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UVODNIK 
Pozdravljeni! 

Mladi novinarji vam ponovno s svojo 

novo izdajo Direndaja krajšamo čas.  

Začela se je zima, a snega še vedno nismo 

zasledili. Dnevi se krajšajo in so vidno 

hladnejši. Prileže se nam čaj in toplejše jedi. 

Tudi zaspani smo bolj. Vendar pa se v tem 

času vseeno veliko dogaja. Marsikaterim 

živalim se prileže zimsko spanje, veliko 

praznikov je in obiščejo nas trije pomembni 

možje. Gotovo veste, o katerih treh 

govorim. Več pa boste o njih izvedeli, če se 

lotite branja našega časopisa. V njem vam 

bomo razen tega povedali še marsikaj 

zanimivega, vas popeljali po svetu, vam 

pomagali doma pričarati praznično 

vzdušje in narediti prijazna darilca za ljudi, 

ki jih imate radi in jih želite razveseliti. 

Lahko boste preizkusili naše recepte, sami 

spekli praznično pecivo, se z njim 

posladkali in razveselili tudi druge. Piškoti 

so lahko tudi prav posebno darilo. Za 

kratek čas pa smo pripravili tudi nekaj za 

možgančke. Ali veste, kje živi Božiček?  

Kaj še čakate, začnite brati!  

V imenu vseh novinarjev in seveda 

svojem vam želim veliko užitkov ob 

branju, vesel božič in vse lepo v novem 

letu. 

Patricija Završki, urednica
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BOŽIČ 

 Hana Premzl  

Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem 

koledarju, ki ga v katoliških, protestantskih in v 

večini pravoslavnih cerkva praznujejo 25. 

decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. 

Uradno ime se glasi praznik našega gospoda 

Jezusa Kristusa. Božič praznujejo kristjani in tudi 

mnogi nekristjani. Obeležujejo ga z mašami, 

polnočnicami, molitvami ter pokajevanjem 

prostorov, kar naj bi prinašalo mir. Za božič se 

postavijo tudi jaslice, to je majhen hlevček, v katerem spi Jezušček, okoli njega so pa ovce, 

osel in pastirji.  

Poznamo pa tudi drugo obliko božiča, ki ga imenujemo ameriški 

božič, zato ker je k nam prišel iz Amerike. Ta ni povezan s 

krščanstvom, osrednja oseba te vrste božiča pa je Božiček, ki 

prinaša darila. Božiček je svojo podobo dobil šele z oglasom za 

pijačo coca-cola. Postavlja se tudi božično drevesce, najpogosteje 

smreka ali jelka, ki ga okrasijo. Glavni smisel tega božiča je kupiti 

čim več daril ter poslati veliko voščil.  

 

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Bozic  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bozic
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DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 Lara Kurbus 

Dan samostojnosti in enotnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 26. decembra 

in je dela prost dan. 

Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita, ki je bil 23. decembra 1990. Udeležilo se ga 

je 93,2 %  volivcev in odgovorilo na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in 

neodvisna država. Velika večina vseh volivcev je odgovorila pritrdilno, kar je omogočilo 

razglasitev samostojne Slovenije. Prebivalci Slovenije naj bi v vsej zgodovini prav na ta 

dan pokazali največjo enotnost, kar je bila resnično zgodovinska razsežnost. 

 

  

Zimski rebusi in uganke 

 

 
 

ka rokov 
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BOŽIČ PO SVETU 

 Patricija Završki 

Božič, eden najlepših praznikov, sicer velja za krščanski praznik, a ga praznujejo vse 

verske skupnosti in tudi tisti, ki so versko neopredeljeni. Že od nekdaj je tako, da se 

praznuje 25. decembra. Je simbol praznovanja in obdarovanja. Najbolj pogost simbol 

božiča po celem svetu sta božična jelka in jaslice. Kasneje je prišel še Božiček, ki ga danes 

pozna ves svet. Ljudje po svetu praznujejo različno, v nekaterih kulturah ima večjo 

obdarovalno moč Miklavž. 

SLOVENIJA 

V navadi je, da medtem ko gre družina k maši, najstarejši član ostane doma in pripravi 

božično kosilo. Na praznični mizi se tako po večini znajdejo posvečen kruh, odojek, 

pečenica in pečeno jagnje. Seveda ne manjka tudi smreka, pod katero so jasli. Nekateri pa 

se raje zabavajo zunaj, kjer je prav tako pestro. V mestih so razne prireditve, pije se 

kuhano vino, ne manjkajo pa lučke po hišah, na drevesih ipd. 

 

1: Praznična Ljubljana 

NEW YORK  

V New Yorku s tradicionalnim prižiganjem lučk na božičnem drevesu pred 

Rockefellerjevim centrom New Yorčani zakorakajo v praznične dni. Ker je to velik 

spektakel, se ga udeleži desettisoče ljudi.  

