
G 
L 
A 
Ž 
O 
V 
N 
A 

DECEMBER  
2018 



September, oktober november, december. 

DECEMBER, praviš???  

Je to tisti mesec, ko smo ljudje izjemno veselo 

razposajeni, obdarjeni z mizo dobrot, od piško-

tov, keksov do razno raznih čajev, zasedeni z 

obiski sorodnikov, prijateljev, znancev, s kateri-

mi smo prekrižali poti v preteklem letu in jim, 

kot veleva običaj, pošiljamo voščilnice, oblože-

ne z božično-novoletnimi mislimi? Je. 

 Vse to in še več predstavlja december, zadnji 

in tudi ključni mesec leta, ne le zaradi obilice 

ocen, ki jih je potrebno pridobiti in ''rešiti'' 

pred koncem konference, dolgotrajnega sesta-

vljanja testov profesorjev, temveč zaradi prilož-

nosti, da še v zadnjih dneh našega leta naredi-

mo to, kar smo morda želeli skozi leto, vendar 

ni bilo časa, priložnosti ali pa so tu bili enostav-

no dogodki, ki so nam vzeli voljo in motivacijo, 

zato smo stvari prepustili toku časa in na njih 

pozabili. Sedaj je čas, ko nam je ponujena še 

zadnja priložnost, ki nas lahko globoko zazna-

muje in napolni z veseljem, srečo in motivacijo, 

ki jih bomo zagotovo potrebovali v novem, pri-

hajajočem letu 2019! 

Manca Posilović, 4. a  



Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, 

ko razigrano bo čas prestopil letni prag? 

Bo jutro s soncem obsijano, 

bo z mehkim perjem nam postlano, 

bodo novi časi zlati? 

Zlati bodo, če sivino vsakdanjo sami pozlatimo 

s poštenim delom in dobroto, 

ji s smehom vdihnemo lepoto 

in s prijateljstvom iskrenim 

nežnost, srečo, mir, toplino. 

Takih časov, zlatih časov, 

v novem letu vam vsi pisci želimo! 

 

 

ZA BOŽIČ BOM DOMA 

 

Za božič bom doma. 

Zjutraj vroča čokolada. 

Tisti keksi, ki imaš jih rada. 

Če za božič boš doma. 

 

Za božič bom doma. 

Zvečer sprehod skozi albume. 

Tisti čas, ki je že zdavnaj mimo. 

Če za božič boš doma. 

 

Otroški smeh ob jutranji kavi, 

pod smrečico darila. 

Radovedni vzklik, toplina- 

sreča in milina. 

anonimen avtor 



V četrtek, 6. decembra, je naša šola odprla vrata osnovnošolcem. Obiska-

li so nas učenci iz petih okoliških šol. Osnovnošolci so lahko našo šolo 

spoznali skozi različne, zanimive delavnice. Odločili smo se, da jim zasta-

vimo nekaj vprašanj. Odgovorili so nam: 

1. A mi lahko poveš tvoj prvi vtis o šoli?  

Fant iz Osnovne šole Podčetrtek: „Je zanimiva.“ 

Dekle iz II. osnovne šole Rogaška Slatina: „Učitelji so prijazni.“ 

Dekle iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli: „'Ful' je v redu.“ 

Dekle iz I. osnovne šole Rogaška Slatina: „Zdi se mi, da so vsi 

povezani med seboj in da ni zelo velika šola. Vsi so nasme-

jani.“   

2. Kateri program ti je najbolj všeč?  

Fant iz Osnovne šole Podčetrtek: „Gimnazija.“ 

Dekle iz II. osnovne šole Rogaška Slatina: „Gimnazija.“ 

Dekle iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli: „Gimnazija.“ 

Dekle iz I. osnovne šole Rogaška Slatina: „Tehnik steklarstva.“ 

3. Katera delavnica ti je bila najbolj všeč?  

Fant iz osnovne šole Podčetrtek: „Kemija.“ 

Dekle iz II. osnovne šole Rogaška Slatina: „Kemija.“ 

Dekle iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli: „Kemija.“ 

Dekle iz I. osnovne šole Rogaška Slatina: „Steklarska delavni-

ca.“ 

Na koncu so se lahko šolarji posladkali z dobrotami naših kulinarikov.     

Patricija Brezak, 1. d 

DAN ODPRTIH VRAT 

DOBRODOŠLI! 



 

 

 



Dijaška skupnost je za dan odprtih vrat za naše obiskovalce pripravila manjša darilca in brošurice, na kate-

rih so strnjene najpomembnejše stvari, ki se dogajajo na naši šoli. Skrbeli smo, da so naši osnovnošolci 

prišli pravočasno in v pravo delavnico ter da je vse potekalo kot po tekočem traku.  

Dijaška skupnost skozi celotno šolsko leto skrbi in pomaga pri izvedbi različnih dogodkov, kot so dobro-

delni koncert, ki bi mu že lahko rekli kar tradicionalni, saj poteka že šesto leto zapored, pa tudi ŠCRS se 

druži, pustovanje, dan odprtih vrat, radijske proslave, sodelujemo pri pripravi informativnih dnevov ... 

