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Prijetno branje

 Julia
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga praznujemo 25. decembra
kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Praznujemo ga le v katoliških in protestantskih
državah.

ZGODOVINA:
Praznovanje je že iz predkrščanskih časov, ko so mnoga
ljudstva častila nastop zimskega solsticija (sončev
obrat). Dan se začne ponovno daljšati in tako simbolizira
zmago dobrega nad zlim.

AMERIŠKI BOŽIČ:
V novejšem času se pri nas uveljavlja tudi druga oblika
praznovanja božiča, ki ni povezana s krščanstvom. Ker gre za
nov pojav, še nima uradnega imena. Imenujmo ga ameriški
božič, ker je k nam prišel iz Amerike. Osrednja osebnost te
oblike praznovanja božiča je Božiček, ki prinaša darila

VIRI:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8D
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Prijetno branje

 Tija
Najvažnejši del božičnega dneva je bilo božično kosilo. Gospodinja položi na mizo vse
najboljše, kar hiša premore. Med izbranimi jedmi je bilo včasih veliko ajde: ajdova
potica, ajdovi žganci, ajdovi kolači, ajdova kaša ipd. Obilje praznične božične mize je
bilo najboljše zagotovilo, da bo prihodnje leto dobra letina.
Na božični dan se je družina držala doma. Nihče ni hodil na obiske, lahko je šel le v
cerkev in naravnost domov. Tudi sosed ni smel k sosedu. Če bi kdo prelomil to staro
prepoved, mu v naslednjem letu kokoši ne bi nosile jajc, koklje pa bi zvalile same
petelinčke. Škofjeločani so nezaželenemu obiskovalcu, ki je na sveti dan prišel v hišo,
zagrozili, da mu bodo na rit privezali sajast pokrov s peči.
Božično obdarovanje je mlada navada. Prva božična darila so se pojavila pred slabimi
200 leti v Nemčiji, pri nas pa v meščanskem okolju pred nekaj več kot petdeseti leti.

(VIR: Smo kaj šegavi, Slovenske šege ob božiču in novem letu)

ŽELJA ZA BOŽIČKA

Za Božička si ne želiva ravno kaj velikega, saj imava že
stvari na pretek.
Želiva si imeti dobre ocene, zdravje in nekaj sladkega.

Aneja in Nika
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Prijetno branje

 Zala in Tija
BOŽIČEK
 Domovanje: Božiček stanuje na severnem tečaju (ali na skrajnem
severu Skandinavije).
 Datum: Božiček obdaruje otroke na božično jutro - 25
decembra.
 Oblačila: Oblečen je v škratovska oblačila rdeče barve z belo krzneno obrobo.
 Spremstvo: Spremljajo ga škrati.
 Prevoz: Pripelje se s sanmi, ki jih po zraku vlečejo severni jeleni. Prvi v vpregi je
jelenček Rudolf.

DEDEK MRAZ
 Domovanje: Živi pod Triglavom v Kekčevi deželi.
 Datum: Otroke obdaruje pred novim letom ali na novoletno jutro v
domačem krogu.
 Oblačila: Oblečen je v ovčji krzneni plašč s slovenskim ornamentom,
v roki ima sprehajalno palico, na glavi pa ima polhovko.
 Spremstvo: Po navadi nima spremljevalcev, lahko pa ga spremljajo
palčki, živali in snežinke.
 Prevoz: Pripelje se s sanmi s konjsko vprego.

MIKLAVŽ
 Domovanje: Miklavž je svetnik in je zato v nebesih, od koder
prihaja k nam.
 Datum: Goduje 6. decembra in na ta dan zjutraj ali pa že 5
decembra zvečer po ustaljenem običaju obdaruje otroke.
 Oblačila: Miklavž je bil škof, torej je oblečen v škofovska liturgična
oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico.
 Spremstvo: Spremljajo ga angeli in parklji (hudiči, demoni).
 Prevoz: Kako sveti Miklavž prihaja k nam, je ovito v skrivnost, saj svetniki ne
potrebujejo zemeljskih potrebščin za svoje delovanje. Nekateri sicer menijo, da
prihaja peš ali tudi na saneh (ki pa jih ne vlečejo severni jeleni, ampak konjska
vprega).
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Prijetno branje

 Lana
Ker so prazniki že tukaj, sem se pozanimala o božiču po svetu. Imamo več vrst božiča
in zdaj vam jih bom predstavila.

