvareh. Najpomembnejše je, da skozi vso leto verjame-
mo vase, se imamo radi in nikoli ne obupamo nad seboj. Vedno moramo najti čas za 
stvari, ki nas veselijo in ne smemo dovoliti drobnim stvarem, da uničijo našo srečo.  

 

Seveda je moj cilj, da uspešno zaključim letnik, in sicer z vsaj prav dob-
rim uspehov. Pa da se ne bo vse vrtelo okrog šole, je moja želja, da v 
novem letu, med počitnicami obiščem Benetke ali Rim in si tako še izpo-
polnim znanje italijanščine.  

Nika Artič, 2. b 

Moj cilj v novem letu je, da uspešno zaključim letnik in da se bolje pove-
žem z določenimi ljudmi.   

Marko Tacer, 2. b 

NOVO LETO, NOV 

ZAČETEK 
Lara Tepeš 



Si tudi ti vsako leto zastaviš novoletne cilje in si nato vsako leto znova rečeš: »Tokrat 
pa res!«, pa ti potem ponovno ne uspe? Nekaj dni, tednov, mogoče mesecev se tru-
diš in garaš, ampak kmalu ugotoviš, da imaš vsega dovolj, da ni želenih rezultatov, 
da nimaš podpore, in tako dalje in dalje. Da se ti to v prihodnje ne zgodi nikoli več, je 
v članku zbranih nekaj nasvetov, s pomočjo katerih ti bo letos zagotovo uspelo! 

 
Ne zastavite si preveč ciljev  

Če si boste zastavili preveč ciljev, je veliko več možnosti za to, da na koncu ne boste 
dosegli niti enega, saj se vam bo zdelo, da je preprosto vsega preveč. Zato si jih raje 
zastavite manj in to takih, ki so vam resnično pomembni, pri njihovem opredeljevanju 
pa bodite res zelo natančni. 
  

Svoje zaobljube zaupajte svojim bližnjim  

Če potrebujete dodatno spodbudo, da bi svoje zastavljene cilje res tudi dosegli, 
potem jih zaupajte ali svojim bližnjim ali prijateljem, ki jim resnično zaupate. Prosite 
jih, naj bodo iskreni z vami ter naj vam na poti do cilja nudijo podporo in spodbudo. 
 

Vizualizirajte si uspeh  
Če težko ohranjate motivacijo, si pomagajte z vizualizacijo. Zamislite si, kako bo, ko 
boste nek cilj končno dosegli, ko bodo spremembe zaživele v popolnosti, kako pono-
sni boste nase in kako boste s svojim dosežkom morda navdušili tudi druge. 
 

Spremembe uvajajte počasi in postopoma 

Če bi stvari čez noč obrnili na glavo, je velika verjetnost, da bi vas prevelike spre-
membe prav hitro odvrnile od nadaljevanja. Zato jih uvajajte počasi in postopoma, 
začnite z malim in iz dneva v dan dodajajte kaj novega. 
 

Začnite še ta trenutek  
Zakaj bi čakali na točno določen 
dan v tednu, mesecu ali letu? Zač-
nite še danes, sicer ne boste 
začeli nikoli. Četudi bodo prvi 
koraki majhni in spremembe mor-
da neznatne, bodo v končni fazi 
prispevale k temu, da boste dose-
gli svoj cilj. Zato le veselo na delo. 

 
 

Povzeto po strain: http://
lifestyle.enaa.com/zdravje-in-prosti-cas/

KAKO SE DRŽATI  

NOVOLETNIH ZAOBLJUB 
Urška Jeranko  



Čokoladne sanje  
 

Vrsta menija: piškoti in sladkarije  
Čas priprave: 30 do 60 min 
Regija: Grčija, Madžarska  
 
Sestavine: 

 280 g sladkorja 

 140 g masla 

 140 g lešnikov (naribanih) 

 100 g čokolade (naribane) 

 1 rumenjak 

 30 g moke 

 

BOŽIČNO PECIVO 
Lucija Polajžer in  

Katja Stojnšek  

Priprava: 

Maslo, sladkor in rumenjak penasto premešamo. Primešamo lešnike, čokolado in moko. 

