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UVODNIK 
Dragi bralci, dobrodošli v letošnji 

zadnji številki spletne Glažovne! Leto 

se je tako hitro obrnilo, da zopet 

berete praznično številko. Kar ne 

morete verjeti, kajne? 

Hladna jutra, kratki dnevi, dolgi 

večeri in dnevi, polni veselja. Vse to 

je mesec december, v katerega smo že 

dodobra zakorakali. Toplina ljudi, 

lučke v mestih, peka piškotov, polne 

mize dobrot, ogenj v kaminu in še 

marsikaj nam pričara nasmeh na 

obraz v tem zadnjem mesecu leta. 

Pester je ta december, kajne? V šoli 

se ni mogoče izogniti pridobivanju 

ocen, obveznosti nas silijo k učenju, a 

z mislimi smo vsi že nekje drugje. 

Takšen je ta praznični čas, vabi nas k 

prijateljem in v topel objem 

decembrskega vzdušja.  

Z decembrom pa je zopet na vrsti 

nova številka Glažovne. Tokratno 

smo ustvarili v duhu božiča, naši 

škratki so se razpisali o pomenu 

božiča, o namigih, kaj početi med 

prazniki, nanizali so nemalo idej za 

kulinarično ustvarjanje in še in še … 

Več vam ne razkrijem, naj vas duh 

radovednosti popelje med vrstice.   

S strani celotne ekipe šolskega 

časopisa bi vam rada zaželela čim 

lepši iztek koledarskega leta, obilo 

sreče in zdravja v novem letu ter 

veliko uspehov tako v šoli kot v 

zasebnem življenju. 

 

 

Želim vam le še prijetno branje! 

Ana Zorin, glavna urednica, 2. a 
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★ POEZIJA ★ 

KLARA SENICA 

DOMAČA PEČ 

 

Še preden jutro povsem se zdani, 

se že iz dimnika nežno kadi. 

Po toplem kruhu nas vonj prebudi, 

v domači peči nam ogenj gori. 

 

Mati so dali orehe za potico, 

postavili sladkor nazaj na polico. 

In komaj uspeli so razvaljat' testo, 

orehove mase skoraj več ni b'lo. 

 

Ko proti večeru je topla še peč,  

nanjo zlezem, da ne zebe me več. 

Okoli zbrana družina je vsa, 

ne mraz in ne zima ne prideta nam do srca. 
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TJAŠA ZAVRŠKI 

DECEMBER 

 

Pusta pokrajina, v očeh pa veselje 

in želje in želje in želje. 

Iskrice v očeh, ogromen ognjemet. 

 

Podari mi ljubezen, zloži mi pesem. 

Pusti novoletne zaobljube, 

ozri se okrog sebe in vzemi si čas. 

Da pride ljubezen, da pride toplina. 
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TJAŠA ZAVRŠKI 

SRCE V BELEM SNEGU 

 

Čez bele planote vzpenja se sonce, 

tiho in mirno je, mraz je v zraku, 

prebudi se in zaspi zima v mraku. 

Izdihnem belo kepo utrujenih misli,  

glavo obrnem v levo, 

slikam s prsti po belem snegu. 

Rišem srce in prsti so mrzli. 

  



GLAŽOVNA DECEMBER 2019 
 

– Intervju z Zinko Kobula Kamenšek 

»STEKLENI IZDELKI DAJEJO PRAZNIKOM ŠE DODATEN SIJAJ« 

  
Božični in novoletni prazniki so res najlepši del vsakega leta – so dnevi, 

preživeti z našimi prijatelji, družino. So dnevi druženja, ko več časa 

preživimo skupaj … Zato je druga številka šolskega časopisa namenjena 

prav novoletnim praznikom. Ker se povpraševanje po steklenih izdelkih 

povečuje, smo se z gospo profesorico Zinko Kobulo Kamenšek, učiteljico 

praktičnega pouka, pogovarjali o prazničnih izdelkih, ki jih dijaki 

programa tehnik steklarstva izdelujejo pri praktičnem pouku, in nasploh 

o praznikih. Zato več podrobnosti, tudi kje lahko kupite izdelke, ki so jih 

izdelali naši dijaki, v spodnjem intervjuju. Prijetno branje! 

Intervju pripravil: Vid Vehovar, 2. a 

 

Ga. Zinka 

Kobula 

Kamenšek, 

ste 

profesorica 

praktičnega 

pouka 

steklarstva 

in tema 

druge izdaje 

šolskega 

časopisa 

Glažovna so prazniki. Za začetek 

nam povejte, kakšne praznične 

izdelke izdelujete pri praktičnem 

pouku steklarstva? 

Praznike imamo vsi zelo radi, zato je 

naš izbor izdelkov zelo pester. 

Izdelujemo, novoletne okraske, 

voščilnice, snežake, krožnike, sklede, 

svečnike ... 

 

Katere izdelke dijaki najraje 

izdelujejo? Za izdelavo katerih 

porabite največ časa? Za katere 

najmanj? 

Zelo radi izdelujejo novoletne 

okraske, voščilnice, svečnike ...  Težko 

je oceniti čas za samo izdelavo izdelka, 

ker gre za proces učenja, ki pa je 

seveda odvisen od same spretnosti 

posameznika, torej dijaka. 

 

Kaj pa vam, kateri praznični 

izdelek vam je najljubši? Zakaj? 

Nimam najljubšega prazničnega 

izdelka, kajti vsi, ki jih dijaki 

ustvarijo, mi pomenijo zelo veliko, ker 

vem, da se je vsak potrudil, da bi 

izdelal kakovosten izdelek. 

 

 

Nam morda lahko na kratko 

opišete postopek izdelave 

takšnega steklenega izdelka? 

Moral bi pisati preveč podroben opis, 

da bi bilo razumljivo. Raje vas 

povabim v steklarsko delavnico, da 

nas pridete pogledat. 

 

Kje jih zainteresirani lahko 

kupijo – tukaj, v šoli? Kakšno 

paleto izdelkov ponujate? 

Ponujamo zelo širok darilni program, 

od nakita do različnih zelo uporabnih 

namiznih izdelkov, izberete si ga 
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lahko kar v steklarski delavnici ali v 

prelepi vitrini pred našo delavnico. 

Oglasite se, veselimo se vašega 

obiska. 

 

Se zanimanje za steklene izdelke 

res povečuje? 

Zelo, saj je steklo zelo čist material, ki 

se ga vedno lahko ponovno uporabi. 

 

Imate morda tudi vi na vaši 

božični jelki kakšen steklen 

okrasek? 

Seveda, naše božično drevo krasijo 

steklene kroglice, ki dajejo praznikom 

še dodaten sijaj. 

 

Ker pa se leto zaključuje, lahko z 

nami delite kakšno misel, ki nam 

bo navdih v novem letu? 

Vsak človek je čudovit kristal, sijaj, ki 

ga izžareva, pa je odvisen zgolj od 

njega samega. Nihče ne bi smel biti 

sam in osamljen v tem prazničnem 

času, še posebej ne otroci in starejši, 

zato jim podarite svoj čas za pogovor, 

topel objem in prijazen nasmeh. 