Krščanski božič
Bistvo tega božiča je praznovanje rojstva Jezusa
Kristusa. Sveto pismo pravi, da sta se Jožef in Marija
odpravila v Betlehem takrat, ko je bila Marija visoko
noseča. Ker nista mogla dobiti prenočišča v hiši, sta
šla v hlev. Tam je rodila Jezusa in ga položila v jasli.
Kristjani se spominjajo tega dogodka s postavljanjem jaslic.

Rodnoverni božič
Slovanski rodnoverci praznujejo v času božiča zimski sončni
obrat, ki ga imenujejo s tradicionalnimi imeni: koleda, kračun,
zimski kres itd. Pri rodnovernih praznovanjih gre skozi sodobno
interpretacijo

za

nadaljevanje

predkrščanske

tradicije.

Staroverski obredi so se opravljali še vse do prve svetovne vojne.
Bili s strogo tajni, saj je krščanstvo staroverce preganjalo, zato so staroverci na zunaj
živeli kot kristjani.

Ameriški božič
Ta oblika božiča je bolj sodobna, zato še nima uradnega imena. Pri nas ga imenujemo
ameriški božič, ker je k nam prišel iz Amerike. Ta božič ni povezan s krščanstvom, saj je
osrednja
praznovanja

osebnost
božiča

te

oblike

Božiček,

ki

prinaša darila. Svojo podobo je dobil
z oglasom Coca-Cole. Ameriški božič
je zelo potrošniško usmerjen praznik.
Ljudje kupujejo čim večja darila, čim
več voščilnic ter velike jelke z veliko
okraski.
Viri:
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Prijetno branje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8D
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Nativity_tree2011.jpg
/1200px-Nativity_tree2011.jpg
https://target.scene7.com/is/image/Target/OrnamentsTrim_treetoppers99792171002_1506972985225?wid=526&qlt=60&fmt=pjpeg
http://www.commissionersquayinn.com/img/slides/christmas.png?1469140729
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Prijetno branje

 Nika in Aneja
Obiskali sva učence 1. razreda in jih povprašali, kaj si
želijo od Božička ali dedka Mraza.
Zaželeli so si:
TRAKTOR (Tim, 6 let)
SOY LUNA URA (Tara, 6 let)
LEGO LETALO (Žiga, 6 let)
KNJIGO O BOŽIČKU, PALČKIH IN JELENIH (Hana, 6 let)
TOVORNJAK S KRAVAMI (Kevin, 6 let)
SOY LUNA KOTALKE (Lana, 6 let)
ČISTO PRAVO MUCO (Gal, 6 let)
SOY LUNA LIČILA (Eva, 6 let)
HRČKA (Idriz, 7 let)
LEGO KOCKE (Patrik, 6 let)
PRESENEČENJE (Ema, 6 let)
ZLATO RIBICO, KI IZPOLNI 3 ŽELJE (učiteljica Sonja)

Želje se niso preveč ponavljale, kajti učenci in učiteljica imajo bujno domišljijo.
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Intervju

 Renard, Simon, Tjan
Odločili smo se, da bomo naredili intervju z osebo, ki je v teh dneh za otroke zelo
pomembna.

Simon: Prosim, če se mi najprej predstaviš. Kako ti je ime?
Božiček: Ime mi je Božiček.
Renard: Zakaj si debel?
Božiček: Ker rad jem čokolado, bonbone ...
Tjan: Zakaj lahko tvoji jeleni letijo?
Božiček: Pred poletom jih posujem s čarobnim prahom.
Simon: Kako v tako kratkem času raznosiš vsa ta darila?
Božiček: Ker imam najboljše sanke na svetu.