Testo postavimo za približno dve uri na hladno. Iz mase z roko oblikujemo kroglice. Roke 

si večkrat umijemo s hladno vodo, da se testo ne segreje. Kroglice položimo na pekač, 

obložen s peki papirjem, in jih nekoliko sploščimo. Pečemo 35‒40 minut na 150 °C. Piš-

kote namažemo z marmelado in jih zlepimo skupaj. Eno stran pomočimo v čokolado in 

posujemo s sladkorjem. 
 

S strani: http://jazkuham.si/cokoladne-sanje-recept-984   

             Nebeški piškoti 
 

Vrsta menija: piškoti in sladkarije  
Čas priprave: 30 do 60 min 
Regija: Avstrija, Grčija, Madžarska  

 
Sestavine: 

 80 g sladkorja v prahu 

 1 rumenjak 

 160 g masla 

 240 g moke 

 1 vrečka vanilijevega  sladkorja 

 Marmelada 
 
Za sneg: 

 3 beljaki 

 240 g sladkorja v prahu 

http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=171
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#duration=4
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=181
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=186
http://jazkuham.si/recepti-cokoladne-jedi/
http://jazkuham.si/recepti-jajca/
http://jazkuham.si/moka-ki-varuje-srce-clanek-350
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=171
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#duration=4
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=73
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=181
http://jazkuham.si/iskanje/recepti#category=186
http://jazkuham.si/recepti-jajca/
http://jazkuham.si/moka-ki-varuje-srce-clanek-350
http://jazkuham.si/recepti-jajca/


Marmorni kolač 
 

Bližajo se prazniki in s tem tudi čas obdarovanja. Čas, ki ga 

preživimo z družino, s prijatelji in z najbližjimi in ko na mizi 

ne sme manjkati novoletnih dobrot. Ena, meni zelo priljub-

ljena slaščica, je marmorni kolač. Dokaj preprost za pripra-

vo ter izvrstnega okusa in mamljivega videza. Vsekakor je 

primeren za vse nas sladokusce. Da pa ga boste lahko pri-

pravili tudi sami, imam za vas preprost recept. Veliko uspe-

ha vam želim pri pripravi in dober tek! 

 

 

 

Priprava: 

Pečico segrejmo na 160 °C. Vse sestavine z rokami zgnetemo v homogeno testo (ne gne-

temo predolgo, saj postane testo zaradi toplote drobljivo). Zavijemo v prozorno folijo in pos-

tavimo v hladilnik za 2 do 3 ure. V posodici premešamo polovico sladkorja v prahu in belja-

ke. Ko je masa dovolj kompaktna, ji primešamo še preostali sladkor. Testo razvaljamo po 

pomokani površini in izdolbemo piškote v obliki kroga. Piškote položimo na pekač, ki smo 

ga obložili s peki papirjem. Piškote okrasimo s pomočjo brizgalne vrečke v obliki spirale s 

sladkornim snegom, ki smo ga pred tem pripravili. Pečemo 20 minut na 150 °C. Ko so piš-

koti pečeni, jih pustimo, da se ohladijo. Vsak piškot premažemo z marmelado ter nanj polo-

žimo drugega. 

S strani:  http://jazkuham.si/nebeski-piskoti-recept-981 



Sestavine: 

 7 jajc 

 300 g sladkorja 

 1 ščep soli 

 1 vanilijev sladkor 

 2 dl mleka 

 380 g moke 

 1 pecilni prašek 

 1,5 dl olja  

 3 žlice kakava 

 3 žlice ruma 

 
Postopek: 
 

Model za šarklje natančno namažemo z maslom in potresemo z moko. 

80 g moke gladko zmešamo z mlekom, da mešanica nima grudic. Preostalih 300 g 

moke pa presejemo s pecilnim praškom. Nato kakav zmešamo z rumom v gladko pas-

to. 