  

2: Praznični New York 
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KITAJSKA 

Hiše okrasijo pripadniki krščanske vere s čudovitimi laternami iz papirja. Božično 

drevesce, ki ga imenujejo drevo luči, okrasijo z verigami, rožicami in laternami iz papirja, 

otroci zvečer nastavijo velike nogavice, Božiček, ki se imenuje Dun Che Lao Ren, pa jim 

prinese darila. Glavne slovesnosti potekajo konec januarja, ko praznujejo kitajsko novo 

leto oziroma festival pomladi. Otroci dobijo nova oblačila in igrače, mize se šibijo pod težo 

dobrot, na ulicah pa pokajo petarde. Omenjena praznovanja se seveda lahko od kraja do 

kraja precej razlikujejo. 

Viri: 

http://www.rtvslo.si/slovenija/bozic-je-druzinski-praznik/95496 

http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/new-york-prizgal-lucke-na-27-

metrov-visokem-drevesu.html 

http://citymagazine.si/clanek/kako-bozic-praznujejo-drugod-po-svetu/ 

  

Zimski rebusi in uganke 

Zemljici trudni odejo bo stkala, 

 prezeblim grmičem bo čepice dala.  

Gola drevesa bo v halje odela, 

 zaspanim medvedom uspavanke pela.  
 

http://www.rtvslo.si/slovenija/bozic-je-druzinski-praznik/95496
http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/new-york-prizgal-lucke-na-27-metrov-visokem-drevesu.html
http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/new-york-prizgal-lucke-na-27-metrov-visokem-drevesu.html
http://citymagazine.si/clanek/kako-bozic-praznujejo-drugod-po-svetu/
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VENČEK V PREPOLJAH 

 Luka Kovačič (besedilo in fotografija) 

Letos smo se krajani Prepolj, na pobudo Jožeta Ekarta, odločili narediti velik adventni 

venček. Z delom smo pričeli že v začetku novembra, saj je bilo potrebno najprej pripeljati 

30 okroglih bal in jih postaviti v obliko kroga na travnik ob vaškem središču. Nato smo 

osnovo venčka ovili s folijo, nato pa še s smrekovimi vejami. Sledilo je še ovijanje traku 

okrog venčka in postavitev lučk. Venček je težak okrog 10 ton in v obsegu meri 48 metrov, 

v premeru pa 15,4 metra.  

V soboto, 29. 11. 2014, smo točno ob polnoči prižgali prvo lučko na našem adventnem 

venčku. Prižgal jo je naš župan, gospod Bojan Kirbiš. Prišel je tudi farni župnik, gospod 

Rudi Koželjnik, ki je blagoslovil venček. Vsako nedeljo pa je na njem zagorela nova luč in 

nam naznanila čas do prihoda božiča. 
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TRIJE DOBRI MOŽJE 

 Ana Katarina Kovačič 

December je čas, ko nas med spanjem obiščejo trije dobri možje. To so božiček, dedek 

Mraz in Miklavž.  

Prvi nas obišče 6. decembra in to je Miklavž. Nekateri ga poznajo tudi pod imenom Sveti 

Nikolaj. Živel je med leti 270 in 286. Rodil se je v Turčiji in z leti postal škof. V času zime 

je rad obiskoval otroke in jim podarjal sladkarije, suho sadje, igrače in podobno. V 

današnjih časih pa Miklavža pogosto povezujejo s parkljem. Miklavž otroke nagradi, 

parkelj pa jih odnese v svoje domovanje. Pogosto nam prinese sladkarije. 

Naslednji dobri mož je Božiček. Ta prihaja k nam v noči iz 24. na 25. december. To ime se 

je pojavljalo že v letu 1823 v Združenih državah Amerike, nato pa pri nas v Evropi, 

natančneje v Skandinaviji. Otrokom je prinašal skromna darila, vendar so bili tudi teh zelo 

veseli. Dandanes pa nam Božiček prinaša zelo pestra in bogata darila, po navadi igrače. 

Prav tako pa pravijo, da ima Božiček črno in zlato knjigo, v kateri vpisuje poredne in 

pridne otroke. Božiček je oblečen v rdečo opravo in na glavi ima rdečo kapo s cofkom. Živi 

na severnem polu in z jeleni raznaša darila. S seboj ima vrečo, s katero se v hiše spusti 

skozi dimnik, ko že vsi spijo. 

Tretji in tudi zadnji dobri mož pa je dedek Mraz. Ta obdaruje otroke v tednu pred novim 

letom ali pa v noči iz 31. decembra na 1. januar. Temelji na ruskih legendah okoli leta 

1930, kjer se imenuje Дед Мороз (Ded Moroz) in je poročen s starko Zimo, ki se po rusko 

imenuje Зима-старуха (Zima - staruha). Otrokom prav tako kot Miklavž tudi dedek Mraz 

prinaša darila. Pogosto ga omenjamo v pesmih, najbolj znana pa je Siva kučma, bela brada. 