Skupnost sestavljamo predsedniki in namestniki oddelčnih skupnosti.  

Anže Novak, 4. b 

DIJAŠKA SKUPNOST 

 

 

 



 

 

 

Ustvarjalci Šolskega radia Glažovna smo na hodniku sproščeno 

pričakali osnovnošolce z dobrotami našega kulinaričnega krožka 

in bonboni. Predvajali smo glasbo in naredili dan odprtih vrat bolj 

sproščen in zabaven. Z obiskovalci smo se pogovarjali ter jih po 

potrebi tudi usmerjali k delavnicam. 

Neja Kunst, 3. a 

 

ŠOLSKI RADIO  
GLAŽOVNA 



V delavnici »Glasbeni kozarci« smo sodelovali nekateri člani vokalne skupine Šolskega centra Rogaška Slatina in dve 

članici šolskega benda. Delavnico smo izvedli trikrat. Na začetku smo osnovnošolce pozdravile s pesmijo »Just the 

way you are«, sledila je kratka predstavitev delavnic in krožkov, ki potekajo na šoli, na koncu pa smo osnovnošolce 

naučile igrati »Cups song«. S prestavljanjem, obračanjem in preprijemanjem lončkov ter raznimi ploski rok smo 

skupaj z njimi ustvarjale ritem, kasneje sta se pridružili še kitaristka in pianistka. Ko smo se glasbeno in ritmično 

popolnoma ujemali, smo članice pevskega zbora dodale še naše vokale. 

Osebno sem najbolj uživala v drugem izvajanju delavnice, saj je bila tudi skupina osnovnošolcev največja.  

Tinka Grat: »Glasbena delavnica "glasbeni kozarci" mi je bila zelo všeč, saj smo peli 'Cups song'. To pesem pa smo 

tudi naučili osnovnošolce, ki so bili zelo navdušeni nad ritmom z lončki.«  

Teja Maleš: »Osnovnošolce smo naučile ritem pesmi Cups song, ki so jo kar hitro osvojili. Na koncu smo jo še sku-

paj izvedli, tako da smo se pevke posedle v krog sredi učilnice. Bilo je zelo zanimivo in zabavno.«  

Katja Avsenik, prof.: »Na glasbeni delavnici z naslovom "glasbeni kozarci" so dijakinje šolske vokalne skupine ob 

spremljavi pianistke in kitaristke izvedle ritmično-vokalno pesem 'Cups song'. Ritem, ki smo ga izvedli s pomočjo 

kozarcev, je predstavljal glasbeno spremljavo petju. Osnovnošolci so se pridružili našemu ustvarjanju, naučili smo 

jih vzorec spremljave, ki so ga nato izvedli ob našem petju. Po sramežljivih začetkih se je vsaka skupina naučila vsaj 

delček, nekateri so si pomagali tudi z lastno ustvarjalnostjo, vsi pa so iz delavnic odšli z nasmeški in dobro voljo.«  

Stela Prah, 4. a 

GLASBENI KOZARCI  

 

 

 



 

 

 

V naši delavnici so si učenci lahko ogle-

dali in tudi sami pozkusili različne delov-

ne postopke popravila ali izdelave očal. 

Učence smo razdelili po dvojcah ali 

posamezno in jim razložili različne nači-

ne izdelave. Predstavili smo jim teorijo 

o očesu, zamenjavo najlonske vrvice, 

segrevanje okvirjev iz različnih mas, 

spajkanje, delo s steklo merilcem, ročno 

in strojno brušenje ter pravokotni sis-

tem in vstavitev podatkov. 

MNENJA UČENCEV: 

Prvi devetošolec je povedal, da mu je 

bila delavnica zelo všeč in da mu je bilo 

vse nazorno pokazano, ampak se ne bi 

odločil za ta poklic, ker ga zanimajo dru-

gačne stvari. 

Mnenje ene izmed učenk je bilo zelo 

pozitivno, bila je zelo navdušena nad 

vsemi postopki in je povedala ,da je 

velika možnost, da se vpiše v ta pro-

gram. 

MNENJE PROFESORICE:  

Profesorica Andreja Novak je bila vese-

la, ker smo uspeli vse pravočasno nare-

diti, vsekakor jo je razveselila velika šte-

vilčnost učencev in obiskovalcev. 

Antonija Klokočovnik, 2. c 

OD NITKE DO OČAL  



6. decembra so se na Šolskem centru Rogaška Slatina odvijale 

delavnice za učence iz devetega oz. osmega razreda, ki se zani-

majo za nadaljnjo pot izobraževanja na ŠCRS. Sama sem sodelo-

vala pri delavnici Lov na zaklad, na kateri smo dijaki 3. in 4. letni-

ka pripravili lov s pridihom matematike. Učenci so začeli z uvod-

no nalogo in zemljevidom, ki jih je poslal po šoli do posebne ška-

tle, v kateri je bil namig za naprej. Ko so se vrnili v učilnico, so se 

poigravali z vonjem in tipom, da so dobili matematične naloge za 

naprej.  

