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UVODNIK

Dragi bralci in bralke!
 

Pa je končnokončno prišla letošnja zadnja številka časopisa. Leto 2021 je kljub
takšnim in drugačnim »koronskim« razmeram kar naenkrat prišlo okoli. Upam, da
ste vsi iz tega leta pridobili čim več pozitivnih izkušenj in novih spoznanj ter da ste

si s prijatelji ustvarili najlepše spomine. Seveda smo pa že vsi nestrpno v
pričakovanju novega leta in se pripravljamo in odpravljamo novim izzivom in

dogodivščinam nasproti.
Začel se je božični čas in si ne morem  pomagati, da takoj ne pomislim na božične

pesmi in filme, sneg, lučke v mestih in darila … Seveda pa se takoj za tem
spomnim šole in ocenjevanj in spet ocenjevanj, ampak se nekako z mislimi spet

vrnem nazaj v božično vzdušje, ki vsem pričara čarobne in tople nasmehe na
obrazu in ljudem prinese neko prijetno toplino v srcu.

Z božičnim vzdušjem pa se je pričarala tudi naša nova številka Glažovne. V njej
boste izvedeli nekaj o samem božiču, kaj delati med prazniki, ker verjamem, da

vam bo zelo dolgčas in boste težko zdržali brez šole, našli boste tudi kakšne ideje
za peko med prazniki in še in še …

V imenu celotne ekipe šolskega časopisa vam želim, da izkoristite še te zadnje
trenutke leta 2021 in uživate, kolikor se le da, želim vam vesel božič in novo leto,

polno zdravja, sreče in ljubezni.
Uživajte, prepustite se in nam pustite, da vas popeljemo v svet božičnih sanj!

 
Lana Cvek, glavna urednica

 
 
 
 
 



ZAHVALA

Hvala, Ana, Lorena in ostala ekipa
 

Pred dobrimi tremi leti, ko sem prišla na ŠCRS, sem prevzela mentorstvo šolskega spletnega
časopisa Glažovna. Čakala me je utečena ekipa z Manco na čelu, a ker je bila Manca

maturantka s številnimi obveznostmi, je bilo treba poiskati novo urednico. Prosila sem Ano
Zorin in Ana je delo že v prvem letniku sprejela z vso odgovornostjo, izvirnostjo in stalnim

trudom po še boljšem. Na vsak sestanek je prišla pripravljena, s svežimi in izvirnimi idejami o
tematiki naslednje številke … in tako je nastajala številka za številko, vsaka malo drugačna in

vedno aktualna.
Kmalu pa se je ekipa znašla pred novim izzivom, potrebovali smo namreč novega oblikovalca
… Skrb za oblikovno stran časopisa je prvič prevzela dijakinja – Lorena Krivec. Tako kot se je

Ana odgovorno lotevala vsebinskega dela, se je Lorena lotila oblikovanja in računalniške
postavitve. S svojim čutom za estetiko je skrbela za privlačno vizualno podobo našega in
vašega časopisa, in kot ste verjetno opazili, je bila oblikovna podoba vedno prepletena z

vsebino in letnim časom, dodane pa so bile še spletne povezave. 
Tako je bil dobra tri leta ta spletni časopis nekako njun časopis in časopis piscev, ki so z nami
že četrto leto ustvarjanja. Z Ano in Loreno se s tem šolskim letom (ne s to številko) namreč

poslavljajo še drugi zvesti pisci in ustvarjalci, kot so Vid, ki je prevzel težko nalogo sestavljanja
in opravljanja intervjujev, Ema, Zoja, Klara, Nika J., Lara, Nika B., Amanda, Klementina in še kdo.

Hvala vsem za odgovoren pristop do pisanja in dobro opravljeno delo.
Hvala tudi vsem, ki pišete tri, dve, eno leto in tudi novopečenim pesnikom, pisateljem,

risarjem in slikarjem, za katerimi je komaj prva številka. 
Časopis prehaja v dobre roke, Lana Cvek je odlična naslednica Ane, uredniško delo je sprejela

z izzivom in odgovornostjo. Hvala, Lana, da si sprejela funkcijo urednice. Mesto oblikovalke
zunanje podobe pa je v rokah Neže Kvesić Janjić, ki je že takoj pokazala umetniško

nadarjenost. Hvala, Neža, da boš z nami delila svojo ustvarjalnost. 
Ker se pa med vami, dragi dijaki, zagotovo skriva še kakšen skriti talent, vas vabim, da se nam

pridružite in z nami delite svoje misli, mnenja, zgodbe, pesmi, slike, skice … (pišite meni ali
Lani, da vas dodava v ekipo).