Rumenjake, polovico sladkorja in vanilijev sladkor penasto mešamo (vsaj 5 minut), 

potem med mešanjem po žlicah dodajamo mlečno-močnato mešanico in počasi priliva-

mo še olje. 

Iz beljakov in druge polovice sladkorja stepemo trd, a mazav sneg. 1/3 ga s kuhalnico 

vmešamo v rumenjakovo maso, da jo razrahljamo. Nato naložimo nanjo preostali sneg 

in potresemo moko, ki smo jo presejali s pecilnim praškom. Vse rahlo zmešamo s 

kuhalnico. 

1/3 testa damo v skledo, kjer smo stepali sneg in mu s kuhalnico primešamo kakavovo 

pasto. 

Pečico nastavimo na 160 stopinj. Svetlo in temno testo izmenoma naložimo v model in 

na koncu še rahlo premešamo z vilicami, da dobimo marmoracijo oziroma vzorček. 

Pečemo približno 1 uro. S pletilko ali zobotrebcem preverimo, ali je kolač pečen. Nato 

ga pustimo v modelu še 10 minut, da se nekoliko ohladi, in ga zvrnemo na mrežo. Z 

nožem ga previdno narežemo na enakomerne kose; pri tem moramo biti previdni, saj se 

nam marmorni kolač lahko drobi. Na koncu kose serviramo na krožnik in postrežemo. 



BOŽIČNI OKRASKI 

Alja Križanec 

Zakaj bi kupovali okraske, ko pa si jih lahko sami izdelamo doma? S tem zagotovo pri-

hranimo kar nekaj denarja, saj se stvari, ki jih potrebujemo za izdelavo le-teh, zagotovo 

potikajo nekje doma. Vzemimo si čas in bodimo inovativni, izvirni in unikatni. 

o volno. 

VOLNENA KAPICA - Stopnja: 1 

 (zelo lahko) 

 

Za izdelavo potrebujemo: 

 volno 

 papirni tulec od toaletnega papirja 

 Škarje 

 svinčnik  

 ravnilo 

 

Najprej vzamemo tulec in ga upognemo. Odme-

rimo 1, 8 cm široke trakce (1 tulec zadostuje za 

5 trakov). Nato vzamemo volno in odmerimo 35 

cm dolge niti. Prepognemo jih na polovico in jih 

zavežemo okoli tulca. Ponovimo, dokler se tulec 

več ne vidi (spodnja slika desno). Vzamemo nit 

volne in jo zavežemo, da dobimo cofek. Sedaj le 

še odrežemo odvečno volno. 



SNEŽNA KROGLA - Stopnja: 1 

 (zelo lahko) 
 

Za izdelavo potrebujemo: 

 kozarec za vlaganje 

 pištolo za vroče lepljenje 

 dekorativno figurico 

 kokosovo moko 

 

S pomočjo pištole za vroče lepljenje prilepimo                                                                        

dekorativno figurico na dno kozarca. Vodo                                                                                

natočimo do roba kozarca in vanjo vsujemo                                                                                            

kokosovo moko. Pokrovček okrasimo z                                                                                        

okrasnim trakom, washi trakom, nalepkami …  

MESTO BETLEHEM - Stopnja: 4 (težko) 

 

Vzame nekoliko več časa in potr-

pežljivosti kot prejšnji dekoraciji. 

Kljub temu ga lahko z nekaj kipar-

ske spretnosti oblikujemo sami. 

 

Za izdelavo potrebujemo: 

 siporex zidak 
 žago za siporex 
 dleto 
 nož 
 svinčnik 
  

Na večjem bloku siporexa s svinč-

nikom označimo mesta, kjer bomo 

žagali. Z žago izžagamo manjši blok. S svinčnikom na tako pripravljenem bloku skiciramo 

detajle (okna, vrata, opeke …). Z žago na grobo oblikujemo streho in zarežemo horizon-

talne črte, ki predstavljajo vrste opek. Z nožem lahko poljubno oblikujemo detajle 

(izdolbemo okna, vrata, oblikujemo kupolo …).  