Želimo ti srečno pot in ne pozabi obiskati tudi nas.
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Intervju

 Tjan
Če spremljate TV, potem veste, da se je pred slabim
mesecem na pop tv začela priljubljena družinska
oddaja Znan obraz ima svoj glas. Oddajo lahko
gledate vsako nedeljo ob 20.00. Voditelj oddaje je
radijec Denis Avdič. V oddaji pa je tudi žirija, ki jo
sestavljajo igralka Tanja Ribič, mezzosopranistka
Irena Yebuah Tiran in igralec Gojmir Lešnjak Gojc. V
oddaji tekmuje 8 znanih obrazov in ena izmed njih je
tudi moja teta (bota, botra) Ljubica Špurej Jazbinšek.
Kot član novinarskega krožka sem se odločil, da jo
predstavim tudi vam.
Za tiste, ki ne vedo, prosim povej, kam si hodila v osnovno šolo?
LJUBICA : V Osnovno šolo Starše, prva štiri leta pa v podružnico Marjeta na Dravskem
polju.
Si že v šoli kazala svoj pevski talent?
LJUBICA: Da. Nastopila sem na skoraj vseh šolskih prireditvah, ali v dramskem krožku
kot igralka ali pa kot pevka v pevskem zboru.
Kakšen je tvoj dan v nedeljo pred oddajo?
LJUBICA: Pester in naporen. Čas imaš samo za kosilo. Drugače pa so ves čas priprave
na odru.
Kolikokrat imaš vaje?
LJUBICA: Trikrat tedensko.
Kdaj ti naredijo preobrazbo
obraza,

če

nekoga,

ki

moraš
ti

imitirati

sploh

ni

podoben?
LJUBICA: Štiri ure pred oddajo v
živo.
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Intervju
Kdaj najdeš in kako preživljaš svoj prosti čas?
LJUBICA: Seveda ga najdem, največ pa ga preživim skupaj s svojo družino.
Kateri nastop ti je bil najbolj všeč?
LJUBICA: Sasha vrtnar in Chuby Cheker.
Pri kateri preobrazbi si se morala najbolj potruditi (vokalno)?
LJUBICA: Pri Alyi. Alya je bila res velik izziv.

VOŠČILO
Želim vam srečen in vesel božič ter lepo,
zdravo in uspešno novo leto.

Lara
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Obdarovanje

 Maja
ZA NAJMLAJŠE:
 Plišaste igrače
 Ropotuljice
 Viseče igrače za k posteljici
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Obdarovanje
ZA MALČKE:
 Konjiček za guganje
 Lesene kocke, tirnice in vlakci
 Plišaste živali
 Plastični set za čajanko
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Obdarovanje
ZA MALCE STAREJŠE:
 Barbike za deklice
 Lego kocke
 Igrače delovni stroji
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DRAGI BOŽIČEK
Dragi Božiček sem zelo zelo zelo priden, torej sem
najbolj priden v vesolju.
Če bi imel vozniški izpit, bi mi moral prinesti: ferrari
laferrari, ferrari 458 speciale, lamborghini aventador
sv in Porsche 911.
Da boš vedel, kakšni so ti avtomobili, ti prilagam fotografije.