Ima bel klobuk in dolg rjav plašč. 

To so naši trije dobri možje, ki nas vsako leto znova obdarujejo s kupi daril. Nekateri vanje 

verjamejo, drugi ne. Zelo pa je pomembno, da jih ohranimo v našem spominu.  

   

Viri: google wikipedia Miklavž, Božiček, dedek Mraz   



  

  

 

Zanimivosti 

9 

INTERVJU Z BOŽIČKOM 

 Neli Pernek, Lana Ljubec 

Gospod Božiček je zelo skrivnostna oseba, zato sva se odločili, da vam ga predstaviva. 

Odpeljali sva se daleč, čisto na sever, kjer je zdaj zima in veliko snega ter ga intervjuvali. 

Novinar: Prosiva, če našim bralcem zaupate, kje živite. 

Božiček: Na severnem polu. 

Novinar: Koliko ste stari? 

Božiček: Uuh, star sem malo manj kot 3000 let.  

Novinar: Torej otroke obdarujete že od vedno? 

Božiček: Ja, lahko bi rekli tako.  

Novinar: Koliko pomočnikov imate? 

Božiček: Imam 100 pridnih škratov. 

Novinar: Kaj po navadi jeste in pijete? 

Božiček: Najraje pijem coca-colo, najraje pa jem piškotke, ki jih speče moja žena. 

Novinar: Kdo vam zavija darila? 

Božiček: Imam palčke, ki naredijo vse to. 

Novinar: Kakšni so otroške želje? 

Božiček: Eni si želijo draga darila, drugi pa le kakšno malo igračo. 

Novinar: Ali radi obdarujete otroke? 

Božiček: Seveda! Zelo rad vidim, kako se otroci razveselijo daril. 

Novinar: Kako vam uspe vsa darila raznositi v enem samem večeru? 

Božiček: To pa bo ostalo skrivnost. 

Novinar: Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nama odgovorili na vprašanja. 

Božiček: Bilo mi je v veselje.  
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BOŽIČKOVA VAS 

 Patricija Završki 

Finska je dežela, poznana po jezerih, savni in zelo posebnem bradatem starčku, ki vsako 

leto na en zelo poseben dan razveseljuje otroke po vsem svetu. Finci ga kličejo Joulupukki, 

mi pa ga poznamo pod imenom Božiček. Živi v vasi Joulupukkin Pajakyla na arktičnem 

krogu severno od glavnega mesta Laponske, Rovanie. Tu ima pisarno, kjer sprejema goste, 

ter pošto, kamor prihajajo pisma otrok in od koder odpošiljajo pisma obiskovalcev. V vasi 

domujejo tudi škratje, Božičkovi pomočniki, ki se med letom, ko ne zbirajo in izdelujejo 

daril za otroke, ukvarjajo s turisti, jim prodajajo spominke in jim v restavracijah strežejo 

z lokalnimi dobrotami. 

 

Viri: 

http://valterosvajaevropo.grta-studios.com/?p=2501  

https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcFZmOVBsvZP9oFBQXBYp7RUqfr6gldbQa

sUXE4fkwLw02ix8JCg  

Zimski rebusi in uganke 

Zares! Poznam vozilo brez koles, 

ki pelje, če je sneg, toda le, kjer je breg.   

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sonchek.com/phps/IBE/hotelInfo.php?gid%3D2224150971054%26htc%3D%26rgc%3D%26zhc%3D%26toc%3D%26tocs%3DPALM%26tab%3DtripInfo%26typ%3Dtrip&ei=McOCVM_HC4q1UZyvg9AP&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNHwASOdkBRMPWpNUmORL2kfLQ0xTg&ust=1417942164302956
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ZGODOVINA POŠILJANJA PISEM BOŽIČKU IN 

DEDKU MRAZU 

 Ana Katarina Kovačič 

Navada pošiljanja pisem in 

okraševanja božičnega 

drevesca izvira iz 19. 

stoletja in ima le malo 

skupnega s krščanstvom. 

 Otroci zelo radi pišejo pisma 

Božičku in dedku Mrazu, 

Miklavžu redko. Stavek, ki v 

teh pismih praktično nikoli ne 

manjka, je: "Prosim, prinesi 

mi ..." Največkrat si zaželijo 

igračo, včasih kdo pomisli tudi 

na revne otroke, je razvidno iz pisem, ki prispejo na naslov Božičkove pošte na Pošti 

Slovenija. Uradni naslov pošte, ki prične delovati 2. decembra, so odprli leta 2010, a pisma 

za Božička in dedka Mraza so na pošti seveda dobivali že pred tem. "Iz leta v leto večji je 

odziv na projekt Božičkova pošta, v katerem sodelujejo tako otroci posamezniki kot 

skupine iz vrtcev in šol. Leta 2011 je Božiček prejel sedem tisoč pisem otrok, 2012. je 

število naraslo na deset tisoč pisem, lani pa na 15 tisoč," pravijo na Pošti Slovenije in 

dodajajo, da Božiček odgovori na prav vsako pisemce, zraven pa priloži še manjše darilce. 