Na koncu so jih naloge vodile v zadnjo škatlico, v kateri jih je 

čakalo posebno presenečenje. Za tiste hitrejše pa so na koncu 

bile pripravljene naloge, za katere se je dalo ponovno osvojiti 

nagrado, vendar te niso bile lahek zalogaj. Učenci so se pri tem 

zabavali in smejali ter sodelovali pri ponujenih nalogah. Mi pa 

smo se trudili, da bi učenci doživeli, kaj v resnici je ŠCRS. 

Lara Drimel, 4. a 

ISKANJE SKRITEGA 
ZAKLADA 

 

 

 



 

 

 

To sta dve ključni besedi in iztočnici naše delavnice, ki smo jo tako ''stari'' kot ''mladi'' raziskovalci Šolske-

ga centra Rogaška Slatina izvajali na dnevu odprtih vrat. Z okrašeno učilnico in prijetnim, prazničnim 

vzdušjem, pri katerem ni manjkala niti lestvica božičnih pesmi, smo sprejeli naše udeležence, bodoče 

fazane. Samo delavnico smo pričeli s kratkimi predstavitvami naših lanskoletnih raziskovalnih nalog, ki 

smo jih predstavili dijaki sami, nato pa se je začelo ''timsko'' delo z našimi gosti. Njihova naloga je bila, da 

so v skupinah raziskovali krajevno zgodovino svojega kraja ali pa se postavili v vlogo mladega raziskovalca 

na področju sociologije in si poskušali postaviti nekaj hipotez na aktualne pojave, od migracij, gospodar-

skih kriz do problematike nasilja … Sledile so še kratke analize njihovega dela, pri katerih smo jim poma-

gali mi, dijaki, ki smo prav tako izvedeli kaj več o zgodovini Podčetrtka in Rogaške Slatine ali pa spoznali 

primer dobro postavljene hipoteze.  

Manca Posilović, 4. a 

TEZE IN HIPOTEZE 



Na dan odprtih vrat smo dijaki 1. a razre-

da, ki obiskujemo kemijski krožek, navdu-

ševali naše naslednike z izvirnimi kemijski-

mi eksperimenti. Naša delavnica je bila 

znana pod naslovom Barvna, kadeča in 

pokajoča kemija, v kateri smo mi in obis-

kovalci Šolskega centra Rogaška Slatina 

uživali v pokih, spreminjanju barv in brun-

dajočih medvedkih. Res, da je bila delav-

nica za nekatere malo naporna zaradi čiš-

čenja laboratorijskih pripomočkov, a smo 

se na koncu vsi, tako utrujeni kot tudi 

malo manj utrujeni dijaki, odpravili na 

slastne palačinke, ki so bile pika na i. 

Amanda Amon, 1. a 

KEMIJSKA  
DELAVNICA 

 

 

 



 

 

 

Delavnico, ki smo jo izvedli dijaki 1. in 2. letnikov pod vodstvom profesoric Metke Leljak in Monike Šeligo, 

smo poimenovali z istoimenskim ciljem delavnice, Bodi kot list v vetru. S štirimi delavnicami smo pri ude-

ležencih želeli doseči popolno sproščenost in jim približati gledališče ter dramatiko. Preko vaj improvizaci-

je in principov 'commedie dell’arte' smo krepili zmožnosti komuniciranja in nastopanja. Omenjen način 

udeležence usmerja k boljši samozavesti, spodbuja kreativno delo in pripomore k pestrosti pouka sloven-

ščine. Obiskovalci so se lahko preizkusili v različnih vlogah, od te, da so samo hodili po prostoru, do te, da 

so se lahko ustvarjalno vživeli v list v vetru.  

»Delavnice so mi bile všeč, predvsem da smo se lahko preizkusili v igranju,« je povedala učenka iz Šmarja. 

»Všeč mi je bilo, ko smo igrali prizor iz trgo-

vine,« je o eni izmed nalog gledališke delav-

nice povedala učenka iz Podčetrtka. 

»Na delavnico sva se prijavili, ker se nama 

je zdela zanimiva in res je bila,« sta poveda-

li učenki iz  Rogatca. 

Ana Zorin, 1. a 

BODI KOT LIST V  
VETRU 



Na dnevu odprtih vrat smo dijaki 4. letni-

ka programa tehnik steklarstva pod men-

torstvom učiteljice praktičnega pouka Zin-

ke Kobula Kamenšek izdelali smrečico iz 

lesenih palčk. Na to smrekico smo obesili 

različne steklene izdelke: ogledala, sne-

žinke in steklene smrečice. Obiskovalcem 

smo razkazali našo delavnico, razložili vse 

postopke ter pokazali naše izdelke. Neka-

teri so tudi poskusili pihati steklo.  

Na koncu so si izbrali stekleno smrekico, 

jo obarvali s poljubno barvo in jo s pomo-

čjo lepila in UV lučke navpično nalepili na 

stekleno ploščico.  