Zdravo in srečno novo leto 2020 želim. 
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LJUDJE IN LEPE GESTE DAJO BOŽIČU PRAVI POMEN 

Okrašene ulične svetilke, okrašena 

drevesa, hiše, darila … Vse to je dokaz, 

da je božič pred vrati. 

Božič je tradicionalni krščanski praznik 

– spomin na rojstvo Jezusa. Poleg 

spominjanja rojstva pa je zagotovo v 

središču božiča namenjanje časa bližnjim 

in obdarovanje.  

Moramo pa se zavedati, da je bolj kot 

obdarovanje pomemben čas, preživet z 

ljudmi, ki jih imamo radi, ki nam veliko 

pomenijo. Bistvo je, da si ga naredimo 

takšnega, da je všeč nam. Skromen ali 

razkošen, veliko ali malo daril, to ni 

pomembno. Pomembni so ljudje okoli 

nas in vzdušje, v katerem ga preživimo.  

Vsak dan v letu naj bi delali dobro, a v 

tem času še bolj. Z nasmehom lahko 

nekomu polepšamo dan ali celo teden, s 

kupljeno štručko lahko brezdomca 

neizmerno razveselimo. Te drobne 

pozornosti posamezniku polepšajo 

vsakdan, močnejši pomen pa imajo, ko je 

okoli nas vse v rdeči, zlati ter zeleni 

barvi – v barvah božiča. Površinski 

pomen božiča je enak pri vseh, ampak 

ljudje in lepe geste mu pa dajo tisti pravi 

pomen.  

 

Nika Gregorčič, 3. c 
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KAKO DOŽIVLJAM BOŽIČ IN KAJ MI POMENI 

 

Jaz osebno imam zelo rada vse 

praznike. Zdi se mi, da povežejo ljudi 

in da so nekaj posebnega, da imajo 

nekakšen poseben čar.  Ampak 

najljubši med vsemi pa mi je ravno 

božič. Božič ima prav posebno 

energijo. Vse je tako lepo okrašeno, 

pojejo se božične pesmi in gledajo se 

božični filmi. Po domovih se postavijo 

jelke, ki so bujno okrašene. Na 

božični večer imamo božično večerjo s 

svojimi najdražjimi. Na božično jutro 

vsi dobimo darila in jih potem skupaj 

odpremo. In prav zaradi tega mi je 

božič najljubši praznik. Zdi se mi, da 

nas vse  

 

povezuje. Da vsaj za en dan pozabimo 

na vsakodnevne skrbi in se 

prepustimo uživanju. Da se za en dan 

sprostimo. Božič mi pomeni izredno 

veliko, saj ga preživim z ljudmi, ki jih 

imam zelo rada in oni imajo radi 

mene. Upam da tudi vi čutite 

podobno in da boste ta božič uživali s 

svojimi najdražjimi.  

VESEL BOŽIČ VSEM! 

                                                                                                                    

Nika Jurečič, 2. c 
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ZGODOVINA BOŽIČA 

 

Božič je tradicionalni praznik v 

cerkvenem koledarju, ki ga v 

katoliških in protestantskih državah 

praznujemo 25. decembra kot spomin 

na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav 

natančen datum njegovega rojstva ni 

znan. Koptska, jeruzalemska, ruska, 

srbska in gruzijska pravoslavna 

cerkev praznujejo božič 7. januarja, 

ker še vedno uporabljajo julijanski 

koledar. 

Praznovanje božiča ima korenine še v 

predkrščanskih časih, ko so mnoga 

ljudstva častila nastop zimskega 

solsticija, ko se dan začne ponovno 

daljšati in tako simbolizira zmago 

dobrega nad zlim. Čas, ko zima res 

zaživi v vsem svojem sijaju in sonce 

zmaga nad temo, je po svetu že dolgo 

čas praznovanja. 

Božič kot krščanski praznik se je 

začel praznovati v 4. stoletju, ko je 

Cerkev ta dan določila kot dan 

Kristusovega rojstva, hkrati pa ga 

označila tudi za začetek leta. 

Rimljani so namreč za začetek leta že 

določili 1. januar, Cerkev pa je datum 

premaknila. Šele v 17. stoletju je 

papež Inocenc XII. datum za 

praznovanje novega leta spet 

prestavil na 1. januar in tako ločil 

praznovanje Jezusovega rojstva od 

začetka novega leta.  

Prva pričevanja o postavljanju 

božičnega drevesca so se pojavila v 

17. stoletju v protestantskem okolju, 

nato pa se je navada razširila po 

Evropi. Okraševanje okolja z 

zimzelenimi rastlinami v tem 

prazničnem času je zelo stara 

navada, ki sega v predkrščanske 

čase.  

Tudi na Slovenskem je navada 

postavljanja smrečice v božičnem 

času zelo stara, vendar ne v taki 

obliki, kot jo poznamo danes, ko se 

smrečico postavi na neko stojalo in 

okrasi. V preteklosti so se smrečice 

namreč obešale na strop, tako da so 

visele z vrhom navzdol. Ljudje so si 

svoje bivalno okolje okrasili s tistim, 

kar je bilo naravno. Nabrali so 

različna semena in fižol ter jih 

nataknili na nit, na police in omare 

pa so postavili hruške, jabolka in 

orehe. Ta okrasitev je prikazovala 

veselje zaradi pridelka v preteklem 

letu, hkrati pa upanje, da bo tudi 

prihodnje leto tako dobro. Smrečica v 

takšni obliki, kot jo poznamo danes, 

se je na Slovenskem pojavila šele v 

20. stoletju. 

Nekoliko starejše so jaslice, ki so 

nastale iz bolj praktičnih razlogov. 

Jezuiti na Portugalskem so si v 17. 

stoletju izmislili način, kako 

prikazati globlji pomen božiča. 

Omislili so si lutko Jezusa, ki so jo 

verniki lahko vzeli v roke in jo zibali, 

ko so prišli v cerkev. Najprej so to 

navado sprejeli v mestih in tudi po 

gradovih, postopoma pa tudi na 

podeželju. Na Slovenskem jaslic pred 

začetkom 19. stoletja večinoma niso 

poznali. Nekaj primerov se je sicer 

pojavilo že prej. V začetku 19. 

stoletja se je kultura jaslic hitro 

razvila, zlasti v alpskem svetu.  
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Božič je bil že v preteklosti izrazito 

družinski praznik in tako je še danes. 

Javno praznovanje božiča je bilo v 

času Jugoslavije prepovedano.  

V novejšem času se pri nas uveljavlja 

tudi druga oblika praznovanja božiča, 

ki ni povezana s krščanstvom. 

Imenujmo ga ameriški božič, ker je k 

nam prišel iz Amerike. Osrednja 

osebnost te oblike praznovanja božiča 

je Božiček, ki prinaša darila. Pred 16. 

stoletjem v Evropi niso poznali 

Božička. Dedek, ki je ob božičnem 

času delil darila, je bil Miklavž. V 12. 

stoletju se je praznovanje Miklavža 

razširilo na večino evropskih držav. V 

času reformacije v 16. stoletju so se 

protestanti odrekli svetnikom, 

Miklavža pa je zamenjal Božiček. 