Tudi otrokom, ki svoje želje zaupajo dedku Mrazu in je v pisemcu ali na kuverti naslov 

"poštni Božiček", odgovori v njegovem imenu in priloži darilce. 

V drugih državah pošte ob decembrskih praznikih prav tako odpirajo podobne urade, v 

Nemčiji, denimo, jih imajo kar sedem. Mnogi otroci iz vsega sveta pa pošiljajo pisma 

Božičku kar na severni tečaj oziroma na skrajni sever Evrope, denimo na Finsko, Aljasko. 

Po podatkih Svetovne poštne zveze, ki koordinira svetovni poštni sistem, je število pisem 

v zadnjih petih letih naraslo za tretjino. Po oceni naj bi bila Božiček in dedek Mraz lani 

prejela kar osem milijonov pisem, samo v Franciji so jih otroci dobrima možema napisali 

rekordnih 1,7 milijona, v Kanadi pa 1,35 milijona. Pisma, naslovljena na Božička, so v 

posebnih oddelkih sprejemali na vsaj dvajsetih nacionalnih poštah. Božiček ima več 

naslovov, saj je pravi kozmopolit, eden najbolj priljubljenih pa je gotovo vas na Finskem, 

ki je leta 2012 po podatkih finske pošte prejela več kot petsto tisoč pisem iz 192 držav 

sveta.  

Viri: http://www.bonbon.si/default.asp?kaj=1&id=6077250  

  

http://www.bonbon.si/default.asp?kaj=1&id=6077250
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PISMO BOŽIČKU 

 Maša Kaučevič 

Dragi Božiček! 

Kako si kaj? Jaz sem fino, upam, da si ti tudi. Kot vsako leto ti spet 

pišem. Vem, da imaš v tem času veliko pisem, ampak vseeno upam, da 

boš moje prebral. Vendar ti pustim, da najprej prebereš vsa pisma, ki 

so ti jih poslali otroci, kar jaz nisem več. Otroci te bolj potrebujejo. 

Kako je kaj Rudolf? On je moj najljubši jelenček, ker ima tako smešen 

nos. Tega mu, prosim, ne povej, reci raje, da je njegov nos lep. Vem, 

kako je Rudolf lahko občutljiv, in ga nočem izzivati tako blizu božiča, 

ker pravijo, da bo začelo snežiti in v snežnem viharju boš brez njega 

težko našel hiše vseh otrok. In mene. Ali imaš zdaj motorne sanke in 

so jelenčki samo za okras? Mogoče imaš celo luči na teh svojih sankah. 

Tega ne vem, te že dolgo nisem videla. Ampak upam, da imaš udobne 

sanke, ker verjamem, da se je zelo težko celo noč voziti po nebu, če ti 

ni toplo in prijetno. Tega sicer ne vem zagotovo, ker se še nikoli nisem 

v sankah celo noč vozila po nebu. Ampak mislim, da ti je bilo to jasno. 

Letos pravzaprav ne vem, kaj bi si zaželela, da mi prineseš. Ker se mi 

zdi, da imam vse, kar potrebujem. Če imaš pa ti kakšno idejo, pa ti 

lahko povem, da imam rada … short: obleke in še kaj drugega. 

Oprosti, ker ti letos nisem mogla točno povedati, kaj si želim. Upam, 

da boš vseeno našel kaj zabavnega. Lepo se imej, pozdravi pa tudi vse 

škrate in jelenčke, še posebej Rudolfa. Želim ti toplo in prijetno vožnjo 

na božični večer. 
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Zgodba 

DEKLICA V OGLEDALU - 2.DEL 

 Lara Smogavc Cestar, Lana Rešek in Kaja Selinšek 

 Bil je božični večer leta 1978. Otrokom je v spominu še vedno ostal posnetek deklice.  

 Božični večer so preživljali pred božično smreko, ob kaminu. Nenadoma so za velikim in 

starim oknom opazili deklico s posnetka. Iz oči ji je pritekla ena sama solza. »Morda se 

spomni njenega zadnjega božiča z družino,« so pomislili. Solza se je čez nekaj časa 

spremenila v led. Oči so postale rdeče. V njih se je videlo zlo. Naenkrat je prišla v 

stanovanje in je imela le en namen. Ubiti jih. Zaradi njihovega očeta je vse sovražila. Bežali 

so za svoje življenje. Deklica jih je lovila s sekiro. Pobila je tri od petih. Vse je bilo rdeče od 

krvi. Dva sta se uspela izmuzniti. Eden izmed njiju je bil sin, ki je prevzel prekletstvo očeta, 

eden pa je bil družinski prijatelj. Božični večer se je naenkrat spremenil v umor. Zbežala 

sta v temno hosto. Deklice to ni ustavilo. Potem se je zgodilo nepričakovano … 

SE NADALJUJE … 

 

 

Zimski rebusi in uganke 

   

1 2 3 4 5 6 7 

4 = M 

6 = R 

 

1 2 3 4 5 

5 =I 

1 2 3 4 

1=C 

Rešitev:  _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Ustvarjalnica 

KAJ LAHKO DOMA IZDELAMO ZA BOŽIČ 

 Lea Petar 

Da bi bilo naše stanovanje za božične in novoletne praznike okrašeno, je spodaj nekaj 

nasvetov za doma izdelane kreacije. 