Magdalena Majcen, 4. d 

STOJEČA STEKLENA 
SMREČICA 

 

 

 



 

 

 

Na dan, katerega datum ni vredno omenjati, smo tudi v 

delavnici: ”Fun drama activities” sprejeli bodoče intelektual-

ce. Da smo jim lahko misli odvrnili od palačink, ki so jih opa-

zili zunaj, je najprej Borna Turner izvedla ogrevanje, nato pa 

smo prešli na igro Activitiya.  

 

Sledilo je pozitivno presenečenje. Osnovnošolci niso le zav-

zeto tekmovali, ampak so se tudi popolnoma sprostili. Mož-

no je bilo celo opaziti odnose med njimi in pri marsikaterem 

tudi iskrico ambicije in njihovega resničnega značaja. Vse 

skupaj je potekalo v angleščini, kar pa se seveda ni izkazalo 

kot nikakršna ovira za ”soon to be” naše dijake.  

Na koncu smo si lahko mirne volje čestitali, da je bil cilj 

(”have fun”) nedvomno dosežen. 

Karel Šipec, 4. a 

FUN DRAMA  
ACTIVITIES 



Nekje sem prebrala, da so se v neki anketi o svojih vrednotah 

Evropejci večinoma odločali za statusne vrednote, kot so moč, 

ugled, slava, denar, uspeh, in ne za tradicionalne vrednote, 

kot so ljubezen, spoštovanje, sočustvovanje, družinska sreča, 

mir. 

Prav božični čas je postal pravi odraz družbe, v kateri živimo. 

Da se približujejo prazniki, sploh ni treba pogledati na kole-

dar. To se že opazi pred trgovskimi centri, kjer so parkirišča 

zelo zasedena. Ljudje, ki hitijo s polnimi vozički, so večinoma 

nervozni, utrujeni in naveličani vsega. Izložbe v trgovinah so 

že veliko prezgodaj opremljene z božično dekoracijo. V trgovi-

nah že v novembru ponujajo izdelke, primerne za božične pra-

znike in za darila. Tako prazniki izgubijo ves svoj čar. Pač živi-

mo v času, v katerem potrošništvo postavlja denar zelo visoko 

na lestvico vrednot.  

Meni je smisel božičnih praznikov medsebojna povezanost in 

druženje v ožjem sorodstvu. Sploh sedaj, ko čez teden živim v 

domu, mi to pomeni še več. Prav je, da se ustavimo, si vzame-

mo čas za pogovor in se skromno obdarujemo.   

Ta čas pa nas kar kliče k humanitarnim dejanjem. Naša druži-

na je tudi letos sodelovala v projektu Božiček za en dan. Vsak 

dan premišljujem, kako se bo neka punčka razveselila božič-

nih daril, ki sem jih tudi sama izbirala in pomagala zapakirati. 

Kako nam polepša praznike in kakšno zadovoljstvo nam daje 

misel, da smo nekomu drugemu polepšali praznike!  

Stopimo iz vsakdanjega vrveža, se ustavimo in si vzemimo čas 

za bližnje. Praznujemo lahko tudi skromno, preprosto, pa ven-

dar toplo in srčno. 

Ana Podpeskar, 2. c 

VREDNOTE 



Božič velja za enega najbolj priljubljenih praznikov vernih in 

nevernih ljudi. Današnji krščanski svet božič v spomin na Jezusovo 

rojstvo praznuje 25. decembra, vendar prvi kristjani tega praznika 

niso obhajali. Uveljavil se je šele približno 300 let po Jezusovi smr-

ti.  

Prejšnji politični režim verovanju in verski simboliki pri nas ni bil 

naklonjen. Pri tem je šel tako daleč, da je leta 1952 božič črtal s 

seznama praznikov, kar je med verujočimi povzročilo veliko vzne-

mirjenje, glasno protestirati pa si zaradi zagroženih represivnih 

ukrepov niso upali. Vso takratno jugoslovansko in ne le slovensko 

javnost je s svojim voščilom na božični večer leta 1986 osupnil 

takratni predsednik republiške konference socialistične zveze 

delovnega ljudstva Slovenije Jože Smole, ki se ga je zaradi tega 

oprijel vzdevek Božiček. Božič so kot dela prost praznik v Sloveniji 

znova uvedli leta 1989. Božič je danes najbolj zanimiv za otroke, 

saj ga že tedne prej nestrpno pričakujejo in odštevajo do tistega 

dneva, ko jih bo pod božičnimi drevesci pričakalo njihovo darilce. 

Čarobno vzdušje mest in krajev s svetlečimi lučmi različnih barv pa 

pritegne tudi vse ostale. Čas praznovanj, topline, druženj, vse to bi 

lahko povzeli z besedo božični čas. Tradicijo praznovanja božiča 

najdemo po vseh kontinentih sveta, kljub temu pa so mnoge 

posebnosti prav pogoste.  