Skozi stoletja se je protestantski 

Božiček razširil po vsej Evropi. V 

Ameriko so ga v 17. stoletju prinesli 

Danci. V 19. stoletju je dedek z rdečo 

kapo in belo brado postal redni 

spremljevalec božiča, leta 1931 pa ga 

je podjetje Coca Cola v svojih 

reklamah obleklo v znano rdečo belo 

obleko, ki je zanj značilna še danes. 

V praksi je ameriški božič zelo 

potrošniško usmerjen praznik, 

povezan s kupovanjem velike količine 

daril, s pisanjem čim večjega števila 

voščilnic, s čim večjo božično jelko in 

z veliko okraski.  

Še vedno pa ta praznik ljudem, tako 

vernim kot nevernim, omogoča, da si 

vzamejo čas zase. 

Ana Podpeskar, 3. c 
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BOŽIČ VSEM LJUDEM 

 

Znova je napočil najbolj praznično 

obarvan mesec v letu – veseli 

december. To je mesec, za katerega so 

značilna mnoga obdarovanja, ki pa za 

nekatere med nami niso tako 

samoumevna, kot si zamišljamo. 

Številni si niso zmožni privoščiti 

dragih daril. Tega se zavedajo tudi 

dobrodelna društva, ki vsako leto 

pričarajo nasmehe na obraze otrok iz 

socialno ogroženih družin. Eno izmed 

teh društev je Trije zimski botri. To 

društvo že nekaj let razveseljuje 

otroke z darili, ki so si jih zaželeli 

sami. Prejšnje leto so obdarili kar 

2.856 otrok. Vsako leto pa poteka tudi 

akcija Božiček za en dan, ki je prejšnje 

leto obdarila kar 11 tisoč otrok po vsej 

Sloveniji. Seveda si organizatorji teh 

obdarovanj želijo, da tovrstne akcije 

ne bi bile potrebne. Kljub temu pa so 

neizmerno veseli in ponosni, da zaradi 

odziva ljudi, z delom in veliko mero 

odrekanja dosežejo vedno več otrok, ki 

v nasprotnem primeru ne bi bili 

deležni pozornosti dobrih mož v teh 

prazničnih dneh. Seveda pa za darilo 

ni pomembno, kako veliko je ali koliko 

je stalo, ampak njegov namen, ki 

prihaja iz srca. 

Predvsem pa v prazničnem decembru 

vsem okrog nas podarimo nasmeh, 

objem in svoj čas. Tako bomo osrečili 

ne samo druge, temveč tudi sebe. 

Tim Ovčar, 2. a 
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POTROŠNIŠTVO MED PRAZNIKI 

 

Iz leta v leto dobiva božič vedno večji 

pomen potrošništva. Z zahoda je 

prišla k nam ideja, da je pravi namen 

tega praznika obdariti tiste, ki jih 

imamo radi in zanje potrošiti čim 

večje vsote denarja. S tem ni 

pravzaprav nič narobe – ljudem je 

treba pokazati, da so ljubljeni, 

vendar morda to ni pravi način. 

Drago darilo človeka razveseli, 

ampak iz tega ne izhaja prava sreča. 

Pozornost in malenkosti štejejo. Da 

začutiš vzdušje božiča, moraš samo 

biti z družino in prijatelji. Poleg tega 

je večino igrač za mlajše narejeno na 

Kitajskem izpod rok delavcev, ki 

živijo v suženjskih razmerah. V 

Sloveniji imajo trgovci največji 

dobiček ravno v obdobju med črnim 

petkom in božičem. Z nakupovanjem 

nehote podpiramo veliko zlorabo 

ljudi, tako da letos ob nakupovanju 

daril glejte na kraj proizvodnje in se 

bližnjim posvetite s svojim srcem in 

ne z denarjem.  

 

Nika Boršič, 2. a   
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NAJLEPŠE OKRAŠENA MESTA  

»TAKO KOT IMA VSAKA DRUŽINA SVOJE 

PRAZNIČNE NAVADE, IMA TUDI VSAKO MESTO SVOJE« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvem mestu praznične okrašenosti v 

Evropi, je destinacija, ki je v predbožičnem 

času na vrhu vseh tovrstnih lestvic, 

Dunaj, ki ga krasijo lučke in girlande, na 

trgu pred mestno hišo pa vsako leto 

postavijo sloviti božični sejem, kjer se 

lahko človek okrepča s kuhanim vinom ali 

s slastnim božičnim čajem, jabolčnim 

zavitkom in medenjaki.  

 Dunaju sledi København, glavno 

mesto Danske, ki ga zaznamuje 

arhitektura ter ena najdaljših evropskih 

ulic Strøget, namenjena samo pešcem. 

Okrašena je z girlandami, svetlečimi 

zvezdami in rdečimi srci. Kdor se v tem 

času odpravi v glavno mesto Danske, si 

mora ogledati park Tivoli. Drugi 

najstarejši zabaviščni park na svetu, ki se 

dobesedno blešči zaradi množice lučk in 

steklenih okraskov. 

Božič v Pragi  je zagotovo nepozaben. 

Srednjeveške trge starega mesta krasijo 

lučke in praznične dekoracije, zato so 

božične tržnice še toliko bolj privlačne. 

Zagotovo pa ne manjka tradicionalnih 

čeških pijač, jedi in raznovrstnih 

spominkov.  

 



GLAŽOVNA DECEMBER 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sloveniji lahko vsak dan izberete drugo praznično pravljico 

(mesto), vsem pa je skupno živahno kulturno dogajanje, glasbene 

prireditve, koncerti na prostem, izvrstna tradicionalna hrana in 

pijača ter pestra izbira božičnih daril. 

                                          

                                                                                                                                     

  

Mesto na meji z Nemčijo, Strasbourg ,  

je dom najstarejše božične tržnice v Franciji, 

po katerem se lahko sprehodite po 

okrašenih ulicah in se prepustite 

prazničnemu vzdušju. 

 

Do petouvrščene destinacije Evropejca čaka 

malce daljša pot, vendar je Hongkong  s 

svojo mešanico zahodnjaške in vzhodnjaške 

tradicije, nebotičniki in zalivom kot narejen za 

praznike. Slavni hongkonški trg Statue Square 

krasi 18-metrska božična jelka. Božično je 

okrašen tudi hongkonški Disneyland, na trgu 

New Town Plaza pa več kot 100.000 lučk utripa v 

skladu z glasbo. Komur vse to ni dovolj, se lahko 

z ladjico popelje po hongkonškem zalivu in na 

morski gladini občuduje odsev vseh teh lučk. 

Zagotovo med najlepše okrašena mesta spada 

tudi naša prestolnica Ljubljana . 

December v Ljubljani je čas magičnih barv, čas 

za božični sejem ter čas za sprehod med 

prazničnimi stojnicami na razsvetljenih ulicah 

in trgih. To je čas za druženje s prijatelji in 

družino, ko vonj po cimetu in klinčkih obudi 

prijetne spomine in nas odene v veselo 

praznično ogrinjalo. 