 

Pri izdelavi mest iz siporexa nas ne omejujejo strogi zakoni in pravila. Pustite domišljiji 

prosto pot in ustvarite čim bolj razgibano mesto. 



BOŽIČNO –NOVOLETNE 

MISLI 
Manca Posilović 

 

 

Bliža se čas, ki vsakemu v navadi je od nas. 

Voščila, trobila, darila in še kaj zagotovo bo aktualno za nas. 

Če spomnimo se starih dni, nas ene kar ''zmrazi''. 

Vsak dan minil zagotovo ni lahko, a ne vemo, kaj šele bo. 

Zato se osredotočimo na novo leto spontanih dejanj in  

sladkih spoznanj. (Manca) 

 

 

 

Ko se prižgejo praznične luči sredi bele, mrzle zime, 

prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca v višine . 

Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi!  

Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane! 

Vse, kar je lepo, naj raste in cveti! (Neznani avtor) 



 

 

Božič, božič, le komu ni všeč, ko zjutraj se zbudi, 

na znane obraze naleti, 

jim nasmešek nameni, 

v roko seže 

in jim nekaj zaželi. (Manca) 

 

So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih se marsikaj doživi, 

so poti, ki vodijo v nova spoznanja, in so poti, ki vodijo v srca ljudi. 

V hišah prižiga se luč za lučjo, na cestah glasno kraguljčki pojo. 

Spet prišel je k nam ta praznični čas,  

ko veselje, nasmeh ožarja obraz. 

Veliko sreče in lepih sanj naj vam prinese božični dan. 

Naj bo z upanjem začeto, mirno,  

zdravo in veselo novo leto. (Neznani avtor) 



TOP BOŽIČNE 

PESMI 
Sara Leben 

 

Fairytale of New York – The Pogues in Kirsty MacColl 

Driving Home for Christmas – Chris Ree 

Last Christmas – Wham! 

The Power Of Love – Frankie Goes To Hollywood 

Baby Please Come Home – U2 

Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight) - The Ramones 

Jingle Bells – Bepop 

Bela snežinka – Ansambel Veter 

Novo leto – Rok'n'band 

Na božično noč – Pop design 

Silvestrski poljub – Eva Boto in Žan Serčič 

Silvestrski poljub – Alfi Nipič 

Bela snežinka – Božični zborček 

V beli božični noči – Helena Blagne 

Za božič bom sam – Jan Plestenjak s simfoniki 

Božični večer – Ansambel Toneta Rusa 

Božično darilo – Sons & Žana 

Daj mi poljub – Modrijani in Čuki 

Mali Jelenček Rudolf – Saša Lendero 

All I Want For Christmas – Mariah Carey in Justin Bieber  

Shake up Christmas – Train 

Let It Snow! – Dean Martin 

Merry Christmas – Train 

We Wish You A Merry Christmas  

Santa Claus Is Coming To Town 



Sam doma 1 - Chris Columbus 

 

Ko malega Kevina McCallisterja pomotoma poza-

bijo doma, ko se njegova družina odpravi na boži-

čni izlet, mora braniti dom pred nerodnima vlomil-

cema, dokler se starši ne vrnejo. 

 

Polarni vlak, 2004 - Robert Zemeckis, William 

Broyles Jr., po zgodbi Chrisa Van Allsburga 

 

Deček, ki še vedno verjame v Božička, neke-

ga večera doživi veliko presenečenje, ko je 

povabljen na nepozabno vožnjo s Polarnim 

vlakom, ki naj bi ga popeljal na severni pol. 

Na potovanju, polnem čudes in avantur, 

deček spoznava pravi pomen božičnega 

čudeža, ki se pokaže šele tedaj, ko vanj res-

nično verjamemo. 