Za konec pa vsem ŠCRS-jevcem želim mirne praznične dni, leto 2022 pa naj bo predvsem čim
bolj normalno.

 
Monika Šeligo, mentorica

 
 
 



Spoštovani dijaki in starši!
 

Naj bo leto 2022 za vas
 

Aromatično,
Barvito,
Cvetoče,
Čudežno,
Darežljivo,

Emocionalno,
Fletno,

Genialno,
Hvaležno,

Iskrivo,
Jasno,

Kozmično,
Logično,

Melodično,
Nežno,

Opazno,
Pošteno,

Radodarno,
Sanjavo,
Športno,

Tovariško,
Ustvarjalno,

Vredno,
Zabavno in

Živo!
 
 

Lepo praznujte!
Vaša ravnateljica

 
 
 
 

VOŠČILO

RAVNATELJICE



STEKLENI

OKRASKI

 

Kot vsako leto tudi letos naša šola sama izdeluje prečudovite božične
in novoletne okraske, ki s svojo izvirnostjo polepšajo domove mnogih

ljudi. Stekleni izdelki nastanejo pod skrbnimi in zelo nadarjenimi
rokami dijakov in učiteljev Šolskega centra Rogaška Slatina. 

Med njimi se najdejo različne oblike okraskov za božične smrekice.
Izdelujejo vse od zelenih okrašenih smrečic, lepo dodelanih snežakov,

prečudovitih angelčkov in steklenih ptičkov pa do navdušujočih
voščilnic s steklenimi dodatki. Seveda se med njimi znajde tudi kakšen

abstrakten izdelek. 
Naj vam božično vzdušje pričarajo slike izdelkov, ki sva jih posneli Nina

Klemenčič in Brina Volovšek, dijakinji 3. letnika gimnazije. 
 









Nina Klemenčič in Brina Volovšek, 3. a 



MOJA

BOŽIČNA

ZGODBA

 

REŠEVANJE BOŽIČA
Nekega večera sem pod svojim oknom zaslišala cingljanje
zvončkov. Ozrla sem se skozi okno in zagledala Božičkove

sani. V dnevni sobi se je naenkrat zaslišal glasen trk. Šla sem
pogledat in zagledala sem Božička. Prijazno je stopil do

mene in rekel, da sem bila to leto zelo pridna punčka, zato
me želi s seboj vzeti na severni pol, da mu bom pomagala

zaviti darila. 
Takoj sva se podala na pot. Že od daleč sem zagledala

njegovo delavnico in postala sem vsa vznemirjena. Predstavil
me je palčku Bobu. Bob je majhen možicelj z zavihanim

nosom in dolgimi ušesi. Razkazal mi je delavnico in okolico
ter mi dodelil nalogo, da bom pomagala zavijati darila za vse

pridne otroke sveta. 
Takoj smo se podali na delo, saj smo imeli samo še nekaj ur
časa, da vsa darila pripravimo in dostavimo. Vsa darila smo

naredili in jih naložili na sani, ko se je nepričakovano prikazal
Grinč. Odklopil je sani in se z njimi odpeljal v temnico. Z
Bobom sva vzela najhitrejšega jelenčka Rudolfa in se s

pomožnimi sanmi zapodila za Grinčem. Bob in jaz nisva
imela pojma, kako bova prišla do Grinča, ko se je nenadoma

prikazal Rudolf s svetilko. Vzela sva jo in zatavala naprej.
Grinču sva se pritihotapila za hrbet in mu vzela sani. Hitro
sva mu pobegnila in zletela nad celim svetom ter otrokom
razdelila vsa darila. Bob, jaz in Rudolf smo se živi in zdravi
vrnili nazaj na severni pol, kjer smo bili pričakani z veliko

pojedino. Po pojedini sem bila utrujena in se odpravila spat,
čez nekaj časa pa sem odprla oči in ugotovila, da je bila ta

dogodivščina le del mojih sanj. 
Nika Križanec, 1. b

 
 
 



ČISTO OBIČAJEN BOŽIČ
 

Božič je pravljičen čas. Ko zavonjamo piškote in medenjake v
zraku, vemo, da božični večer ni več daleč. Pika na i pa je še,
če se zjutraj zbudimo v zasneženem jutru. Verjamem, da nas
vse ob besedi božič prevzame en tak topli občutek sreče in

ljubezni. To je namreč čas, ki ga preživimo z našimi
najdražjimi. Gledanje klasičnih božičnih filmov, okraševanje

božične jelke, peka piškotov, igranje družabnih iger z
družino, poslušanje božičnih pesmi …. Vse to nas navdaja z

nekakšno toplino in zadovoljstvom, pa čeprav so to le
preproste in spontane reči, ki jih počnemo vsi. In ravno to je

po moje smisel božiča. Da z ljudmi, ki jih imamo radi,
preživimo nekaj kakovostnega časa. 