Ferrari 458 speciale

Ferrari laferrari

lamborghini aventador sv

Renard
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Ustvarjalnica

 Tija in Zala
Francoske zvezdice:
Naj se letos med tvojimi božičnimi piškoti znajdejo tudi francoske zvezdice z lešniki, ki
so hkrati čudovito okrasje.
Sestavine:
 200 g masla ali margarine
 200 g sladkorja v prahu
 200 g naribanih lešnikov
 žlička cimeta
 2 rumenjaka
 350 g namenske moke
Glazura:
 100 g sladkorja v prahu, sok ene limone, 110 ml vode
 po želji sesekljani lešniki za okras
Priprava:
Zmešamo maslo in sladkor ter vmešamo rumenjaka, lešnike, cimet in na koncu moko.
Testo dobro pregnetemo, zavijemo v folijo in pustimo počivati v hladilniku eno uro.
Lešnike, ki jih bomo uporabili za okras, grobo nasekljamo.
Na pomokani površnimi na tanko razvaljamo testo in z modelčkom v obliki zvezde
izrežemo zvezdice. Vse zvezde zložimo na s peki papirjem obložen pekač in pečemo v
predhodno ogreti pečici 10 minut na 200 stopinjah.
Iz sladkorja in limoninega soka pripravimo glazuro, in sicer tako: v kozici kuhamo vodo,
sladkor in limonin sok toliko časa, da se sladkor stopi in začne tekočina rahlo vreti.
Kozico odstavimo in počakamo, da se glazura malo ohladi. Z njo premažemo zvezdice.
Po želji potresemo s sesekljanimi lešniki. Naj vam teknejo!
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Ustvarjalnica
Čokoladni krofki
Zelo hiter recept za čokoladne kekse brez glutena in jajc vam bo zlezel pod kožo.
Sestavine:
 150 g masla
 300 g sladkorja v prahu
 150 g naribanih lešnikov
 150 g naribane temne čokolade (lahko pa tudi kakšne druge čokolade)
Priprava:
Mlačno maslo zmešamo s sladkorjem, lešniki in čokolado. Iz mase oblikujemo za oreh
velike kroglice in jih zložimo na s peki papirjem obložen pekač. Pečemo jih 15 minut v
predhodno ogreti pečici na 150 stopinj. Ko so pečeni, jih pustite, da se ohladijo na
pekaču, saj se vam bodo sicer drobili.

Vanilijevi rogljički
Vanilijevi rogljički, ki jih pripravimo iz zgolj štirih sestavin, so posebej priljubljeni v
božično-novoletnem času, priležejo pa se kdaj koli v letu.
Sestavine za vanilijeve rogljičke:
 250 g moke
 150 g masla
 50 g sladkorja
 1 vanilin sladkor
17

Ustvarjalnica
Priprava:
V veliki skledi presejemo moko in obe vrsti sladkorja ter dodamo na manjše koščke
narezano maslo. Pregnetemo sestavine do gladkega testa in testo oblikujemo v
hlebček. Prekrijemo ga s prozorno folijo in ga pustimo počivati v hladilniku najmanj 30
minut.
Testo nato razvaljamo na svaljke, ki jih enakomerno narežemo, nato pa oblikujemo
rogljičke. Rogljičke položimo na s peki papirjem obložen pekač in jih pečemo 10 minut
na 180 stopinjah.
Ko so rogljički pečeni, jih še, ko so topli, povaljamo v vanilin sladkorju. Pa dober tek!
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Ustvarjalnica

 Aneja in Nika
Jagode oplaknemo pod tekočo vodo in
dobro osušimo s papirnatimi brisačkami.
Maskarpone in vanilijev ekstrakt z
električnim mešalnikom gladko razmešamo.
Dodamo sladkor v prahu in mešamo še
toliko časa, da dobimo malce gostejšo
gladko kremo, ki jo nadevamo v dresirno ali pa plastično vrečko, na katero smo
namestili zvezdasti nastavek z majhno odprtinico.
Jagodam z nožem odrežemo peclje tako, da dobimo ravne površine. Potem jim
odrežemo še vrhove oziroma konice – pri tem pazimo, da ne odrežemo preveč, saj
bodo "kape" pretežke in se bodo Božički prevračali. Jagode z manjšim nožkom
nekoliko izdolbemo, da naredimo prostor za kremo.
Jagode nato napolnimo s pripravljeno kremo in nanjo previdno namestimo odrezane
vrhove. Božičke razporedimo po servirnem krožniku ali pladnju. Iz čokoladnik mrvic
ali koščkov čokolade jim naredimo oči, potem pa z dresirno vrečko narišemo še
gumbe in cofe na kapi. Pripravljen prigrizek takoj postrežemo ali pa ga do uporabe
shranimo v hladilniku.
OKUSNO
SLADKANJE!!