 

Snežni psi, 2002 - Gary Paulsen, Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael                        

Goldberg, Mark Gibson, Philip Halprin 

Ko floridski zobozdravnik Ted Brooks 

(CUBA GOODING, JR.) izve, da ga na 

Aljaski čaka dediščina, nemudoma odhiti 

tja. Toda sanje se mu razblinijo v nič, ko 

izve, da je podedoval neubogljivo ekipo 

vlečnih psov. Življenja pa mu ne grenijo le 

živahni psički, temveč tudi robati hribovec 

Gromoviti Jack (JAMES COBURN), ki bi 

rad pse imel zase. Ted priseže, da se bo 

naučil vleke s pasjo vprego, pa naj stane, 

kar hoče.  

NAJBOLJŠI BOŽIČNI FILMI 

VSEH ČASOV 

Marcel Egartner  



Božična pesem, 2009 - Robert Zemeckis po zgodbi Charlesa Dickensa 

Priljubljena zgodba mojstra pripovedk 

Charlesa Dickensa je dobila novo podo-

bo s pomočjo režiserja Polarnega vlaka, 

Beowulfa in Forresta Gumpa. V zagrenje-

nega in skopega čemerneža, ki ga ob 

božiču na pot samospoznavanja popelje-

jo duhovi preteklosti, sedanjosti in prihod-

nosti, se je tokrat s pomočjo osupljive 

računalniške animacije spremenil zabav-

ni komik Jim Carrey, ki pravi smisel boži-

ča prikaže z dobro mero zabave in ščep-

cem ironije. 

 
 

Kako je Grinch ukradel Božič, 2000, Ron Howard  

Ko je Dr. Seuse (Theodor S. Geisel), eden najbolj priznanih ameriških avtorjev otroških 

knjig, leta 1957 prvič objavil svojo verzno 

povestico "Kako je Grinch ukradel božič", je 

ta pri priči zlezla v srce starim in mladim s 

svojo ljubko zgodbico, prikupnimi junaki, 

duhovitim humorjem in brezčasnim sporoči-

lom. Desetletja so si hollywoodski filmarji pri-

zadevali zagotoviti pravice za snemanje kate-

re od knjig dr. Seussa, a jih je ta vedno znova 

zavrnil. Do zdaj.  

 

 

Pravzaprav ljubezen, 2003, 

 Richard Curtis  

Pravzaprav ljubezen je romantična komedi-

ja, ki si jo boste ogledali, ker se vam že pre-

dolgo kolca po filmih, kot so bili Štiri poroke i n 

pogreb, Notting Hill in Dnevnik Bridget 

Jones. Zvezdniška zasedba, izvrsten scena-

rij, malo cukra in malo grenkobe, predvsem 

pa veliko britanskega humorja!  

 

 

 

 

                                               Povzeto po strani: http://www.napovednik.com/ 



Božič, družinski, največji in najstarejši krščanski praznik, ki pa ga mnogi ne praznujejo v 

tem duhu. Za nekatere je to čas, ko jih obišče eden izmed dobrih mož, drugim se praznijo 

blagajne, tretji načrtujejo prehranjevalne navade svojih najbližjih v teh zelo »težaških« 

dneh…No, vsekakor vsak počne nekaj, kar ni popolnoma v skladu z njegovim vsakdanjim 

ciklom, pa naj bo to le temeljito čiščenje bivalnih prostorov. 

 

Tudi zame je to prav poseben del, skoraj zaključek leta, ki je odbrzelo mimo kot hitri vlak. 

Bilo je in že ga skoraj ni več. Stari božični filmi so se vrnili in to je znak, da je čas za obu-

janje spominov na že skoraj preteklo leto. Z velikim nasmehom na obrazu hodim po okra-

šenih ulicah in se veselim vseh malenkosti in drugačnosti, ki jih božični čas prinese s 

seboj. Od krasitve drevesa, peke božičnih dobrot, do vseh okraskov in lučk, ki jih zapa-

zim, kljub temu, da kot blisk bežijo izven mojih vidnih okvirjev. To je ta čas, ko si postavim 

mnogo vprašanj, medtem ko v dobro ogrevanem prostoru pijem planinski čaj, in poslu-

šam že neštetokrat prevrtene božične pesmi. Končno zmanjka čaja in melodija potihne. 