Klara Hrup, 1. c 

BOŽIČ 
PRED  

20 LETI 
IN 

DANES 



Naši severni in južni sosedi božič praznujeta zelo podobno kot mi, medtem ko v Italiji in na Madžarskem 

vse skupaj poteka malo drugače. 

Na Madžarskem imajo tradicijo uprizarjanja božičnih iger, imenovanih 'Betlehemezés', in petja božičnih 

napevov. V predbožičnem času otroci napišejo pisma Jezusu, za božično večerjo pa jedo ribo ali ribjo 

čorbo, sarmo in pecivo beigli. 

V Italiji jaslice predstavljajo središče božičnega praznovanja, na sveti večer pa priredijo družinsko tom-

bolo. Darila, ki jim jih je namenila sreča pri igri, prinese čarovnica La Befana šele 6. januarja, poredni pa 

dobijo le kos premoga. 

Tako kot Italijani na božično loterijo prisegajo tudi v Južni Ameriki. Tam božič traja ves teden in ga skle-

nejo z božično večerjo, ko dobijo darila le otroci. Ker ni snega, drevesa in kaktuse okrasijo z vato. 

NORVEŠKA 

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 dru-

ge čistilne pripomočke, moški pa so včasih pred svojimi hišami v nebo nekajkrat ustrelili s puškami in 

tako pregnali vsa zlobna bitja. 

MEHIKA 

Mehičani božič praznujejo že z devetimi dnevi priprav. V teh dnevih se vsak dan odigra eden izmed pri-

zorov iz zgodbe o rojstvu Jezusa. Ti dnevi se zaključijo s svetim večerom 24. decembra, ko se večina 

Mehičanov odpravi k maši in se potem dobijo v družinskem krogu na božični večerji. Vrhunec večera je, 

ko postavijo Jezusa v jaslice. 

ZIMBABVE 

Ker Zimbabve stoji na južni polobli, praznujejo božič 25. decembra, sredi vročega poletja. Že tedne pred 

božičem ljudje začnejo zbirati živila, kot so kruh, džem, čaj in sladkor za božično večerjo. 

V mnogih domovih se zberejo daljni sorodniki, kjer ženske skupaj pripravijo popoldansko božično poje-

dino. Opoldne se zberejo v glavni sobi ob drevesu, kjer zmolijo molitve in imajo govore. Nato darila raz-

deli eden izmed starejših članov družine in začne se pojedina. 

Ana Zorin, 1. a 

BOŽIČ PO SVETU 



Če naštejete pet stvari, ki jih pomislite ob besedi božič, bodo 

verjetno tudi eno izmed naštetih božična darila ali pa mogo-

če božično nakupovanje. Pa vendar, si še predstavljamo 

božič brez božičnih daril? Brez vsega nakupovanja, brez 

okrašenih nakupovalnih centrov, vseh izložb in lučk, ki so 

prava paša za oči vsem ljudem. Mislim, da nas je veliko tak-

šnih, ki se temu pač ne moremo upreti. Zbiraš darila za svoje 

domače, prijatelje, uživaš ob njihovem začudenem nasmehu 

ob odpiranju darila. Pa vendar, je božič brez daril res božič? 

Je smisel božiča res le zbiranje, zavijanje ter odpiranje daril? 

Mislim, da ne. Božič je zame čas, ko uživaš ob pogledih na 

vse božične lučke, smrekice, vse okraske, vsepovsod te spre-

mljajo božične pesmi, od tistih klasičnih, ki preprosto ne 

smejo manjkati, do novih božičnih albumov znanih ustvarjal-

cev, čas, ko ga preživljaš z družino ali prijatelji ob toplem 

božičnem čaju ali mamljivi vroči čokoladi, medtem ko brez 

vseh zadržkov poješ par božičnih keksov. Vse to in še več, 

kar pričara tisti pravi iskren nasmeh na tvoja usta, ki ga mar-

sikatero darilo ne more. Božič je splet trenutkov, ki si jih 

ustvariš in zapomniš ter se jih rad spominjaš še dolgo. Naj bo 

tudi vaš božič takšen. Zamenjajte raje božično nakupovanje, 

vse trenutke, ko celi raztreseni hodite iz ene trgovine v dru-

go, v upanju, da boste našli res popolno darilo za vaše ljub-

ljene osebe, za druženje, klepetanje, morda tudi sprehajanje 

po okrašenih mestih, morda tudi za prebiranje kakšne dobre 

knjige ob topli peči doma. Ne potratite božiča le za zaprav-

ljanje, nakupovanje in tratenje denarja za materialne stvari, 

ki že čez nekaj časa izgubijo smisel, ampak naj bo poln vese-

lih, najlepših trenutkov, ko boste sami v sebi začutili srečo in 

mir. Svojemu bližnjemu pa namesto darila posvetite par tre-

nutkov, mu pokažite, da ste hvaležni zanj ter da ga imate 

radi. 