Tudi tistih sorodnikov in prijateljev, s katerimi morda ne
bomo mogli preživljati praznikov zaradi trenutne korona

situacije, ne pozabimo. Pokličimo jih in jim namenimo
kakšno lepo željo. 

Živimo v časih, ko so bližine med nami omejene, a ne
smemo pustiti, da nam omejitve uničijo praznike. Lepe in

težke trenutke preživljamo skupaj z najdražjimi, in to največ
šteje. 

Vsem ŠCRS-jevcem želim, da božično-novoletne počitnice
izkoristite zase, saj smo si jih vsi pošteno zaslužili.

Lepe praznike in vse dobro v novem letu.
Ela Novak, 2. a

 



5 NAJ

PRAZNIĆNIH

FILMOV

Že se bliža božič in počitnice, zato boste verjetno kaj več
poležavali pred TV. No, in kot klasika so na sporedu božični
filmi. Naj vam priporočam nekaj najboljših filmov za božične
praznike. Seveda vsi poznamo Sam doma 1 in 2, ki sta zame
najboljša božična filma. Priporočam pa še Grinča (Grinch),

Čudež na 13 ulici, Nore počitnice in pa Santa Claus (Božiček).
Upam, da boste uspešno in veselo 'pregurali' do teh težko

pričakovanih božičnih počitnic. 
 

Maruša Zalezina, 3. a



5 NAJ

PRAZNIČNIH

PESMI

Spet je tukaj najlepši čas v letu in ene izmed njegovih
značilnosti, ki nas vedno popeljejo v tisti topli občutek
pričakovanja, so zagotovo božične pesmi. »So this is

Christmas« je delo kanadske pevke Celine Dion in je prva
pesem, ki se je spomnim, ko pomislim na božič. Sledi

Wham! s klasiko »Last Christmas«, ki si jo prepevamo že
vse od leta 1984. Zelo lepa je tudi pesem »Oh Holly

Night«, ki jo lahko slišimo še v filmu Sam doma. Mogoče
malo manj znana je Coldplayeva »Christmas Lights«, ki

pa je prav tako zagotovo vredna poslušanja. Za konec pa
še ena slovenska, in sicer »Na božično noč«, ki jo izvaja

Pop Design.   
  

Nika Boršič, 4. a 



5 NAJ

PRAZNIČNIH

OKRASITEV

1. Naravni venci
 

Les in rastline so prevladujoči elementi, ki bodo poskrbeli, da se
bomo tudi pozimi počutili močno povezane z naravo. Letos so še

posebej priljubljeni skandinavski venci. Te lahko hitro in enostavno
oblikujete z vejami, rožami, majhnimi božičnimi bučkami ali s

ketnami lučk.
 
 



2. Rdeči in zeleni okraski za božično drevo
 

 V zadnjih letih so bili tradicionalni okraski za božično jelko v rdeči
in zeleni barvi potisnjeni v ozadje. Vse je bilo preizkušeno – bela,
srebrna, odtenki rjave, črne, roza ... A letos je spet ta čas. Svoje

stare rdeče ali zelene steklene kroglice lahko vzamete mirne vesti.
V kombinaciji z zlatimi poudarki se božični duh takoj pojavi med

vašimi štirimi stenami.
 
 



3. Lesene verige namesto pravljičnih lučk
 

Pravljične lučke so klasika na božičnem drevesu. Če želite za
spremembo poskusiti nekaj drugačnega, lahko za okras uporabite
verižice iz lesenih kroglic. Ali so svetle ali temne krogle, je odvisno

od vas.
 



4. Božično drevo iz lesa
 

Druga alternativa klasičnemu božičnemu drevesu so samostojna
lesena božična drevesca. Primeren je na primer smrekov les. Lahko

pa naberete tudi veje v gozdu. Lesena božična drevesca se še
posebej dobro podajo k skandinavskemu slogu opremljanja.