SVEČNIK 

V kozarec za vina daste majhne okraske in ga obrnete narobe. 

Nanj lahko daste svečo in tako izgleda kot svečnik.  

 

Pomarančo na polovici prerežete, in sicer tako da zarežete samo 

v lupino in jo nato odstranite. Iz druge polovice pomarančnega 

olupka pa lahko naredite in po svoje ustvarjate pokrov. V spodnji 

del pomaranče položite svečo in če želite, vse skupaj pokrijete. 

 

OKRASKI 

Iz papirja lahko naredite tudi okraske, tako da si narežete trakove in oblikujete poljubno 

obliko (glej spodnjo sliko). 
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Ustvarjalnica 

MEHKE BLAZINICE 

Iz nekega starega oblačila (najbolje flis) izrežete dva enaka lika. Med njiju položite riž in 

vse skupaj zašijete, da izgleda kot blazinica. 

 

 

Zimski rebusi in uganke 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

Rešitev:      _ _ _ _ 
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Ustvarjalnica 

NAREDI SAM - DARILA 

 Lara Smogavc Cestar, Lana Rešek, Kaja Selinšek 

Skodelice 

Kaj potrebuješ? 

 bele skodelice 

 alkoholni flomaster 

Postopek: 

Vzameš belo skodelico in alkoholne flomastre 

različnih barv. Na skodelico narišeš izbrane motive. Nato jo podariš nekomu za božič. 

Kozarci presenečenj 

Kaj potrebuješ? 

 mason jar ( kozarec s pokrovom, ki je namenjen shranjevanju hrane) 

 bonbone, piškote itd. 

 vrvico 

 listek 

 flomaster 

 luknjač 

Postopek: 

Vzameš kozarec s pokrovom in vanj daš 

bonbone, piškote … Nato vzameš listek in 

na njega napišeš lepo misel. Tega preluknjaš z luknjačem, skozi luknjo potisneš vrvico in 

zavežeš na kozarec. Tisti, ki bo to dobil, se bo zelo razveselil. 
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Ustvarjalnica 

Zapestnice iz elastičnih gumic 

Potrebuješ: 

 paket elastičnih gumic 

 statve 

Postopek:  

Najprej vzameš statve. Začneš s tem, da na spodnji klin daš 

gumico in jo razpotegneš še na drugo, ki je desno od nje. Zdaj bi moralo zgledati nekako 

takole: 

Ves čas delaš v enakem vrstnem redu in ko misliš, 

 da je dovolj dolga za tvojo roko, začneš delati nazaj. 

Vzameš predzadnjo gumico in jo daš na naslednji klin 

in tako dalje do konca. 

 

Viri: 

http://putitinajar.com/2013/11/23/5-colorful-handmade-mason-jar-christmas-

gift-ideas/ 

http://www.sparkandchemistry.com/craft-it-blog/cup-of-cheer-personalized-mugs 

http://freedownloadmoney.com/how/how-to-make-loom-bands-by-hand-

single.html 

https://www.youtube.com/watch?v=IXuFV0y3HzY 

  

Zimski rebusi in uganke 

Kaj nastopi vsako zimo, 

ko december se izteče 

in si vsi ljudje želimo  

zdravja in miru in sreče? 

http://putitinajar.com/2013/11/23/5-colorful-handmade-mason-jar-christmas-gift-ideas/
http://putitinajar.com/2013/11/23/5-colorful-handmade-mason-jar-christmas-gift-ideas/
http://www.sparkandchemistry.com/craft-it-blog/cup-of-cheer-personalized-mugs
http://freedownloadmoney.com/how/how-to-make-loom-bands-by-hand-single.html
http://freedownloadmoney.com/how/how-to-make-loom-bands-by-hand-single.html
https://www.youtube.com/watch?v=IXuFV0y3HzY
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Ustvarjalnica 

NAREDI SAM - PRAZNIČNE DEKORACIJE 

 Neli Pernek 

Božični lonček 

Potrebuješ: 

 kozarček za vlaganje 

 nekaj zimskih okraskov 

 papir bele barve 

 lepilo 

Vzemi kozarček za vlaganje in ga skrbno operi. 