Maja Pirš, 3. a 

Božič. Nekateri ob tej besedi pomislijo na veselje, radost, priložnost, da nekomu polepšajo prihodnje leto, spet 

nekateri pa pomislijo le na darila in obdarovanje. Med slednje sam ne spadam, saj je moje mnenje, da je bil ta praz-

nik narejen z veliko večjim pomenom, kot je le obdarovanje. Zavedam se, da sem bil kot majhen otrok vedno za 

božič najbolj vesel daril, ki sem jih dobil, vendar se mi sedaj, ko se zavedam, da je na svetu veliko preveč ljudi, ki za 

božič ne bodo dobili nič, to ne zdi več tako pomembno. Na nek način so mi tudi za vzgled, saj vem, da bi vsi ti ljudje 

najraje za božič dobili le ljubezen in toplino od sočloveka, in to bi si tudi sam rad želel, saj vem, da je naš svet veliko 

preveč materialen. Tisti, ki jim jo bodo pa dali, so pa pravi junaki. Prav tako si ta oseba želim biti tudi sam. Veliko-

krat se vprašam, če bi se zavedal, da je 25. 12., če ne bi bilo daril, dobre hrane ter vsega našega imetja. Zmeraj 

dobim enak odgovor. Zame je božič ''izpolnjen'', ko nekomu drugemu pričaram nasmeh na obraz.  

Matic Krapež Došler, 1. a 

JE BOŽIČ 
BREZ 
DARIL 

RES 
BOŽIČ? 



Ljubljana, Slovenija 

Vsem poznano mesto nas očara že s samim mestnim jedrom, 

ko pa se k temu pridružita še praznični sejem in okrasitev, pa 

nas ob vrvežu ljudi in vonju po praznikih popelje v pravo zim-

sko pravljico. 

 

 

Zagreb, Hrvaška 

Da bi obiskali Zagreb, ne potrebujemo niti avta niti vožniške-

ga izpita, saj se lahko tja odpravimo kar z vlakom. Ne samo 

da je vlak cenovno ugoden, tako se lahko izognemo tudi 

večurnemu čakanju zaradi zastojev v mestnem jedru. Tam 

lahko uživate v številnih prireditvah in bogatih božičnih sej-

mih. Za vse bolj športne narave pa nudijo tudi veliko drsališče 

na prostem. 

 

Gradec, Avstrija 

V Gradcu si lahko privoščite potep in kavo s smetano, ki vas 

zagotovo ne bosta pustila ravnodušne. Čeprav je Avstrija 

cenovno morda malo dražja, je ogled njenih mest vreden 

vsakega evra. Ogledate si lahko njihov božični sejem, kjer 

ponujajo od bogate kulinarične ponudbe v avstrijskem slogu 

do raznih daril za božič. Tam bo vsak našel nekaj v svojem 

slogu, zagotovo pa boste navdušeni tudi nad razstavo kipov, 

narejenih iz ledu. 

Ana Šket, 4. b 

 

 

NA POTEP MED  
PRAZNIKI 

Celoten december je ovit v zimsko pravljico, ki kar kliče po raziskovanju med prazničnimi stojnicami in uživanju božičnega vzdušja 

v okrašenih mestih. Za to, da bi začutili resnični duh božiča, pa nam ni treba ostati doma, niti oditi na Finsko obiskat enega izmed 

treh dobrih mož, Božička. Tukaj je nekaj idej, kam oditi na praznični izlet, ne da bi ob tem prehudo poškodbo utrpela naša denar-

nica. 



Celoten december je ovit v zimsko pravljico, ki kar kliče po raziskovanju med prazničnimi stojnicami in uživanju božičnega vzdušja 

v okrašenih mestih. Za to, da bi začutili resnični duh božiča, pa nam ni treba ostati doma, niti oditi na Finsko obiskat enega izmed 

treh dobrih mož, Božička. Tukaj je nekaj idej, kam oditi na praznični izlet, ne da bi ob tem prehudo poškodbo utrpela naša denar-

nica. 

NOVO LETO V PRESTOLNICI 

Na Prešercu se bo mladi par prvič zagledal, 

tik preden se bo leto prevesilo preko samega sebe. 

Pijanec pod mostom bo to sicer zamudil, 

a nebo bo obsijano z umetnimi zvezdami. 

Mladoporočenca, ki bosta v novem letu beležila zlato poroko, 

dvigneta ob polnoči šampanjec. 

Poljub sredi vrveža množice. 

 

Potem se gruča razkadi na vse strani, 

skoraj panično hiti. 

Ostala bova jaz in ti - 

z roko v roki ob Ljubljanici. 

anonimen avtor 



Božič zame ni samo 25. december, ampak ves božični čas, ki se 

ga vsako leto zelo veselim. Decembra si seveda ne predstavlja-

mo brez druženja z družino in prijatelji. Božič se zame začne že 

v prvih decembrskih mrzlih dneh, ko začnem na ves glas poslu-

šati in peti božične pesmi in ko hišo okrasim z lučkami in okras-

ki. Seveda pa si ne predstavljam decembra brez filma Sam 

doma, ki ga verjetno že vsi znamo na pamet. Idealen božič je 

zame postavljanje božične smreke z družino, peka medenjakov 

in preveč okrašenih piškotov. Božiča pa si ne predstavljam brez 

praznične večerje z družino in seveda odpiranja daril na božič-

no jutro. 