 
 



5. Sveče
 

Sveče so tudi brezčasne in dajejo vsakemu prostoru prijetno
vzdušje. Dišeče sveče z zimskimi dišavami lahko ta učinek še

okrepijo. Tako kot pravljične lučke lahko tudi sveče uporabite za
ustvarjanje občutkov dobrega počutja tudi po božičnem obdobju.

 
 

Lara Leskovšek, 4. c



5 NAJ

PRAZNIČNIH

KNJIG

Prihajajo mrzli dnevi in dolgi večeri. Popestrite si jih lahko z gledanjem filmov, pečenjem
peciva ali branjem knjig. Če ne veste, katero knjigo vzeti v roke, smo vam pripravili kratek

seznam, da si pomagate.
 

Colleen Wright: Čaroben božič
Očarljiva zgodba nas ponese v čas pred božičem, v neokrnjeno vermontsko pokrajino, kjer

sta Jeanne in Tim pred desetletjem z navdušenjem odprla njun življenjski projekt –
Zimzeleno gostišče. Sedaj sta se znašla pred največjo preizkušnjo, saj se soočata z
grozečim zaprtjem pa tudi njun odnos je vse prej kot popoln. Pripravljata še zadnje

podrobnosti za poslednji dogodek – družina Green prihaja na poroko edinke Hannah. V
gostišče je izgubljeni navdih za pisanje nove knjige prišla iskat tudi odlična pisateljica za
otroke Molly. A nenadoma nič več ne gre po načrtu. Nikomur. Nesojeni ženin si premisli,

silovit snežni vihar pa v gostišče prinese zanimive nenapovedane goste.
John Green: Zima, zima bela

Na božični večer se malo mestece spremeni v romantična nebesa. Je mogoče, da bi se
pohod po plundri in mrazu do najbližje restavracije s hitro hrano končal s poljubom

šarmantnega neznanca? Ali da bi se na poti skozi snežne zamete zaljubil v prijateljico, ki jo
poznaš že celo večnost? Se resnična ljubezen lahko rodi ob vroči kavi v obupno zgodnjem

jutru?
David Walliams: Polnočna tolpa

Ob polnoči naj bi otroci že trdno spali, ampak v Bolnišnici grofa Funtka, polni malih
bolnikov in neprijaznega osebja, to ne velja. Takrat se dogodivščine za nekatere šele zares
začnejo! Polnočna tolpa se odpravi na pohod in bivanje v neprijazni ustanovi za nekaj ur

postane znosnejše.
Karin Bruder: Skupaj sami

Ko oče in mama pobegneta iz Romunije, se Agnes po ljubezen in pomoč zateče k stari
mami Puši. Ob tem, da se ljudje bojijo, da bi jih ovadil njihov najbližji, in da živijo v

pomanjkanju, se Agnes prekali. Spopade se s prvo ljubeznijo in spoznava, da je domovina,
vsemu navkljub, dežela, v kateri se rodiš in odraščaš.

Giuseppe Catozzella: Nikoli ne reci, da te je strah 
Roman po resnični življenjski zgodbi dekleta Samie, ki si je od vsega na svetu najbolj želela

– teči. V Somaliji ji je kljub težkim družinskim in političnim razmeram uspelo, da se je
uvrstila na olimpijske igre. Obeta se ji veličastna prihodnost, vendar se mora najprej

odpraviti na Pot. Pot, ki je večina ne preživi in na kateri se znajde tisoče beguncev z vseh
koncev afriškega in azijskega kontinenta ...

Nika Berghaus, 1. b



PRAZNIČNE

PESMI

 
VESELI DECEMBER

 
December je čas, 

ko veliko skupaj preživimo 
v krogu bližnjih 

in se veliko smejimo. 
 

Ko prižgejo božične se luči, 
vsak v srcu si nekaj zaželi.

 
Naj bo vse lepo 

in obdano z magično nočjo, 
ki vas grela bo.

Lučke se prižigajo, 
po kolaču že diši 

in televizija že božični film vrti. 
 

Mi smo veseli, 
ko darila dobimo 
in se poveselimo. 

 
Ni pomembno, 

kaj dobimo, 
pomembno je, 

da drugim ljubezen podarimo 
in pozitivo delimo. 

 
Naj nam bo lepo, 

da praznike res super preživimo 
in svoj srček nasmejimo 
in v praznikih zažarimo.