Papir natrgaj na majhne koščke in ga stresi v 

lonček. Nato dodaj okraske, lahko uporabiš vejice smrekice ali snežake. Teh pa ne pozabi 

prilepiti. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ  

Venček 

Potrebuješ: 

 božične bučke 

 vročo pištolo za lepljenje 

 stiropor v obliki kroga (namesto stiropora 

lahko vzameš tudi kaj drugega) 

Izberi božične bučke različnih barv. Zalepi jih 

eno ob drugo v obliki kroga. Nato boš dobil 

venček iz božičnih bučk. Lahko ga obesiš na 

steno ali pa z njim okrasiš mizo.  

Vir: 

https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ 

Zimski rebusi in uganke 

V lep papir in pisan trak zavito - 

kdo bi vedel, kaj je notri skrito. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ
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Ustvarjalnica 

Vaza z bučkami 

Potrebuješ: 

 vazo 

 bučke 

 lučke 

Poišči stekleno vazo, vanjo pa daj bučke različnih barv. Če 

želiš, lahko daš v vazo tudi božične lučke. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ  

Vesel božični napis 

Potrebuješ:  

 kolaž papir (izberi papir v božičnih 
barvah) 

 volno 

 flomaster  

 lepilni trak 

Iz kolaž papirja izreži nekaj trikotnikov. 

Izberi si napis, kot je vesel božič, in napiši po 

eno črko na vsak trikotnik. Nato vzemi volno 

in lepilni trak. Vse trikotnike z lepilnim trakom prilepi na volno. Tvoj vesel božični napis 

je končan. Lahko ga prilepiš na steno. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ 

 

  
Zimski rebusi in uganke 

Včasih moker, včasih suh, 

včasih rahel kakor puh, 

včasih trd in zledenel, 

sprva vedno čisto bel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohT8vTNbkdQ
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Ustvarjalnica 

OKRASKI ZA JELKO 

 Lara Smogavc Cestar, Lana Rešek, Kaja Selinšek 

Snežaki iz žarnic 

Potrebuješ: 

 žarnice 

 papir (oranžen, črn) 

 bleščice 

 majhne vejice 

 vrvico 

 lepilo 

Postopek:  

Vzameš žarnico in nanjo posuješ bleščice. Iz papirja izrežeš kroge za oči, usta, gumbe. 

Izrežeš tudi papir v obliki korenčka za nos. Nato to prilepiš na žarnico. Vzameš majhne 

vejice in jih zalepiš na obe strani žarnice. Na koncu vrvico zavežeš okoli žarnice. Okrasek 

je pripravljen. 

 

Preprosti okraski 

Potrebuješ: 

 prozorni okrasek 

 nekaj, kar bi hoteli dati v ta okrasek 

Postopek: 

Vzameš prozorni okrasek in vanj daš, kar hočeš. 

Predlagamo, da vanj daste kakšne bleščice, volno … Ta okrasek res pove, kakšen je vaš 

okus. Prednost je, da je ta okrasek zelo preprosto narediti in ne vzame veliko časa. 
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Ustvarjalnica 

CD okrasek 

Potrebuješ: 

 CD 

 prozoren okrasek 

 lepilo 

Postopek: 

Vzameš CD in ga razrežeš na koščke. Nato 

vzameš okrasek in jih nanj prilepiš. Ta 

okrasek je preprosto izdelati in izgleda 

zelo lepo. 

Viri: 

http://www.colorsandjoy.com/12-wonderful-diy-christmas-ornaments/ 

http://www.stylemotivation.com/17-cute-and-easy-diy-christmas-ornaments/ 

http://www.demilked.com/diy-christmas-tree-ideas/ 

Uživajte v pogledu na lepo okrašeno smrečico. Vesel božič! 

  

http://www.colorsandjoy.com/12-wonderful-diy-christmas-ornaments/
http://www.stylemotivation.com/17-cute-and-easy-diy-christmas-ornaments/
http://www.demilked.com/diy-christmas-tree-ideas/
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Ustvarjalnica 

BOŽIČNE SLADICE 

 Eva Kaube 

Na naši šoli imamo kuharski krožek in ker zelo rada pečem slaščice, sem se mu pridružila. 

Skupaj smo pripravili 3 vrste peciva, ki vam jih bom predstavila, da lahko tudi sami kaj 

spečete. 

VANILIJEVI ROGLIČKI 

SESTAVINE: 

 200 g margarine ali masla 

 250 g moke 

 100 g zmletih orehov ali mandeljnov 

 70 g sladkorja v prahu 

 1 vaniljev sladkor 

 SESTAVINE ZA POSIP: 

 100 g sladkorja v prahu 

 1 vaniljev sladkor 

POSTOPEK PRIPRAVE: 

V skledo damo moko, margarino, zmlete orehe in sladkor v prahu. Sestavine zgnetemo in 

oblikujemo rogljičke, ki naj bodo vsi približno enako debeli. Pečemo jih toliko časa, dokler 

niso zlato zapečeni in jih nato še tople povaljamo v sladkorju. 