Ema Centrih, 1. a 

V življenju je najpomembnejša družina. Družina nam vedno 

stoji ob strani, nam pomaga, nas ščiti ter nas osrečuje. Meni 

osebno je božič najljubši čas v letu. Vse je v barvah, ljudje so 

dobre volje in veseli. Vsi se obdarujejo. V hišah imamo jelke, ki so pisano okrašene. Ker imam tako rada 

svojo družino, mi je za Božič najpomembnejše, da sem skupaj s svojimi najdražjimi. Praznujemo skupaj, 

gledamo božične filme ter poslušamo božične pesmi, se veselimo in se zabavamo. Na žalost pa vsi nimajo 

takšne možnosti. Zato bi bil idealen božič zame, da bi imeli vsi otroci nekoga, ki bi mu zaupali in bi bili sre-

čni, da ga imajo. Da bi imeli starše, ki bi jih imeli radi in bi jih spodbujali v življenju. Da bi vsi otroci dobili 

za Božič vsaj majhno pozornost in bi lahko bili veseli ter tudi oni praznovali s svojo družino.  

Nika Jurečič, 1. c 

Z družino božiča skorajda ne praznujemo več, zato pri nas ni jelke ali pa velike božične večerje. Tako mi je 

tudi všeč, ker večer raje preživim ob dobri glasbi in kakšnem filmu. Filozofija za tem je, da se izognemu 

skomericalizirani verziji božiča, ki bi jo kot sicer ne prav zagreti kristjani skoraj prisiljeno praznovali. Ne 

morem pa se upreti domačim piškotom, ki jih brez izjeme vsako leto speče babica. Čeprav se sliši nenava-

dno, je to zame najboljši možen božič. 

Zala Vipotnik, 4. a 

Božič je zame dan, ki je posvečen družini. Glede na izkušnje vsako leto bolj cenim družbo svojih najbližjih, 

kajti samo trenutek je potreben, pa se vse spremeni. Na božični dan najraje posedamo v postelji do poz-

nih dopoldanskih ur, najpogosteje ob kakšnem dobrem filmu (ponavadi je to Harry Potter, saj v božičnem 

tednu izvedemo maraton vseh filmov; to je postala tradicija). Nato odpremo darila, prvi je vedno na vrsti 

naš kuža, ki je vsako leto neverjetno vesel tega, kar ga čaka pod smrečko. Nikoli nismo bili veliki potrošni-

ki, saj zagovarjamo idejo 'manj je več'. Vsak dobi nekaj, kar ga res razveseli, namesto desetih neosebnih 

daril. Seveda pa božiča ni brez dobre vroče čokolade ali čaja in peke peciva. 

Nikita Kokot, 4. a  

IDEALEN  
 

BOŽIČ  
 

ZAME  



There's something specific about 

Christmas music and few people 

seem to be able to put a finger on it. 

When you hear a song, even if it's just 

an instrumental version, you can just 

instantly tell it sounds “Christmassy” 

somehow. As a musician and music 

theory fan, this phenomenon fascina-

tes me, so I decided to explore it. 

 

Christmas music really saw a rise in popularity in a time when jazz, one of the most complex genres of 

music, was in a golden age and influenced popular music greatly. If there’s one thing we commonly asso-

ciate with jazz, it’s complex chords. A chord is when 3 or more notes are played together. Because the 

notes in chords can be in different relationships between themselves in the context of the given chord, 

we can play a wide variety of chords that sound nothing alike. We sometimes use the term colour to 

describe the “flavour” of a chord- this can, for example, refer to a major chord (one that sounds happy, 

majestic), minor chord (sadder, somewhat shy) and many more. We connect chords into chord progressi-

ons and we use numbers to show where a given chord “lives” in a certain scale (a scale=a set of notes 

ordered by frequency or pitch, usually comprised of 8 notes, where the first and last note share the same 

frequency, which is the very thing we define notes by). A common chord progression found in jazz is the 

ii-V-i, which means it uses the second, fifth and first chord of the scale or key that the song is in. Since it 

was so common in jazz songs of the time and since we’ve established that so many Christmas songs stem 

from that era, this is the common progression found in numerous festive tunes. Hearing this chord pro-

gression in the context of a festive song therefore makes us think of it as even more “Christmassy”- we’re 

almost conditioned to look for this chord progression. You might notice this, even if you’re not a trained 

musician and even if you don’t know anything about music theory, because humans usually feel music 

first and only then understand it on a technical level. 

There’s an inside joke in the music community about sleigh bells in Christmas music- you just can’t have a 

Christmas song without them and many joke that this is exactly what makes a Christmas song. But let’s 

take a look at something a bit more interesting instead. 

Let’s analyze a classic Christmas song first as performed by two artists of the same time and how their 

versions compare to a contemporary take.  