 
 
 
 

Nina Štefanič, 3. c
 



Vana Popović, 1. a



RECEPTI

RECEPT ZA MEDENJAKE 
SESTAVINE: 

 50 dag moke
 1 čajna žlička sode bikarbone

 15 dag masla ali margarine
 15 dag sladkorja v prahu

 2 jajci
 15 dag segretega in ohlajenega medu

 ščep cimeta
 

POSTOPEK:
Iz zgoraj navedenih sestavin zamesimo testo in ga damo v

vrečko ali folijo. Postavimo ga počivat za vsaj 1 uro v
hladilnik. Nato iz njega oblikujemo kroglice poljubnih

velikosti in jih dajemo v pekač, obložen s peki papirjem.
Pečemo pri 180 stopinjah okoli 12 do 15 minut. Ko se

ohladijo, jih poljubno okrasimo, nato pa ohlajene hranimo
v dobro zaprti posodi. 

*Pred peko lahko v kroglice vtisnemo oreh ali mandelj. 
 

Klara Hrup, 4. c



KOKOSOVI MAKRONI S ČOKOLADO
Kot že veste, se nam zelo hitro približujejo praznični dnevi. V mislih imam predvsem božič in

novo leto. Božič je eden izmed mojih najljubših praznikov v letu. Zdi se mi, da res lepo poveže
družine in vsi si vzamemo malo časa zase. Česar pa za božič res ne sme manjkati, je pecivo. In
prav zato sem se odločila, da vam bom podrobno predstavila recept, ki ga lahko pripravimo

za najlepši čas v letu. Če je tudi v vas vsaj malo slaščičarja, vas vabim naprej k branju. 
 Izbrala sem si enega izmed mojih ljubših receptov. In to je recept za kokosove makrone s

čokolado. Meni kot veliki ljubiteljici kokosa in čokolade so naravnost fantastični. To je za
pripravo zelo preprosta sladica. Zunaj je hrustljava, ko jo pa pregrizneš, občutiš mehko, sočno

in nebeško dobro sredico. Pa si poglejmo, kaj potrebujemo in kako jo pripravimo. 
Priprava traja približno 30 minut in kuhanje približno 20 minut. Torej za to slastno sladico

potrebujete le kakšnih 50 minut časa. 
 
 

SESTAVINE (za 4 osebe):
3 velike beljake
80 g sladkorja

2 čajni žlički medu
150 g kokosove moke

1 ščepec soli
1 žličko vaniljeve arome in

70 g temne čokolade
 

PRIPRAVA:
Najprej na kuhalnik postavimo malo širšo kozico, v katero damo med, beljake, sladkor, sol,
kokosovo moko in vaniljevo aromo. Kuhamo na nizki temperaturi z nenehnim mešanjem
približno 3 do 5 minut oziroma toliko časa, da se sladkor raztopi, masa pa lepo zgosti. Ko

dobimo lepo gosto maso, kozico odstavimo in pustimo, da se masa hladi približno 15 minut. 
 
 

Medtem ko se masa hladi, segrejemo pečico na 180 stopinj Celzija. Nizek pekač obložimo s
papirjem za peko. Ko imamo ohlajeno maso, s čistimi rokami iz nje oblikujemo majhne

kupčke, ki jih čvrsto stisnemo skupaj in polagamo na pripravljen pekač. Če vam je lažje, si
lahko pomagate tudi z žličko. Nato jih pečemo v ogreti pečici 13 do 15 minut. Pečeni so, ko se

po vrhu lepo zlato obarvajo, na otip so še pa mehki. 
Ko čakamo, da se makroni ohladijo, v vodni kopeli stalimo čokolado.

Ohlajene makrone na spodnji strani pomočimo v čokolado in položimo na papir za peko. Po
vrhu pa jih lahko okrasimo z ostankom stopljene čokolade. Ko se čokolada strdi, jih še samo

serviramo in postrežemo. 
In sladki užitki se lahko pričnejo.

Vesel božič, srečno novo leto in dober tek!
Nika Jurečič, 4. c

 



ČOKOLADNI BUHTLJI
 

SESTAVINE:
kvas

1 dcl toplega mleka
1/2 svežega kvasa

1 velika žlica sladkorja
Po potrebi dodati malo moke.

TESTO:
1/2 kg moke

10 dkg sladkorja
10 dkg stopljenega masla

1 jajce
1 vaniljev sladkor

Malo limonine lupine.
NADEV:

Čokolada, Nutella 
 

PRIPRAVA
1. V malo toplega mleka dodamo sladkor, kvas in moko.