OREHOVI KRAPKI 

SESTAVINE: 

 250 g moke 

 ½ pecilnega praška 

 120 g margarine 

 70 g sladkorja 

 1 vanilijev sladkor 

 30 g sesekljanih orehov 

 1 jajce 

 100 g marmelade 

 malo naribane limonine lupine 
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Ustvarjalnica 

SESTAVINE ZA OREHOV 

NADEV: 

 150 g sesekljanih orehov 

 120 g sladkorja v prahu 

 1 vanilijev sladkor

SESTAVINE ZA GLAZURO: 

 2 tablici čokolade za kuhanje 

 malo masla 

POSTOPEK PRPRAVE: 

V skledo damo moko, pecilni prašek, margarino, sladkor v prahu, vaniljev sladkor, 

sesekljane oreh, marmelado, limonino lupino ter jajce. Vse sestavine dobro zgnetemo v 

krhko testo, nato pa ga postavimo v hladilnik, da počiva pol ure. Testo na tanko razvaljamo 

in izrežemo z okroglini nazobčanimi obodci kroge. Te namažemo z marmelado in nanje 

denemo nekaj orehovega nadeva, ki ga pripravimo tako, da vse sestavine za nadev med 

seboj zmešamo. Pečemo 20 min v srednje vroči pečici. Med tem pripravimo glazuro. V 

ponev damo čokolado in maslo ter ju segrevamo nad vročo vodo, da se stopita. Pečene 

krapke okrasimo z glazuro in jih postrežemo. 

HUZARSKI KRAPKI 

Ta recept lahko uporabijo tudi ljudje z celiakijo, saj lahko uporabijo 2 jajci in en beljak. 

SESTAVINE:  

 250 g moke 

 ½ pecilnega praška 

 70 g sladkorja v prahu 

 1 vanilijev sladkor 

 120 g masla ali margarine 

 2 rumenjaka 

 1 beljak 

 30 g olupljenih in sesekljanih mandeljnov 

 marmelada po želji 

POSTOPEK: 

V skledo damo moko, pecilni prašek, maslo, 2 rumenjaka in vanilijev sladkor. Zgnetemo v 

krhko testo in oblikujemo kroglice, velike za en oreh. Položimo jih na pomaščen pekač in 

vanje naredimo vdolbinico s kuhalnico. Premažemo jih z beljakom in potresemo s 

sesekljanimi mandeljni. Pečemo jih v srednje vroči pečici 20-25 min. Ko so pečeni in se 

nekoliko ohlade, denemo v vdolbinice marmelado. 

VIRI: knjiga REGINA, Google slike 



  

  

 

24 

Ustvarjalnica 

NOVOLETNE SLADICE 

 Lana Ljubec 

Smetanova strjenka 

Potrebuješ:  

 1,5 dcl sladkorja 

 5 dcl tekoče sladke smetane 

 1 dcl mleka 

 1 vanilin sladkor 

 4 žličke želatine 

 1 dcl vroče vode 

Priprava: 

 V posodi zmešaš sladkor, smetano in mleko ter 
na majhnem ognju segrevaš toliko časa, da se sladkor stopi, vendar ne sme vreti; 

 dodaš vaniljin sladkor; 

 vroči vodi dodaš želatino in mešaš, da se stopi; 

 stopljeno želatino vmešaš v smetanovo zmes, če nastanejo grudice, jo precediš; 

 tako dobljeno tekočino naliješ v skodelice, ki si jih prej oplaknila s hladno vodo; 

 skodelice postaviš v hladilnik vsaj za dve uri ali še bolje, kar za čez noč; 

 smetanovo strnjenko lahko postrežeš z različnimi prelivi, od sadnih do čokoladnih. 

VIR: http://www.zenska.si/recepti/sladice/5-receptov-za-izvirne-praznicne-sladice/ 

  

Zimski rebusi in uganke 

Mrzla zima ne počiva, 

v belo je odela svet. 

S čim je jezero prekrila, 

da je gladko kot parket? 
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Ustvarjalnica 

Medenjaki 

Potrebuješ (za testo): 

 50 dag moke, 

 25 dag sladkorja, 

 25 dag masla, 

 približno 3 žlice medu, 

 2 pesti mletih orehov, 

 1 žličko cimeta, 

 2 jajci, 

 noževo konico pecilnega praška. 

Za glazuro: 

 1 beljak, 

 20 – 25 dag sladkorja v prahu. 

Priprava: 

 Vse sestavine za testo zgneteš v podolgovato kačo, nato od nje režeš manjše kroglice; 

 kroglice polagaš na namaščen pekač in jih sploščiš, da dobiš piškotke; 

 medenjake pečeš na 170 stopinj približno 15 minut; 

 glazuro pripraviš tako, da z metlico v beljak vmešaš sladkor v prahu; 

 sladkor dodajaš postopoma, da dobiš ravno prav gosto zmes; 

 še vroče medenjake pomakaš v glazuro, saj se tako hitreje posuši. 