»Povsod je lepo, a doma je najlepše« 

 

Zoja Krklec, 2. a 
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10 NAMIGOV, KAJ POČETI MED BOŽIČNIMI POČITNICAMI 

 

1. OGLED PRAZNIČNO OKRAŠENIH 

MEST 

Z vlakom, avtobusom ali avtom se 

odpeljite v bližnja praznično okrašena 

mesta, kot so Zagreb, Ljubljana, Dunaj ali 

Praga. Skupaj s prijatelji ali sorodniki si 

oglejte lučke in si privoščite kozarec 

kuhanega vina, če ste dovolj stari seveda. 

Menim pa, da imajo tudi za tiste mlajše od 

18 dovolj drugih dobrot. 

2. PEKA PRAZNIČNIH PIŠKOTOV 

Skupaj s svojimi bližnjimi uživajte v 

oblikovanju in okraševanju prazničnih 

piškotov. Med peko se ne ozirajte na 

stanje vaše kuhinje, ampak jo s skupnimi 

močmi, med hlajenjem piškotov, 

pospravite oz. očistite. Nato pa si jih ob 

vročem sadnem čaju privoščite ter 

pozabite na skrbi in diete. 

3. IZDELOVANJE PRAZNIČNE 

DEKORACIJE IN ČESTITK  

Verjetno že nekateri te stvari pošljejo več 

tednov prej, ampak nekateri zaradi službe 

in ostalih stvari tega ne uspejo, zato nikoli 

ni prepozno človeku izreči lepe praznike in 

mu zaželeti vse dobro v novem letu. 

Okrasite pa tudi vaš dom tako, da bo vam 

všeč in se ne ozirajte na mnenja drugih. 

4. OBUJANJE SPOMINOV OB SLIKAH 

IN POSNETKIH 

Preživite čas tako, da obudite spomine ob 

slikah in filmih. Delite lepe in pomembne 

spomine z vašimi najdražjimi ter si 

pričarajte lep večer. 

 

5. OBISK PRIJATELJEV IN 

SORODNIKOV  

Obiščite svoje prijatelje in sorodnike ter 

poklepetajte z njimi o stvareh, ki so se vam 

zgodile v 2019, preživite lep čas in tudi to 

druženje dodajte v seznam stvari, ki so se 

vam zgodile v tem letu. Za čarobnejše 

vzdušje jih presenetite z darili, četudi 

majhnimi, doma izdelanimi, saj veste, kaj 

ljudje pravijo, da je lepa beseda najlepše 

darilo. 

6. OGLED BOŽIČNIH FILMOV OZ. 

RISANK 

To je čas, ko v kinih vrtijo vse vrste 

božičnih filmov, zato si privoščite ogled 

kakšnega filma v kinu skupaj z ljudmi, ki jih 

imate radi. Seveda pa ne smete pozabiti 

tudi na pokovko, ki je značilna za ta kraj. 

Če pa želite biti doma, si lahko kino 

naredite doma, tako da se toplo namestite 

v fotelj in si ob sveže pečeni pokovki 

ogledate film, priporočam Last Christmas. 

7. IGRANJE DRUŽABNIH IGER IN 

KARTANJE 

Monopoli, Moja Slovenija, Človek ne jezi 

se … vse to lahko ob mrzlih večerih igrate v 

svoji topli dnevni sobi. Če pa se v tem ne 

najdete, imate doma zagotovo kakšen par 

igralnih kart in lahko tako kot kralji in 

kraljice ob kavi zaigrate kakšno »rundo«. 

Zakaj pa ne? 
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8. BRANJE KNJIG 

Če se v prejšnji točki niste našli, vam bo 

zagotovo všeč naslednja, pri kateri se 

lahko preizkusite v branju. Izposodite si 

kakšno knjigo v mestni knjižnici ali pa se 

kakšna najde na vašem podstrešju. 

Uživajte v branju ob skodelici toplega čaja 

in piškotih, jaz pa vam želim, da bi vas med 

branjem presenetil tudi ples snežink. 

9. SMUČANJE, SANKANJE, KEPANJE 

Vsem ljubiteljem zimskih športov 

priporočam smučanje ali sankanje na 

naših in drugih smučiščih. Želim pa vam 

seveda varno vožnjo in zavedajte se, da na 

smučišču niste sami. Tisti, ki pa niste 

preveč zagreti za šport, si lahko zabavo 

pričarate s kepanjem ali srkanjem čaja v 

koči ob smučišču. 

 

10. TOPLI KRAJI 

Ljudje smo si različni in naše želje tudi. Če 

imate raje tople kraje, tako kot jaz, boste 

te počitnice preživeli nekje na toplem. 

Zaželela bi vam samo, da se imejte lepo in 

se spomnite na svoje najdražje, čeprav 

boste daleč od skrbi. Ampak saj veste, v 

tem času so takšni trenutki, z družino, 

najlepši. Želim vam tudi varno pot domov 

in se vidimo v letu 2020. 

 

KLARA HRUP, 2. c 
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BOŽIČ PO SVETU 

Božič. Čas, ko se ob večerji zbere vsa družina, okrasi smrečico, si razdeli darila, 

predvsem pa preživlja čas skupaj. Praznujejo ga skoraj povsod, vendar pa se načini 

njegovega praznovanja med seboj precej razlikujejo. Vas morda zanima, kaj vse v 

teh dneh počnejo v Mehiki, Avstraliji, na Češkem, Japonskem, Irskem in celo v 

Egiptu? 

 

MEHIKA V ZNAMENJU 

ROMARJEV IN PINJAT  

V večjih mehiških mestih ljudje že 

nekaj tednov pred božičem okrasijo 

stojnice, imenovane »puesto«, na 

katerih ponujajo tradicionalno 

mehiško hrano in cvetje. Osrednje 

božično praznovanje v Mehiki se 

imenuje »las posedas«, kjer je 

prikazano Marijino in Jožefovo 

iskanje prenočišča in noč v 

betlehemskem hlevu. Iskanje 

prenočišča se prične devet dni pred 

božičem, vsi zbrani se razdelijo v dve 

skupini, v romarje in gostilničarje. 

Romarji tako potujejo od hiše do hiše 

in prosijo za zatočišče, deveti dan pa 

jih gostilničarji sprejmejo. Sledi 

zabava z ogromno hrane in pijače, 

otroci pa poskušajo s palicami odpreti 

pinjate, v katerih so skrita darila in 

sladkarije. 

 

  

 

 

 

 

 

BOŽIČ V EGIPTU 

V Egiptu je približno 15 % prebivalcev 

kristjanov, večina pripadnikov 

Koptske ortodoksne cerkve, ki ima 

prav posebne božične običaje. Božiča 

ne praznujejo 25. decembra, temveč 7. 

januarja, tako kot pravoslavci. 