2. V mleku stopimo maslo in v zmes, ki naj bo topla, umešamo kvas in žličko sladkorja.
Zmešamo moko, preostali sladkor, sol, rumenjake in kvas. Dobro mešamo, približno 5

minut, dokler ne dobimo gladkega testa, ki se ne lepi preveč. 
3. Ročno še malo pregnetemo testo. Ko se testo podvoji, ga stisnemo in na pomokani
površini razdelimo na 12 enakih delov. Oblikujemo kroglice, jih razporedimo in nanje
položimo nadev. Zapremo jih in razporedimo po modelu, prevlečenem z maslom ali

margarino.
4. Pokrijemo jih s krpo in pustimo, da se ponovno podvojijo, nato pa pečemo v

predhodno ogreti pečici na 190 stopinj 20 do 25 minut. Na polovici peke jih lahko
pokrijemo s folijo, da ne potemnijo preveč. Ko so gotovi, jih premažemo s stopljenim

maslom.
5.Uživaj!

Anja Chiara Kantoci, 1. a



CIMETOVE ZVEZDICE
 

SESTAVINE:
500 g zmletih mandljev

5 beljakov
480 g sladkorja v prahu

1,5 žličke mletega cimeta
 

PRIPRAVA:
Iz beljakov stepemo sneg. Ko sneg še ni povsem čvrst, postopoma dodajamo 450 g

sladkorja in stepamo še deset minut, da dobimo čvrst sneg.
Zmlete mandlje in cimet premešamo. Od štiri do pet žlic snega odevamo na stran in
ga shranimo v hladilniku, v preostali sneg pa dodamo zmlete mandlje in cimet ter vse

skupaj previdno zmešamo. Maso shranimo v hladilnik za približno 60 minut.
Pripravimo si dva peki papirja. Prvega posujemo s preostalim sladkorjem v prahu in

stresemo nanj ohlajeno maso. Pokrijemo z drugim papirjem in maso, ki je vmes,
razvaljamo na približno 1 cm debeline. Papir odstranimo in iz razvaljane mase

izrežemo zvezdice. Modelček med izrezovanjem sproti namakamo v mleti sladkor.
Zvezdice preložimo na pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. S čopičem jih

premažemo s prihranjenim snegom in pustimo, da se vsaj dve uri sušijo na zraku
(najbolje jih je sušiti kar čez noč), nato pa jih 10 minut pečemo na 160 °C. Počakamo,

da se nekoliko ohladijo, nato pa jih previdno preložimo na rešetko. Pustimo, da se
popolnoma ohladijo.

Ohlajene zvezdice serviramo na krožnik in postrežemo.
 

Karin Volavšek, 2. a
 



VOŠČILA

RAZREDOV



Prišel je čas, 
ta nori čas,

ta veseli december!
Da novoletne zaobljube 

in pa želje skrite
 se nam vsem bi izpolnile,

da v novem letu odločno in pogumno
stopimo izzivom naproti,

vsem iz srca
želimo dijaki 1. a
z razredničarko

 
 



1. b



Pa so prišli dnevi, ko smo vsi veseli in polni
pričakovanj. Naj tako ostane tudi v letu 2022.
Lepe praznike vam želi 1. c z razredničarko



Ko polnoč ura vsaka odbije 
in tisoče čestitk poleti iz teme,

med njimi prav posebna želja je,
naj se vam izpolnijo sanje vse!

Vesele praznike in srečno 2022 vam želi 1. d 
z razredničarko

 



 
 

Iz 1. e z razredničarko vam želimo:
Martina, Marija in Matija – MAGIČNO

Aja – AVANTURISTIČNO
Tanja – TOPLO

Ivano – IZNAJDLJIVO
Lorita – LEPO
LETO 2022!!!

 



2. a z razredničarko vam želi lepe brezskrbne
praznike. V leto 2022 pa vstopite z obilo uspeha

in zdravja.
Ocene naj bodo pozitivne, testiranja pa

negativna ;)



Ob začetku novega leta vam želimo 
obilo zdravja, sreče in lepih trenutkov.

 Naj bo leto polno uspehov.
 2. c z razredničarko



Naj bosta božič in novo leto obdana z nasmehi,
igrivostjo, prazničnim vzdušjem in polna sončnih

žarkov v srcu!
2. d z razredničarko



Nasmeh je najlepši božični okrasek,
objem pa najlepše božično darilo.