Znova se vrnem v krog svoje družine in skupaj pripravimo najmanj 

dva velika pladnja medenjakov. Zdaj, ko so pečeni, se lahko  

posvetimo drevesu. Postavljeno na enako mesto kot vsako leto 

in v enaki smrekovo zeleni barvi čaka, da bo v soju svojih že  

dobro poznanih raznobarvnih okraskov in lučk, znova  

obdalo naše bivališče z božičnim vzdušjem. 

 

Ja, zame je božič čas premislekov in druženja, čas zelo          za                                      

dobre hrane in novih navdihov za naslednje, morda še bolj 

poučno leto.   

 

 

KO ZADIŠI PO  

IGLAVCIH 
Valentina Bek 



Fazančki: V ponedeljek bo nastopil mlaj v znamenju kozoroga in s tem 

pričetek zime in vaših počitnic. Končno boste lahko dali misli na »off« in 

opazili spremembe okoli vas, sploh v odnosu do prijateljev, ki jih zaradi 

prekomernih šolskih obveznosti sploh niste opazili. Sedemindvajsetega v 

mesecu se vam bo odvalil kamen od srca, saj boste dobili možnost, da se 

skesate in opravičite za svoja dejanja. Kar se tiče vaših čustev, je nekdo, 

ki čaka, da mu vsaj nakažete, kaj čutite. Nehajte oklevati, ker to ne pome-

ni nič dobrega. Sedaj je idealen čas, da skupaj s simpatijo greste na spre-

hod ali pa si ogledate kakšen film. »Kdo ne riskira, ne profitira.«  

 

 

Bivši fazančki: Dober prijatelj ali prijateljica je tista roka, ki vam bo vlila 

upanje v prazničnem decembru. Končno boste s prijateljevo pomočjo 

uvideli, da v življenju ni vse tako črno, kot se vam je zdelo. Petindvaj-

setega decembra se bo v vaše znamenje pomaknil Merkur, mojster 

komunikacije; neprevidne izjave lahko povzročijo dolgotrajne posledice 

za koga, zato jih modro izbirajte. Na ljubezenskem področju morate 

nujno nekaj ukreniti. Neka oseba še vedno misli na vas. Saj želite imeti 

nekoga, ki vas bo grel v mrzlih dneh? 

 

 

Bodoči maturantje: Bližajo se prazniki, vi pa ste še kar na trnih zaradi 

nedokončanih zadev iz preteklosti, zvezde vam nakazujejo, da je boljše 

vse stvari narediti ob roku! Prihajajoči hladni dnevi bodo za vas zelo napor-

ni, poleg neprespanih noči bo trpelo tudi vaše zdravje, a le, če ne boste 

zanj nič naredili. Ker so praznični časi, je tudi pomembno, da jih preživite s 

svojimi ljubljenimi in jim izkažete svojo ljubezen in spoštovanje do njih. 

 

 

 

ŠCRSkop 
Alja Poharc,  

Ines Vozlič  



Maturantje: Luna v Veneri napoveduje veliko sprememb, ki bodo veči-

noma dobre. Zaradi meseca decembra, ki je čas obdarovanja in zapra-

vljanja, je trpela tudi vaša denarnica, zato bodo finance ta mesec neko-

liko slabše. Mesec december pa je za vas tudi ljubezensko obarvan, saj 

boste s svojimi dragimi preživeli večino časa in tako se bo vaš odnos 

poglobil. Presenetite svojo družino in specite kakšne božične piškote, 

saj jih vsak z veseljem poskusi.  

 

 

Učitelji: Komaj že čakate zaslužene počitnice, ki vas bodo napolnile z 

novo energijo, tako da boste v novem letu kar žareli in zaživeli s polno 

paro. Zapravljanju se niste izognili, zato morate paziti, za kakšne name-

ne boste porabljali denar v prihodnosti. Zvezde napovedujejo, da boste 

v ljubezni doživeli vzpon in v novo leto vstopili polni ljubezni in sreče. 

Čaka vas nepozabna najdaljša noč v letu, dajte si duška! 