Posebnost Koptske cerkve je, da imajo 

43 dni dolg adventni čas, ki se začne 

25. novembra in traja do 6. januarja, 

in ves ta čas velja za postni čas, ko 

jedo le vegansko hrano. Ko je posta 

konec, pa seveda pripravijo pojedino z 

vsem, čemur so se prej odpovedali.  
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V AVSTRALIJI ZA BOŽIČ KAR 

NA PLAŽI 

Verjetno vsi vemo, da se praznovanje 

božiča v Avstraliji od našega razlikuje 

že v tem, da je v tem času v Avstraliji 

poletje, tako da oni božični dan 

preživijo kar na plažah. Nekoč so bile 

pri njih tradicionalne božične večerje, 

danes pa uživajo na družinskih 

piknikih na vrtu, v parku ali celo na 

plaži. Avstralski božični jedilnik 

sestavljajo hladen piščanec, raca ali 

puran, morski sadeži, testenine, 

šunka, narezki, solate ter sladice. V 

Avstraliji velja tudi legenda, da naj bi 

Božička zamenjal »Swag Man«, saj je 

obstajala verjetnost, da bi Božička 

zaradi visokih temperature zadela 

kap. »Swag Man« je oblečen v modro 

majico brez rokavov in dolge široke 

hlače, obišče pa zgolj določene dele 

Avstralije, saj jih večina prisega na 

klasičnega Božička. Otroci pred 

spanjem nastavijo nogavice, v katere 

jim Božiček nastavi darila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIČEK NA 

IRSKEM DOBI 

PIVO 

Irska božična tradicija veleva, da mora biti malica, ki 

jo Irci puščajo za Božička, sestavljena iz mesne pite 

in najbolj znanega irskega piva Guinness. 
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BOŽIČ NA JAPONSKEM 

Na Japonskem je božič čas za širjenje sreče, pa tudi pošiljanje voščilnic in 

obdarovanje, predvsem med zaljubljenci, podobno kot pri nas valentinovo. 

Zaljubljeni parčki se sprehajajo in si ogledujejo božične lučke, potem pa gredo na 

romantično večerjo v restavracijo (dobiti prosto mizo v restavraciji na božični večer 

na Japonskem je kar podvig). Japonci za božič zelo radi jedo ocvrtega piščanca in 

japonsko božično torto, ki je pravzaprav biskvit z jagodami in smetano s figurico 

Božička za okras. Na svoj račun pa pridejo tudi otroci, saj se takrat odvijajo zabave 

zanje. Božičku rečejo Santa.san, vesel božič pa se reče »meri kurisumasu«. 

 

 

 

NENAVADNA TRADICIJA NA 

ČEŠKEM 

Nenavaden ritual na božični večer 

imajo zagotovo na Češkem. Samske 

ženske naj bi 24. decembra stopile iz 

hiše ter sezule svoj čevelj in ga nato 

vrgle čez ramo. Če je peta čevlja 

gledala proti vratom, je to pomenilo, 

da bo dekle v prihodnjem letu še 

vedno samsko. Če pa je peta gledala 

proti ulici, je to znak, da se bo v 

prihodnjem letu poročilo in se lahko 

prične pripravljati na poroko. 

 

 

Ema Centrih, 2. a 
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BOŽIČNA KULINARIKA 

 

Božič – čas , ko na 

mizo postavimo samo 

najboljše in skrbno 

izbrane dobrote, ki jih 

imamo vsi najraje. 

Čas, ko se zbere vsa 

družina, je pomembno 

dobro proslaviti in s 

tem seveda mislim na 

to, da je potrebno 

sestaviti dober meni. 

Za božično večerjo na 

mizo postavimo samo 

dobrote. Po navadi so 

to različne vrste mesa 

z najrazličnejšimi 

prilogami, ampak še 

pomembnejše od mesa 

pa so sladice in peciva. 

 

 Božič komaj čakamo 

po navadi zato, ker se 

prav vsi v tem času 

večkrat pregrešimo, saj na naši mizi dišijo zelo 

slastni piškoti. Poleg suhega peciva, kot so božični 

piškoti iz pirine moke, norveški božični kolač, 

božični mafini, božični sadni kruh in mnogi drugi, 

pogosto kuhamo tudi božično marmelado, ki ji lahko 

dodamo cimet, božični jogurt iz oreščkov, sadja, 

medu, piškotov in prav 

tako cimeta. Cimet je 

začimba, ki jo 

uporabljamo tako za 

sladke kot pikantne jedi. 

Najbolj priljubljen je v 

zimskih časih, ko si 

praznikov in belih dni 

sploh ne predstavljamo 

brez vonja po cimetu, pa 

naj bo iz svečke ali od 

piškotov. Ne le, da greje 

telo, pač pa ga danes 

cenimo tudi kot izredno zdravilnega, saj med 

drugim stimulira osrednji živčni sistem in 

»oponaša« inzulin ter tako znižuje sladkor v krvi, 

zato ga ljudje dodajajo tudi v skodelico čaja ali pa v 

kozarec kuhanega vina. Za okusne recepte pa lahko 

obiščete spletne strani kulinarika.net ali katero 

drugo.  

 

 

Želim vam lepe božične praznike in polno mizo božičnih dobrot! 

Lorena Krklec, 2. a  
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★ RECEPTI ★ 

LEŠNIKOVE KOCKE 
Za približno 60 kock potrebujemo: 

250 g lešnikov 

75 g mehkega masla ali margarine 

200 g sladkorja 

2 jajci 

naribano lupino ene limone 

1 žlička cimeta 

ščepec soli 

250 g moke 

1 jajce  

50 g jedilne čokolade (za okras) 

Postopek: 

Dve tretjini lešnikov drobno zmeljemo. Preostale lešnike grobo sesekljamo in na 

hitro popražimo v teflonski ponvi brez maščobe. Gladko razmešamo zmehčano 

maslo ali margarino. Dodamo sladkor in jajci. Z električnim mešalnikom mešamo 

približno 5 minut, da je zmes svetla in spenjena. Dodamo naribano limonino 

lupino, cimet, sol in primešamo tudi moko. Gladko razmešamo, primešamo še 

mlete in sesekljane lešnike. Testo zavijemo v folijo in postavimo za eno uro na 

hladno. Pečico segrejemo na 180–200 stopinj. Pekač obložimo s peki papirjem. 

Neposredno na pekaču. Nato razvaljamo testo na debelino 1 cm. Premažemo ga z 

razžvrkljanim jajcem ali beljakom. Pečemo v pečici na srednji rešetki približno  

15 min. Testo vzamemo iz pečice, takoj ga razrežemo na 2 cm široke in 4 cm dolge 

kose, nato damo pekač nazaj v pečico in pustimo pečeno zmes v izključeni pečici 

še 3 do 5 minut. Potem naj se pecivo ohladi. Okrasimo ga s tankimi vijugami 

raztopljene čokolade.  
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CIMETOVE ROLICE 

Potrebujemo: 

Za testo:  

7,5 dag margarine 

2 dcl mleka 

2,5 dag kvasa 

1 žlička soli 

½ dcl sladkorja 

1 jajce 

9 dcl moke 

Za nadev: 

cimet 

sladkor (rjavi ali beli) 

Za preliv:  

1 dcl sladkorja v prahu 

1 žlička vode 

Postopek: 

Vse sestavine zamesimo in pustimo vzhajati. Razvaljamo v pravokotnik in 

premažimo s stepenim maslom. Potrosimo s sladkorjem in cimetom. Tesno 

zvijemo in razrežemo na širše kose, ki jih pokončno postavimo v pekač ali okrogel 

model. Vzhajano premažemo z jajcem. Medtem naredimo preliv, tako da stepemo 

sestavini. Ko je pečeno, prelijemo s prelivom. 
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KANAPEJČKI 