Slednjih vam želimo obilo. 
2. e z razredničarko



Naj bo leto 2022 za vas takšno, kot smo 3. a:
 polno zabave, smeha, prijateljstva, talenta, okusnih dobrot

na mizi, igranja Kahoota, severne motivacije in peresnic,
polnih flomastrov za tablo; naj bodo vaše njive prekrite z
ajdo, radiji z Modrijani, vaši zapiski pa popredalčkani in

pisani kot lučke na jelki.
Prepričani smo, da ste nekateri učitelji zaznali naše interne
šale in upamo, da jih bomo do naslednjega leta nabrali še

več 😉 
Vesele praznike in srečno novo leto vam želi vaš najljubši

razred na šoli, 3. a z razredničarko



Podarite nasmeh neznancu, ki se zdi, da bo imel
težak dan. 

Dajte potrpljenje tistim, ki vam »skačejo po
živcih«. 

Oprostite nekomu, ki morda nikoli ne bo imel
poguma vprašati zanj.

Podarite prijaznost tistim, ki si to najmanj
zaslužijo.

In ne pozabite deliti ta ista darila sami s seboj.
Želimo pa vam tudi več iskric in malo manj

stresa.
Srečen, zdrav, socialno oddaljen, zamaskiran

božič vam želi 3. c z razredničarko 



Naj bo ta božični čas kar se da zdrav, ljubezniv
in miren; naj čim dlje traja in odrine vse slabo in

nas vse popelje v bolj pozitivno leto.
3. in 4. d z razredničarko

 



Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh in v stisnjenih dlaneh. 

3. e z razredničarko
 





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

Spet prišel je k nam ta praznični čas,
 ko veselja nasmeh ožari moj obraz.

 Srečno 2022 vam želi 4. c z razredničarko
 



NEMŠKI

KOTIČEK



DER KRAMPUS
 

Der Krampus ist eine Schreckgestalt in Begleitung des heiligen
Nikolaus. Eine Gestalt, die wir in Slowenien nur zu gut kennen.

Während der Nikolaus den braven Kindern Geschenke macht, werden
die unartigen oder schlimmen Kinder vom Krampus bestraft.

Wie wird der Krampus in deutschsprachigen Ländern noch genannt?
• Kramperl

• Tuifl (von Teufel)
• Bartl (Kurzform vom Bartholomäus)

Aber nicht nur in Slowenien ist der „Krampus“ bekannt, sondern auch
in Österr4eich im südlichen Bayern, in der Oberpfalz, Liechtenstein, in

Ungarn, der Slowakei, in Tschechien, Südtirol wie auch in Teilen
Kroatiens. Eine dämonische Gestalt, ursprünglich aus der

vorchristlichen Zeit.
Sehr beliebt sind auch die sogenannten „Krampusumzüge“ oder der
„Perchtenlauf“. Dabei verkleiden sich Jung und Alt als Krampus und

ziehen mit ihren Kuhglocken und viel Lärm durch die Straßen um sich
zu zeigen und um den Leuten einen Schrecken einzujagen.

Dabei sieht man die Krampusse auch gerne mit einer Rute. Früher
gehörte es dazu, die Krampusse zu ärgern, aber nicht dabei erwischt
zu werden. Die Masken sind oft aus Holz geschnitzt und auch wenn

sie „grauslich“ aussehen, sind sie doch schön.
Bei einem Perchtenlauf mit Feuerwerk, Fackeln und Feuerspuckern

sind die Krampusse eine Attraktion.
 

Wissen Sie eigentlich, was der Krampus früher mit unartigen Kindern
gemacht hat?

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!



DER HEILIGE NIKOLAUS 
 

Der Heilige Nikolaus hingegen, bitte nicht zu verwechseln mit „Santa Clause“, sieht so
aus!

 
Einige Unterschiede zum Weihnachtsmann sind zu erkennen:

1. Die Kopfbedeckung
2. Der Stab

3. Der Umhang
 
 

In der Figur des Heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen zu einer
verschmolzen. Zum einen Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen

Türkei. Er lebte im dritten Jahrhundert. Zum anderen Nikolaus von Sion, einem Ort in
der Nähe von Myra, aus dem sechsten Jahrhundert.

Wer war Nikolaus von Myra?
So stellte sich ein französischer Maler im Mittelalter den Heiligen Nikolaus vor.

Die Legenden über das Leben der beiden Männer verwoben sich zu der mythischen
Figur des Heiligen Nikolaus von Myra. Er soll zahlreiche Wunder vollbracht haben,

darunter etwa einen Sturm besänftigt und mehrere Tote wieder zum Leben erweckt
haben. Eine Geschichte erzählt davon, wie er einem verarmten Vater von drei Töchtern

hilft: Der verzweifelte Vater steht kurz davor, seine Töchter in die Prostitution zu
schicken.