Bogat je tisti, ki je v srcu
in duši zadovoljen.
Vse novo leto vam
želim takšnega bogastva.
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Ustvarjalnica

 Aneja in Nika
SESTAVINE:
 125 g masla
 100 g sladkorja v prahu
 1jajce
 200 g gladke moke
 60 g jedilnega škroba
 1 žlička pecilnega praška
 150 g čokoladnih kapljic ali narezane čokolade

POSTOPEK:
Maslo sobne temperature narežemo na manjše kocke in ga skupaj s sladkorjem v prahu
stepemo. Ko se maslo in sladkor povežeta, dodamo 1 jajce in stepamo, da nastane
homogena zmes. Dodamo moko in jedilni škrob ter pecilni prašek. Vse skupaj zmešamo
v maso. Na koncu dodamo čokoladne kapljice ter z metlico zmešamo (ne z
mešalnikom), da se enakomerno razporedijo po masi. Testo oblikujemo v štruco cca. 4
cm debelo in zavijemo v prozorno folijo za živila ter postavimo v hladilnik za 2 uri. Po
dveh urah štruco razrežemo na približno 1 cm debeline ter položimo na pekač. Pazimo,
da jih položimo dovolj narazen, saj se piškoti razlezejo (vedno pečem 9 piškotov na
pekaču od pečice). Piškote pečemo na 180 stopinjah približno 15 minut, oziroma dokler
niso spodaj rjavo zapečeni. Piškote pustimo na pekaču, da se malce ohladijo, saj so
precej krhki, nato jih prestavimo.
OKUSNO
SLADKANJE!!
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Ustvarjalnica
SESTAVINE:
 100 g kokosove moke
 60 g sladkorja
 1 jajce
 1 žlička pecilnega praška
 50 g moke
 0,4 dl kokosovega mleka (ali sladke smetane)
 ščepec soli
 čajna žlica cimeta v prahu
 sladkor v prahu za posip

POSTOPEK:
 z metlico zmešamo sladkor, jajce, cimet, sol in smetano
 ločeno zmešamo kokosovo moko, moko ter pecilni prašek
 v jajčno zmes vmešamo mešanico kokosove moke, moke in pecilnega praška
 zmes postavimo na hladno, da postane trša
 oblikujemo kroglice premera 2-3 cm
 pečemo jih 10 minut pri 180 stopinjah in jih nato posujemo s sladkorjem v prahu

OKUSNO
SLADKANJE!!

Povaljajte se v sneg,
skrijte snežni kristal v dlan,
zapišite nagajivo zimsko misel
in narišite nasmeh na obraz vam dragih ljudi,
vse to počnite praznične dni!
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Ustvarjalnica

 Renard in Simon
Potrebuješ:
 1 storž
 1 par oči
 1 košček trakca
 2 ušesi iz filca
 2 palčki za roge
 1 kroglica iz filca

Na koncu vse prilepimo na storž, kot je na sliki.
Še nekaj okraskov:
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DRAGI BOŽIČEK!
Dragi Božiček, ker sem bil letos ZELLOOOO priden,
ZELLOOOO skrben in seveda ŠE POSEBEJ ZELLLOOOO
skromen, si letos želim: Ligra, bazen, vilo, zabaviščni
park, nov avto, super moč, vodni tobogan, kletko za ligra
(nekje pač mora živeti), avtogram Batmana,
10000000000000000000000000 evrov in željo, ki sta mi
jo predlagala starša, in to je ... Želim si sestrico.
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Za kratek čas

 Karin in Katja
1. LOVLJENJE MALO DRUGAČE
Lovimo se lahko na veliko različnih načinov: z žogo ali preprosto z rokami, seveda pa si
lahko tudi sami izmislimo kaj desetega. S prijateljem si razdelita vloge: eden bo srna in
drugi lovec. Lovec mora uloviti srno. To stori tako, da stopa po snežnih stopinjah srne
in jo skuša uloviti. Ko lovec ujame srno, se vlogi zamenjata, seveda pa je lahko srn tudi
več.

2. SLEPI SNEŽAK
Ta igra se igra tako, da najprej naredite snežaka, nato pa si s prevezo (npr. šal, ruta ...)
zakrijte oči. Snežaka poskusite okrasiti, npr. dodajte mu oči, usta, nos iz kamnov, vejic
ali drugih naravnih materialov. To igro se lahko igrate sami ali s prijatelji in nato
tekmujete, kdo je snežaka lepše opremil.