Potrebujemo: 

Listnato testo 

Različni namazi (lososov, zeliščni, jajčni …) 

Okrasitev (po izbiri peteršilj, bazilika, koščki zelenjave …) 

Postopek: 

Z modelčki izrežemo listnato testo in ga spečemo. Z različnimi namazi okrasimo 

sredino modelčka, po želji okrasimo s koščki zelenjave, peteršiljem … 
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MINI BURGERJI 

Zamesimo testo za kruh in spečemo v modelčkih za mafine. Pečene mafine 

prerežemo na polovico in nadevamo izbrane sestavine, kot so npr. lososov namaz, 

losos in paradižnik, zeliščni namaz, pršut in sir ali kakšne druge kombinacije po 

želji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Pirš, 4. a  
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Eva Belcer, 1. a 

★ ANGLEŠKI KOTIČEK ★ 

IT’S CHRISTMAS TIME AGAIN 

TJAŠA ZAVRŠKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

It's almost Christmas time again, 

joy and happiness are in the air. 

Despite there is no sign of snowing, 

and the wind is strongly blowing, 

everywhere you go, 

you'll notice Christmas spirit. 

 

It's time to kiss someone, 

even if it's under the mistletoe, 

it's time to get things done 

and wait under the Christmas tree 

for the famous ho ho ho's. 
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★ NEMŠKI KOTIČEK ★ 

WEIHNACHTSSYMBOLE 

Weihnachten wird in der Welt nicht überall gleich gefeiert.  

Einige der typischen Symbole sind: 

PINiATA 

Das ist ein Tongefäß gefüllt mit Süßigkeiten und Früchten aus Mexiko. 

RUDOLPH UND SANTA CLAUS 

Santa Claus ist ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und dickem Bauch. 

Er wohnt am Nordpol und an Weihnachten fliegt er mit Schlitten und Rentieren 

um die Welt. Er beschenkt tugendhafte Kinder. Einer der Hirsche ist Rudolf mit 

einer roten Nase, für die er durch Märchen und Lieder berühmt wurde. Santa 

wurde vom Konzern Coca Cola für eine Werbungkampagne erfunden. 

SOCKEN 

In vielen Ländern werden traditionell Socken an den Feuerplatz gehängt und der 

Weihnachtsmann füllt sie in der Weihnachtsnacht heimlich mit Süßigkeiten und 

anderen Geschenken. Das bekommen natürlich nur die braven Kinder, die bösen 

und unartigen bekommen nur Kohlenbrocken. 

GRÜN UND ROT 

In der Adventszeit spielen Grün und Rot eine wichtige Rolle. Grün symbolisiert 

traditionell die Farbe der Hoffnung und steht für neues Leben.  Rot steht für das 

Blut, das Jesus Christus vergossen hat, um die Seelen der Menschen zu retten. 

CHRISTBAUM 

Christbaum ist ein Symbol für das Leben und Licht. Der Brauch erschien im 17. 

Jahrhundert und verbreite sich vor 200 Jahren auf der ganzen Welt.  

KRIPPE 

Sie stammen aus dem Christentum.  Jesus Christus soll in sie hineingeboren 

werden und die Krippe war sein Schutz.ENGEL 

In der Weihnachtserzählung der Bibel erscheint den Hirten auf den Feldern vor 

Betlehem ein Engel, der ihnen die Geburt Christi verkündet. So ist das 

Engelsmotiv zu einem beliebten Weihnachtssymbol geworden. 

 

Nika Boršič, 2. a 
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WEIHNACHTAMANN 

Der Weihnachtsmann ist eine Symbolfigur des weihnachtlichen Beschenkens in 

Deutschland und in der übrigen Welt. Dargestellt wird er als rundlicher, 

freundlicher alter Mann mit langem weißem Rauschebart, verbrämten Gewand 

aus roten und weißen Pelz. Diese Darstellung stammt aus dem 19. Jahrhundert. 

Der Santa Claus ist dagegen eine Marketingkampagne von Coca-Cola. Der 

amerikanische Santa Claus wohnt am Nordpol. Viele Kinder schicken in der 

Adventszeit Briefe mit Wünschen an den Weihnachtsmann.  

In Deutschland beantworten Briefmarkensammler im Dorf Himmelreich zu 

Weihnachten regelmäßig die Post, die von Kindern an den Weihnachtsmann im 

Himmelreich geschickt wird. 

 

 Es gibt keinen Weihnachtsmann in Island. Sie haben dreizehn 

Weihnachtsmänner, die eine Mini-Version vom Weihnachtsmann sind. 

 In Österreich und Großbritannien stellt man Bier und Sherry für den 

Weihnachtsmann ein. 

 In Kanada ist Santa's Postleitzahl H0H 0H0 

 

Oto Šolman, 4. b 
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FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 

 

Weihnachten ist gekommen und mit sich bringt es viel Freude, Lachen, gute 

Laune und vor allem leckere Gerichte. Die leckeren Gerichte kommen doch nicht 

ohne Folgen, deshalb haben auch die meisten Deutschen nach Weihnachten im 

Schnitt 370 Gramm mehr auf den Hüften. 

Die meisten Menschen werden sich diese Zeit nehmen, um sich auszuruhen und 

sich auf das anstrengende kommende Jahr vorzubereiten. Andere, die sich sehr 

auf Weihnachten freuen, werden diese Zeit nutzen um sich dem 

Weihnachtsstimmung hinzugeben. 

Wenn wir an Weihnachten denken, denken wir meistens an den 

Weihnachtsmann, an den Weihnachtsbaum und infolgedessen auch an 

Geschenke. Tatsäclich, verschenkt jeder Deutsche an Weihnachten Geschenke im 

Wert von durchschnittlich 245 Euro und von diesen Geschenken  werden nur 

13% online gekauft. Die Weihnachtsfreude muss auch grenzen haben, weil auch 

die zahlreichen Geschenke die Trennungen von 20% der Ehepaaren nach dem 

Weihnachtsfest nicht verhindern können. 

Wusstest du, dass in ganz Deutschland knapp 300 Millionen Weihnachtsbäume 

jedes Jahr verkauft werden und dass die Besucher eines Weihnachtsmarkts im 

Durchschnitt 30 Euro pro Person ausgeben? Das ist ziemlich viel, nicht wahr? 

Deshalb ist es auch unglaublich, dass sich 19% der Deutschen für den 

Geschenkekauf verschulden. 

Ein interessantes Fakt ist auch, dass um Weihnachten statistisch gesehen, die 

meisten Kinder gezeugt werden, weil dann im September die meisten Kinder 

geboren werden. 

Für mich ist Weihnachten das schönste Familienfest im Jahr. 

Rok Sekirnik, 4. a  
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WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND 

Wie feiert man Weihnachten in Deutschland? 

Weihnachten ist der wichtigste Feiertag für die Deutschen, weil sich dann 

normalerweise die ganze Familie versammelt. Die Vorweihnachtszeit beginnt mit 

dem 1. Advent, wenn ein Adventskranz auf den Tisch gelegt wird. Kinder 

erhalten einen Adventskalender, in dem sie bis Weihnachten täglich ein Türchen 

öffnen. 