 

CHRISTMAS 

MUSIC 

ANGLEŠKI KOTIČEK 



ELLA FITZGERALD 

This version thrives thanks to the brilliant vocals of one of the most recognizable faces of 

women in jazz. This song lies in Ella’s mid to high range and showcases her impeccable 

vocal control. She uses a somewhat breathy sound, but most of the song is sung in her 

mixed range (something between that loud, powerful sound- belting and the softer, airy 

sound-the head voice register). An interesting component of this version are the counter 

melodies to the main melody during an instrumental break. Other than the piano, we 

can hear horns and strings, which adds to the general feel of this rendition- almost a latin 

or swing jazz kind of influence, exhibited through the tempo, choice of instruments and 

emphasized beats.  

 

FRANK SINATRA 

Sinatra’s version is less upbeat, featuring strings and a lot of back vocals. There are hints 

of proper old-school jazz that come through the piano and especially because of the use 

of the upright bass. In a vocal sense, this song lies in Sinatra’s mid to lower register, pro-

viding a richer, brassier sound that fits the general idea of the song. A really interesting 

part is a choral section, where some really special harmonies can be found. There almost 

seem to be musical references to Bach’s church chorales in the harmonies, which sounds 

strange at first, but makes sense in the context of this version of the song. 

 

SAM SMITH 

A somewhat stripped down performance, featuring only the piano and vocals, this one 

still keeps the jazz flair through the complexity of the chords and style of accompani-

ment. Where we can really see the difference between the modern and old-school versi-

ons is in the vocals. The sound is incredibly breathy, because the singer uses a lot of air, 

which only increases as we go up in his range. This technique is becoming more and 

more popular in mainstream music and is Sam Smith’s signature. When in his lower ran-

ge, his voice is placed a bit more forward, towards the front of the face, which makes the 

placement sound less breathy. The tempo is considerably slower than the previous versi-

ons and the rhythm sometimes changes to accommodate the singer’s riffs and runs.  

 

Through this analysis we can see that it’s hard to go wrong with a great Christmas song 

like Have Yourself A Merry Little Christmas and that a version can be found for anyone- 

whether you prefer a truly old-school jazz sound, an upbeat vocal masterpiece or a strip-

ped down modern version of the Christmas classic. But the true essence of a Christmas 

song isn’t in the complex chords, placement of the breath of a singer or the time period 

of the recording- in the end, it’s all about how Christmas songs make us feel. Let music 

brighten your holidays and enjoy sharing it with your loved ones. 

Zala Vipotnik, 4. a 

ANGLEŠKI KOTIČEK 



December je zame najbolj naporen mesec v letu. Poleg praznovanja vsi zaključujemo zadnje letne oprav-

ke, tako v šoli kot v skužbi. Verjamem, da nisem edina, ki vsak dan komaj čaka zimske počitnice. Ravno 

zaradi vseh stresnih dogodkov, pridobivanja zadnjih ocen, nakupovanja božičnih daril, zaključevanja let-

nega dela v službi, se začnemo počutiti izčrpane, kar je popolnoma normalno. Na nas je ves pritisk prete-

klega in prihajajočega leta. Želimo se odrezati čim bolje, da lahko novo leto začnemo kot najboljša verzija 

samega sebe.  

Seveda pa ne smemo pozabiti, da smo kljub neuspehom in izčrpanosti letos dosegli veliko. Pa naj je to 

štirka pri kemiji, izpit za avto ali povišica. Vsak opravljeni cilj je ogromen korak naprej. Naj vas potolažim, 

da življenje nikoli ne bo brez zapletov, vedno se bo našlo nekaj, kar nam bo mešalo štrene in nas razžalos-

tilo. V takih trenutkih se moramo spomniti na to, kar smo že prestali. V nas je moč, da preživimo. Kajti vse 

ovire, ki so postavljene pred nas, so tam, ker jih lahko premagamo. Dvom je del našega vsakdana in vča-

sih nas popolnoma prevzame. V takih situacijah moramo zaupati vase in v svoje sposobnosti ter se potru-

diti po svojih najboljših močeh. Tudi če nam ne uspe, pa kaj za to. Potrebno je vztrajati. 

Za vse tiste, ki se kdaj pa kdaj znajdete v situaciji, ko ne zmorete nadaljevati, naj vam ta pesem da inspira-

cijo, da se poberete in stopite, četudi majhen, a pomemben, korak naprej. 

Nikita Kokot, 4. a 
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Miracle 

It took 3.8 billion years 

of triumphant evolution, 

remarkable collision, 

an unbelieveable confluence 

made by sheer will and influence 

of this infinite universe 

and all of the stars 

to get you here. 

I hope you never doubt again 

that even when you are in pain, 

that you are a miracle, 

that every part of you is incredible. 

 

avtorica: 

Nikita Gill 



Glavni urednici  

 

 

 

 

 

Mentorica in lektorica 

Monika Šeligo 

 

Računalniška postavitev 

Helena Topolovec 
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in  

Nikita Kokot 

Pisci, slikarji in fotografi  