VIR: http://www.zenska.si/recepti/sladice/5-receptov-za-izvirne-praznicne-sladice/ 
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Moda 

MODNI NASVET ZA DEKLETA 

 Lea Petar 

Večina deklet ima rada lepe in urejene nohte, pa sta tukaj dva nasveta, kaj si lahko narišete 

na nohte za božične praznike. 

   

 

Zimski rebusi in uganke 

 

 

 
 

 
o=a t pol 
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Šport 

NK MARIBOR SE JE PO DOLGEM ČASU 

UVRSTIL V LIGO PRVAKOV 

 Luka Kovačič in Patrik Kokot 

Letos se je NK Maribor uvrstil v LIGO 

PRVAKOV! Zmagali so 3 tekme, izgubili so 

3 in 6 remizirali. V kvalifikacijah so igrali 

proti Macabi Tel Aviv (3:2) in HŠK Zrinjski 

(2:0). V play-off proti Celticu so zmagali 

2:1. V ligi prvakov so prvo in drugo tekmo 

proti Sportingu in Schalkeju remizirali 1:1. 

V torek, 21. 10. 2014, se je ob 20.45 

pomerili proti Chelseju iz Londona in so 

izgubili 6:0. V sredo, 5. 11. 2014, so se 

pomerili proti FC Chelseau v Ljudskem 

vrtu, s katerim so remizirali 1:1. Na tekmi 

proti Sportingu so izgubili 3:1, na zadnji 

tekmi proti Schalkeju pa 0:1. V nadaljnje 

tekmovanje v ligi prvakov ali v evropski 

ligi se niso uvrstili, ampak še vedno smo ponosni na njih. 

NK Maribor je trenutno drugi v Prvi slovenski ligi. Zaostaja za Domžalami za 3 točke in s 

tekmo zaostanka. V Prvi slovenski ligi so bili 12 krat prvaki, v Slovenskem pokalu 8, v 

Superpokalu pa 4.  

Pri Mariboru igrajo: Jasmin Handanivić, Marko Šuler, Petar Stojanović, Aleksander 

Rajčević, Mitja Viler, Damjan Bohar, Agim Ibraimi, Željko Filipović, Aleš Mertelj, Dare 

Vršič, Sintayehu Sallalich, Welle Ndiaye, Marcos Magno Morales Tavares, Jean Philippe 

Mendy in Luka Zahović. Njihov trener je Ante Šimundža, športni direktor pa Zlatko 

Zahovič. Njegov sin Luka Zahovič je trenutno najboljši strelec Prve slovenske lige. 

Napadalec Marcos Tavares je najboljši strelec Maribora v zgodovini.  

VIR: spletna stran NK Maribor

3: Ekipa NK Maribor (Foto: Patrik Kokot) 
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Ugankarski kotiček 

REŠITVE ZIMSKIH REBUSOV IN UGANK 
 

Stran 4: smučanje 

Stran 5: zima 

Stran 10: sanke 

Stran 13:  

Stran 15: 

stran 17: novo leto 

stran 18: darilo 

stran 17: sneg 

stran 24: led 

 

Zimske rebuse in uganke so za vas pripravili Ana Katarina in Luka Kovačič ter Patrik 

Kokot. 

 

Viri: 

http://sl.wikisource.org/wiki/Uganke_%28Mira_Voglar%29#ZIMSKE_UGANKE  

http://sl.wikisource.org/wiki/Sto_ugank  

Wikipedija 

http://www.sinatura.si/2009/11/27/smuc%CC%8Cka-elan-megfire/ 21.11.2014 

http://www.pravljicna.si/pozdravljanje-in-rokovanje  21.11.2014 

http://www.seebiz.eu/u-boru-najvece-nalaziste-zlata-na-svetu/ar-80939/  

21.11.2014 

http://jysk.si/shranjevanje/razne-police/predelna-stena-sandved-20-polic-bukev 

21.11.2014 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_list 21.11.2014 

 

http://sl.wikisource.org/wiki/Uganke_%28Mira_Voglar%29#ZIMSKE_UGANKE
http://sl.wikisource.org/wiki/Sto_ugank
http://www.sinatura.si/2009/11/27/smuc%CC%8Cka-elan-megfire/
http://www.pravljicna.si/pozdravljanje-in-rokovanje
http://www.seebiz.eu/u-boru-najvece-nalaziste-zlata-na-svetu/ar-80939/
http://jysk.si/shranjevanje/razne-police/predelna-stena-sandved-20-polic-bukev%2021.11.2014
http://jysk.si/shranjevanje/razne-police/predelna-stena-sandved-20-polic-bukev%2021.11.2014
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_list%2021.11.2014