3. SNEŽNA ZASTAVA
Na daljšo leseno palico (vejo) privežite star kos oblačila (majica, neuporabna manjša
rjuha …). Eden od prijateljev naj to palico skrije nekje v bližini, ostali pa jo morajo najti.
Tako vsak pride na vrsto in tisti, ki palico poišče najhitreje, je zmagovalec.

4. SNEŽAK OD SPODAJ NAVGOR
Snežaka je precej lahko narediti, ampak narediti snežaka od
spodaj navzgor pa ni tako enostavno. Če se vam zahoče,
lahko še sami poskusite.

5. LEDENI MEHURČKI
Vsi radi spuščamo milne mehurčke,
pozimi pa je to početje še bolj zabavno.
Vse naredimo enako razen tega, da
mehurčka ne pihnemo v zrak, temveč ga
previdno damo nad zmrznjeno podlago
(klopca, drevo, ograja..) ter opazujemo,
kako

iz milnega

mehurčka

počasi
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nastaja ledeni mehurček. Kjer se mehurček in sneg srečata, nastane led. Tako počasi
opazujemo to čudovito čudo.

6. HULA HOP OBROČ
Zelo zabavno je vrteti hula hop obroč. Poskusite vrteti obroč, medtem ko imate na sebi
pulover, majico, bundo, šal …
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 Renard in Tjan
Prazniki so tudi priložnost, da se umirimo in si vzamemo čas za branje. Za vas sva
poiskala tri zanimive knjige. Predlagava, da si pripravite topel kakav ali vročo čokolado,
se zavijete v toplo odejo, vzamete v roke knjigo in …

ZA NAJMLAJŠE
V Božičkovi delavnici se vsem mudi, saj je treba
zaviti in raznositi vsa darila za otroke. Le na
medvedka so pozabili! Povleci in poglej pod
zavihke in mu pomagaj pravočasno priti do
Tomijeve

hiše.

Imenitno

prepesnil

Milan

Dekleva.

ZA MLADINO
Zvezdanina starša, lord in lady Saksida, se ubijeta v prometni nesreči. Takrat se v njenem
domu pojavi grozna teta Alberta z veliko sovo,
ki ji je ime Wagner. Zvezdano namerava
ogoljufati za dediščino, a na srečo ima deklica
skrivno in malce grozljivo presenečenje, s
katerim se bo ubranila pred spletkarsko teto.

Razvpiti britanski komik in pisatelj David
Walliams je najbolj priljubljen avtor za otroke v
Angliji ta hip. Za svojega so ga takoj vzeli tudi
slovenski bralci – na mah so jih osvojile Babica
barabica, Mihec milijarder in Zlobna zobarka. Ne
dvomimo, da jih bo navdušila tudi Tiranska teta.
Tudi to knjigo je ilustriral priljubljeni ilustrator
Tony Ross in prevedel Milan Dekleva.
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ZA ODRASLE
Okrasitev božičnega drevesa in mize, doma narejena darila ...

Nov, malce bolj tradicionalno obarvan
pristop k obdarovanju in preživljanju časa
pred

božičem:

domača

peka,

doma

narejena

razmislek

o

darila,

porabi

in

recikliranju ovojnih papirjev in odvečne
plastike ... Čudovita in topla knjiga, polna
zamisli za darila, ki jih lahko naredi vsak:
okraski za smrečico, adventni koledarji,
copati iz polsti, ingverjev kolač, svečniki iz
steklenih kozarčkov, družabne igre, božični
puding ... Barvne fotografije.
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 Tija in Zala
K prijetnim praznikom spada tudi prijetna glasba. Pripravili sva vam nekaj predlogov.
Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g

All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!) (Shazam Version)
https://www.youtube.com/watch?v=fGFNmEOntFA
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Train - Shake up Christmas
https://www.youtube.com/watch?v=J-8VCL4uSUc

Wham! - Last Christmas (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
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[OFFICIAL VIDEO] Hallelujah – Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ

VOŠČILO
Vsem, ki to berejo, želim vesele
praznike in obilo sreče ter
zdravja v prihodnjem letu.
Lana
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 Kornelija

SAM DOMA
Sam doma je izjemno uspešna in priljubljena družinska komedija o malemu Kevinu
(Macaulay Culkin), ki ga pomotoma pozabijo doma, ko se njegova družina odpravi na
božični izlet v Francijo. Potem ko ugotovi, da je sam doma, mora braniti hišo pred
nerodnima vlomilcema (Joe Pesci, Daniel Stern), ki načrtno kradeta po hišah v Kevinovi
soseski v predmestju Chicaga. Vse do precej dinamičnega konca je čutiti sijajno
Culkinovo navzočnost, zaradi katere je film postal ena največjih uspešnic v svojem času.