 

Was isst man Gutes an Feiertagen? 

In der Weihnachtszeit riecht es in deutschen Haushalten nach hausgemachten 

Plätzchen und Lebkuchen.  Zum Weihnachtsessen wird traditionell eine 

gebratene Gans zubereitet. Die Deutschen besuchen auch gerne den 

Weihnachtsmarkt, wo sie mit heißem Glühwein und Punsch begrüßt werden. 

 

Wie ist die Tradition des Dekorierens? 

Interessanterweise begann die Tradition des Tannenbaums im 16. Jahrhundert 

in Deutschland. Neben dem Tannenbaum singt man Weihnachtslieder. Zu 

Weihnachten sind Stille Nacht, O Tannenbaum und Leise rieselt der Schnee 

überall zu hören. 

 

Wer beschenkt die Kinder? 

Die Kinder erhalten Geschenke am 24. Dezember, in manchen Orten auch am 

25., und zwar nach der Weihnachtsmesse, wenn das Christkind symbolisch die 

Geschenke bringt. 

 

Wie wünscht man sich? 

Um schöne Feiertage zu wünschen, sagt man: 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 

                                                                                                                                  

 

 Zoja Krklec, 2. a 
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DEUTSCHE WEIHNACHTEN – lustiger als damals, als Tante Erna den 

Tannenbaum abgefackelt hat 

Wer sagt, dass Deutsche kein Humor haben? Sogar Weihnachten kann bei 

Deutschen lustig sein. Wappnen sie sich gegen viel Lachen über diese lustigen 

Fakten über Weihnachten in Deutschland.  

FAKT 1: 27.5% der Frauen wünschen sich Parfum zu Weihnachten, aber nur ein 

Drittel der Männer schenkt es ihnen auch.  

Das überrascht mich nicht, weil Männer aus der ganzen Welt ihren Frauen 

selten zuhören. Mein Kompliment an alle Männer, die zu diesen 27.5 % gehören! 

FAKT 2: 10% der Deutschen wissen nicht, warum Weihnachten gefeiert wird.  

Ich glaube, dass auch die Jugend aus Slowenien weiß nicht, warum wir 

Weihnachten feiern. Meiner Meinung nach ist das genauso unerhört, wie das 

Fakt, dass viele slowenische Kinder denken, dass die Kuh violett ist.  

FAKT 3: Durchschnittlich beschenken Deutsche 6 bis7 Personen.    

Ich denke, dass in Slowenien wir sparsamer sind und deshalb beschenken wir 

weniger Personen oder wir kaufen sinnlose Geschenke– Schokolade mit Rosinen 

und hässliche Pullover. 

FAKT 4: 20% der deutschen Paare trennen sich nach dem Weihnachtsfest. 

Auch die Deutschen kennen Streit, das ist kein exklusiv slowenischer Sport! 

Vielleicht trennen sich so viele Paare, weil sie mehr Zeit als gewöhnlich 

zusammen verbringen. 

FAKT 5: Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt im Dezember um 36%. 

Hmm, vielleicht vergessen deshalb die Deutschen, warum Weihnachten gefeiert 

wird und die Paare trennen sich. 

Ich muss Witz zur Seite stellen, Weihnachten ist einer der angenehmsten 

Feiertage des Jahres. Es spielt keine Rolle, wie viele Geschenke unter dem 

Weihnachtsbaum sind und wie das Wetter ist. Das Wichtigste ist, mit wem wir 

diesen wunderbaren Urlaub verbringen und welche Gedanken wir in unseren 

Herzen tragen. Frohe Weihnachten!  

Tjaša Završki, 4. a 
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BESCHERUNG 

Dezember, der kälteste aber zugleich auch der wärmste Monat im Jahr. 

Weihnachten ist ein Feiertag, den man hören, sehen, duften und sogar fühlen 

kann. in dieser Zeit sollen wir uns mit Familie und Freunden umgeben und wir 

sollen für alles, was wir haben, dankbar sein. Genießen wir in der 

Geschenkauswahl. 

Einige Tipps für Geschenke: 

Pflegeprodukte 

Mit Pflegeprodukte kann man definitiv nicht verfehlen – das Beste sind 

Geschenksets, die Toilettenwasser und ein Duschgel enthalten. Auch eine 

Zahnbürste mit Weihnachtsmotiv ist eine gute Wahl. 

Armbanduhr 

Ein universelles Geschenk für Männer und Frauen ist die Uhr. Die Uhr kann 

sportlich oder elegant sein, abhängig von der Person, die Sie verschenken. 

Etwas Süßes 

Überraschen Sie die Liebsten mit einer ganz besonderen handgemachten 

Süßigkeit, die jeden Geschmack befriedigen. 

 

 

Geschäft DM Drogeriemarkt 

Produkt 
Zahnbürste CURAPROX CS 5460 ultra 

soft WINTER WONDERLAND (2/1) 

Preis 14,99 € 9,29 € 

 

 

 

Geschäft iStyle 

Produkt Apple Watch Series 5 Nike 

Preis 499,00 € 459,00 € 

IN SLOWENIEN 

ENTWORFEN 
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Geschäft Tuš drogerija 

Produkt 

Hugo Boss Bottled 

 Deodorant, 75 ml 

 Toilettenwasser, 100 ml 

 

Calvin Klein Woman lotion 

 Parfümwasser, 50 ml 

 Körperlotion, 250 ml 

Preis 
74,99€ 52,49 € 

79,99 € 55,99 € 

 

 

Geschäft Čokoladni atelje Dobnik 

Produkt Bonbonier Truffles (9/1) 

Preis 17 € 15,40 € 

 

Vid Vehovar, 2. a 
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WEIHNACHTSESSEN 

Wenn wir an deutsches Essen denken, denken wir an Würstchen. Aber typisch 

deutsches Weihnachtsessen ist sogar sehr vielfältig. Sie haben sehr interessante 

Gerichte.  

Das Weihnachtsabendessen darf auch einfach sein, zum Beispiel Kartoffelsalat 

und Würstchen. So essen an Weihnachten viele Deutsche, sogar mehr als ein 

Drittel der Deutschen. Sie mögen Fleisch, Geflügel, wie Gänsebraten oder Ente, 

Schweinebraten… Sie essen auch Raclette, das ist ein Gericht aus Käse. Im 

Norddeutschland kennt man ein beliebtes Gericht, gemacht aus Birnen, Bohnen 

und Speck mit Kartoffeln. Ein interessantes Gericht kommt auch aus 

Norddeutschland, das ist ein Kartoffelgericht mit gepökeltem Rindfleisch und 

Roter Bete. Die Deutschen essen als Nachtisch am liebsten Schwarzwälder 

Kirschtorte oder Fondue.  

 

Mochten Sie auch eine Schwarzwälder Kirschtorte als Weihnachtessen 

vorbereiten? Hier ist ein Rezept! 