Da hilft Nikolaus, indem er heimlich in der Nacht Goldstücke durch das Fenster wirft.
Der Mythos des barmherzigen Helfers und Beschützers, der unerkannt in der Nacht

Kinder beschenkt, ist geboren.
Heiliger Nikolaus: Schutzpatron der Seefahrer

Im Mittelalter zählt Nikolaus zu den beliebtesten Heiligen, in Russland steigt er sogar
zum Nationalheiligen auf. Als Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute wird der

Heilige Nikolaus Schutzpatron der Hanse. Davon zeugen noch heute etliche
Nikolaikirchen in den Hansestädten, darunter in Rostock, Wismar und Stralsund. In

Hamburg erinnert das Mahnmal St. Nikolai an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft im Nationalsozialismus.

Der Krampustag ist der 5. Dezember, dem Vorabend des Festes des heiligen Nikolaus
am 6. Dezember. Normalerweise kommen beide am Abend des 5. Dezembers vorbei.

In manchen Regionen vielleicht aber erst am 6. Dezember.
Und, wart ihr auch schön artig?

 
Dijaki 2. a 



WEIHNACHTEN
 

Am 25. Dezember feiern Christen auf der ganzen Welt Weihnachten
zum Gedenken an die Geburt von Jesus Christus. 

Weihnachten wird meist in der Familie oder mit Freunden und mit
gegenseitigem Beschenken gefeiert, Bescherung genannt. In
deutschsprachigen und einigen anderen Ländern findet die

Bescherung für gewöhnlich abends am 24. Dezember statt und wird
als der herausragende Teil des Weihnachtsfests angesehen. In

englischsprachigen Ländern ist eine Bescherung am Morgen des
Weihnachtstags üblich. Viele Länder verbinden weitere eigene

Bräuche mit Weihnachten.
Der Brauch, Karten zu verschicken und den Weihnachtsbaum zu

schmücken, stammt aus dem 19. Jahrhundert und hat wenig mit dem
Christentum zu tun, aber in jüngerer Zeit hat sich hierzulande eine
neue Version von Weihnachten herausgebildet - die amerikanische

Weihnacht. Es kam aus Amerika zu uns. Diese Form des
Weihnachtsfestes zeichnet sich durch die Ankunft des

Weihnachtsmannes aus. Den Weihnachtsmann gibt es im
Christentum jedoch nicht. Er trat erstmals in einer Coca-Cola-
Werbung auf. Das amerikanische Weihnachtsfest zeichnet sich

dadurch aus, dass viel Geld ausgegeben wird - große Geschenke
kaufen, teure Abendessen zubereiten, die Häuser übermäßig

dekorieren, große Weihnachtsbäume aufstellen usw. Aber ist das
alles wirklich notwendig?

 
 

                                                Ela Novak, 2. a



WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND
 

In Deutschland gibt es zwei Weichnachtsfeiertage, den 25. und den
26. Dezember. Weihnachten zu feiern ist für die meisten eine wichtige
Familientradition. Etwa jeder vierte Deutsche geht an Weichnahten in

die Kirche. Heiligabend ist der Höhepunkt der Weihnachtszeit in
Deutschland. An diesen Tag oder etwas eher wird der

Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Viele Haushalte stellen
außerdem eine Krippe auf. In der Küche wird das Weihnachtsessen
vorbereitet. Traditionelles Weichnachtsessen ist: Weihnachtsgans,
Karpfen, Würstchen mit Kartoffelsalat, Raclette und Fondue. Das
traditionelle Weihnachtsdessert ist Lebkuchen und Spekulatius.
 In Deutschland sind auch die Weihnachtsmärkte sehr beliebt.

Deutschlands berühmtester und größer Weichnachtsmarkt zieht
jährlich über zwei Millionen Besuchter an, darunter viele Touristen

aus aller Welt. Der älteste Weichnachtsmarkt ist in München aber die
bekannteste ist in Nürnberg. Hier kann man die Nürnberger

Bratwürstchen essen und Glühwein trinken. Eröffnet wird der Markt
von dem allseits belieben Christkind, das seinen inzwischen

berühmten Prolog vor Tausenden von Besuchern auf dem Marktplatz
vorträgt. 

   
 

Živa Križanec, 2. a
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