GREMLINS
Film govori o pošastih, ki se, če jih poškropiš z vodo, spremenijo v zlobne pošasti. Tako
se je zgodilo v tem filmu. Te male pošasti so skoraj zavzele mesto, za več informacij pa
si poglejte film.
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POKVARJENI BOŽIČEK
je komedija o dveh prevarantih, ki se med božičnim časom
odpravita v nakupovalna središča preoblečena v Božička
in škrata. Njun namen seveda ni razširjanje veselega
božičnega vzdušja, ampak nabrati čim več denarja. Načrte
jima prekriža osemletni fant in ju poduči o pravem
pomenu božičnega časa.
Billy Bob Thornton je Willie, zanemarjen in duhovit
božiček v nakupovalnem središču.
Pod rdečim kostumom in dolgo brado se skriva vlomilec
sefov, ki mu enkrat na leto - na božični večer - uspe veliki
met. Ko nakupovalci odidejo domov, si s premetenim
škratom Marcusom (Tony Cox) privoščita svojevrstno zabavo. Medtem ko Willie
vlamlja, gre Marcus "po nakupih". V Phoenixu jima v zelje hodita nergavi poslovodja
Bob Chipeska (John Ritter) in sumničavi vodja varnostne službe Gin Slagel (Bernie Mac).
Willieju življenje dodatno popestrita oboževalka Sue (Lauren Graham) in 8-letni poba
Thurman Merman (Brett Kelly), ki je prepričan, da je nesramni, jezikavi in vedno
nabasani Willie Božiček.
Črno komedijo Pokvarjeni Božiček je režiral Terry Zwigoff (Crumb, Svet duhov), v njej
pa igrajo Billy Bob Thornton (Bal smrti, Skrivna afera, Mož, ki ga ni bilo, Armageddon),
Tony Cox (Jaz, Irena in jaz, Petek), John Ritter (Panika, Rezilo, Problematični otrok),
Lauren Graham (Midve z mamo, Caroline v mestu, Sladki november), Bernie Mac
(Oceanovih 12, Oceanovih 11, Charliejevi angelčki: S polno brzino) in Brett Kelly
(Cheats, Na hladnem, Ubij me pozneje). Scenarij sta napisala Glenn Ficarra in John
Requa. Izvršna producenta sta bila Ethan in Joel Coen, producenti pa so bili Sarah
Aubrey, John Cameron in Bob Weinstein.
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 Karin in Maja

Mož iz snega, ki ga delamo pozimi.
Nekdo, ki je bil v oddaji Znan obraz ima svoj glas in se piše Bunderla.
Po dežju otroci po njej radi skačejo, a se pogosto zmočijo.
Pri čajanki ga potrebujemo, vanj pripravimo čaj.
Veliko jih je na cesti in avtocesti, imajo 4 kolesa in so raznih barv.
Popularna pevka, ki se piše Pušlar.
Dejavnost, ki jo otroci obožujejo, pri njej uporabljajo sani.
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 Aneja in Nika
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 Ajda

Kaj smrečico vsako leto

Kdo polepša božič

krasi, zavito

nam vsak,

pod smrečico

skozi dimnik prileti,

leži, pentljo nosi

darila pod smrečico

se blešči?

postavi?