Für den Biskuitboden: 

6 Ei, getrennt 

250 g Zucker 

6 EL (Esslöffel) Wasser, heiß 

200 g Mehl 

75 g Speisestärke 

50 g Kakaopulver 

2 TL (Teelöffel) Backpulver 

Für die Füllung und Garnitur 

1 Glas Sauerkirschen 

25 g Speisestärke 

800 g  Sahne 

1 Pck. Sahnesteif 

1 EL Zucker 

Kirschwasser zum Tränken 

Schokoladenraspel zum Verzieren 

1. Eigelb mit Wasser und Zucker so lange rühren, bis eine sehr cremige 

Masse entstanden ist und die Zuckerkristalle nicht mehr sichtbar sind. 

2. Mehl, Stärke, Backpulver und Kakao mischen und auf die Eigelbcreme 

sieben. Eiweiß steif schlagen und alles vorsichtig unterheben. Sofort in 

eine gefettete, bemehlte Springform füllen und bei 200 °C 30 – 35 min 

ausbacken. Dabei die Temperatur im Backverlauf senken, damit der 

Biskuit nicht einsinkt, so dass die Temperatur zum Ende der Backzeit nur 

noch ca. 150°C beträgt. Auskühlen lassen. 
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Eva Belcer, 1. a 

3. Die Sauerkirschen über einer Schüssel abgießen, so dass der Saft 

aufgefangen wird. Die Stärke mit etwas von dem kalten Kirschsaft 

anrühren. Den restlichen Kirschsaft aufkochen und die angerührte 

Speisestärke einrühren. Unter Rühren einmal aufkochen lassen, dann 

gleich vom Herd nehmen. Brennt schnell an! Die 16 schönsten Kirschen 

beiseitelegen. Den Rest unter der Kirschsaftmasse heben. 

4. Den Tortenboden zweimal durchschneiden; den untersten mit etwas 

Kirschwasser beträufeln, mit der Kirschmasse überziehen. Auskühlen 

lassen.  

5. Die Sahne mit dem Sahnesteif und Zucker steif schlagen, dünn auf die 

ausgekühlten Kirschmasse streichen, nächsten Tortenboden auflegen und 

leicht andrücken. Wieder mit Kirschwasser beträufeln. 

6. Den Boden mit ca. ½ der Sahne bestreichen, nächsten Boden aufdrücken. 

Von der restlichen Sahne etwa 3 EL in einen Spritzbeutel füllen. Die Torte 

mit der restlichen Sahne rundherum verkleiden, mit dem Spritzbeutel 16 

Tuffs aufspritzen und mit den beiseitegelegten Kirschen belegen. 

Oberfläche und Rand mit Raspelschokolade bestreuen. 

7. Toll sieht die Torte auch in einer Herzform aus! 

 

Maja Pirš, 4. a 
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WEIHNACHTSKUCHEN IN DEUTSCHLAND 

 
Was gibt es Schöneres, als sich in den Wochen vor Weihnachten mit lieben 

Freunden und Verwandten zum Adventskaffee oder Tee mit leckerem Kuchen zu 

treffen und alles etwas ruhiger angehen zu lassen. 

Neben dem Plätzchenbacken und Lebkuchenhaus bauen gehören 

festliche Kuchen einfach dazu. Auf Deutschlands Plätzchentellern 

stehen also Vanillekipferl, Kokosmakronen, Zimtsterne und 

Lebkuchen.  

Wenn Sie Lust zum Backen haben, dann probieren Sie dieses Rezept 

aus. 

 

LEBKUCHEN 

Zutaten: 

500 g Mehl 

2 Teelöffel Backpulver 

150 g Butter 

150 g Staubzucker 

3 Löffel Honig 

1 Vanillezucker 

1 Teelöffel Zimt  

Gewürznelken; gemahlen (gehackte Stifte von Messerspitze) 

Ingwer, gemahlen (eine Prise) 

 

Zubereitung: 

 den Teig (getrennt flüssige und harte Zutaten) verrühren und gut verkneten 

und bis zum nächsten Tag im Kühlschrank ruhen lassen  

 walnussgroße Perlen formen und verlegen sie auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Blech verlegen  

 Lebkuchen bei 180 °C etwa 7 - 8 Minutenbacken  

 heiße Kuchen aus dem Offen nehmen und sie auf dem Blech kühlen lassen 

 die gebackenen Lebkuchen dekorieren 

Aus dieser Masse bekommen wir 5 Backbleche von Lebkuchen. 

                                                                  Guten Appetit! 

 
Ema Centrih, 2. a 

 



GLAŽOVNA DECEMBER 2019 
 

★ FRANCOSKI KOTIČEK ★ 
 

LE NOËL EN FRANCE 

La plupart des Français fêtent Noël en familie. 

Ils decorent leurs maisons avec des sapins, des guirlandes, des lumières, des 

boules et une étoile au sommet de sapin. 

Sous le sapin de Noël, on installe une crèche avec l'enfant Jézus, Marie, Joseph, 

les trois Rois Mages et des animaux. 

En France, la nuit du 24 décembre, 

traditionnellement, on mange des huitres, 

du foie gras et de la dinde aux marrons. Le 

dessert traditionnel c'est la buche de Noël. 

En Provence, on prépare 13 desserts 

traditionnels: des figues sèches, des raisins 

secs, des amandes, des noix, du melon, du 

nougat blanc et du nougat noir entre autres. 

En France, il y a des marchés de Noël. Ils 

présentent des produits artisanaux et 

gastronomiques: jouets en bois, santons, 

pains d’épices, miel, chocolats... 

À Noël, la friandise préférée des Français, 

c'est la Papillote: un chocolat accompagné 

d'un papier avec un message. Cette 

gourmandise est née d'une histoire d'amour. 

 

 

 

Ema B. Rojs, Nika Pongračič, 3. a 
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Eva Belcer, 1. a 

LE NOËL 

 

Fête chrétienne de la nativité du Christ, qui se célèbre le 25 décembre, Noël est 

une fête d'origine romaine célébrée chaque année. La première mention d'une 

célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Le 

christianisme devient ainsi à son tour un des cultes et religions de l'Empire 

romain célébrant une festivité pendant cette période de l'année. 

La célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus. 

Durant la période de Noël il est de coutume d'offrir des cadeaux et d'exprimer sa 

solidarité envers les démunis. Le don est présent dans de nombreuses traditions. 

La popularité de cette fête a fait que Noël est devenu un patronyme. 

Deux types d'arbres de Noël sont aperçus : les arbres de Noël privés 

(généralement internes aux entreprises) et les arbres de Noël publics. Le sapin de 

Noël, toujours présent à l'intérieur des habitations, est chargé de décorer et de 

regrouper les cadeaux de Noël dans les familles. 

A soirée du 24 décembre est dans la très grande majorité des cas, passée en 

famille. 

Chargé d'apporter des cadeaux, il est représenté comme un vieil homme pourvu 

d'une longue barbe blanche et d'une houppelande rouge. Les présents s'échangent 

le jour de Noël avec les personnes réunies sous le même toit. Ces cadeaux sont 

bien emballés dans des papiers aux motifs colorés. La tradition de faire des 

cadeaux se maintient hors de tout contexte chrétien. 

 

 

Lara Smole, 3. a 
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