(darilo)

(Božiček)

Praznike polepša nam vse,
če to možno je,
ponoči sveti se,
z njim igramo se vsi,
podnevi snežak se
gradi.
(sneg)
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 Karin in Maja
Vsi horoskopi veljajo od začetka novega leta do konca februarja.
V začetku novega leta boste imeli srečo z vašo
simpatijo. Vaša simpatija vas bo opazila in morda boste
dobili punco/fanta. Prav tako se bodo dvignile vaše
ocene.
V novem letu lahko pričakujete veliko uspehov v šoli.
Vaše močno področje bo ali športna ali likovna. V
začetku leta pa se boste ponovno zaljubili.
V začetku leta vas čaka obilica ljubezni in sreče. Prav
tako vam bo neka oseba v začetku leta izpovedala
ljubezen. Imeli boste tudi velike uspehe na šolskih
tekmovanjih.
Naveličani boste tega, da vas vaša simpatija ne opazi,
zato boste postali bolj odločni in samozavestni in vaši
simpatiji izpovedali ljubezen.

V šoli vam bo šlo čedalje bolje. Odkrili boste svoje skrite
talente in jih izkoristili za zmage na raznih tekmovanjih.

V novem letu boste imeli srečo z ocenami. Vaši talenti
bodo postali bolj opazni, pa tudi ljudje vas bodo hvalili.

Spoznali boste novo ljubezen, ki vas sprva ne bo
opazila, kar pa vam bo dalo še večji zagon, da ji poveste
kaj čutite.

36

Za kratek čas
V šoli boste postali bolj popularni. Dobili boste veliko
novih prijateljev, pa tudi z ljubeznijo boste imeli srečo.

Obeta se vam veliko novih ocen, katerih boste izjemno
veseli, saj bodo zares dobre. Morda se vam obeta tudi
veliko sreče v ljubezni.
Ugotovili boste, da vas vaša simpatija ljubi. To bo
pokazala tako, da se vam bo začela vedno več
posvečati. Verjetno bosta postala tudi par.
Spoznali boste veliko novih ljudi. Med njimi tudi vašo
novo simpatijo. Obetajo se vam tudi uspehi na državnih
tekmovanjih.
Hitro boste razvijali svoje talente. Ti pa vam bodo
pomagali do vedno boljših ocen. Pa tudi v ljubezni se
vam obeta obilica sreče.
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Božične želje
Sem Simon in sem zelo priden deček,
vedno delam nalogo, ker je v šoli veliko
spraševanja, se moram veli ko učiti.

Zunaj rad pomagam atiju in mami pri
opravilih. Prosim, prinesi mi komplet za
izdelavo gradov in drugih super stvari.

Prosim!
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 Lara
Ker pozimi ne moreš nositi vsega in moraš biti toplo oblečen, vam bom v tem članku
ponudila nekaj nasvetov glede oblačenja. Predstavila vam bom tudi, kaj je zdaj
moderno, doma pa si lahko iz teh nasvetov sestavite svoj
videz iz oblačil, ki jih že imate doma.

VSAKDANJI VIDEZ
Za šolo se najbrž ne oblačite vsak dan zelo elegantno, zato
imam tukaj idejo za bolj mrzle dni, ko se hočeš v šoli počutiti
udobno. Vzemite navadne črne kavbojke ali pajkice. Zraven
oblecite pulover in šal za zunaj. Obujte si neke zelo udobne
in tople čevlje, najboljše takšne kot so na sliki.

ELEGANTEN VIDEZ
V šoli imate tudi dneve, ki so bolj formalni. Včasih
greste v gledališče. Imate predstavo, v kateri nastopate
… Za to bilo najbolje, da oblečete nekaj takšnega:
debele nogavice, krilo, toplo majico in kakšno jopico.
Obujete si lahko črne gležnarje ali debelejše superge.

ULIČNI VIDEZ
Če greste kdaj v mesto po nakupih, je to pravi videz za vas. Obujte
si visoke škornje, debele hlače, šal, torbico, pulover in že ste
pripravljeni za dan nakupovanja.
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VIRI:
https://i.pinimg.com/736x/f7/fd/f7/f7fdf7013f79b797c904c14fef539e5d-winteroutfits-my-style.jpg
https://www.google.si/search?q=winter+fashion+for+school&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwjh2vC0lJbYAhULB8AKHabbA30Q_AUICigB&biw=1920&bih=9
74#imgrc=r4K0IRYhEW8d7M:

Obilo iskrene ljubezni,
pravih prijateljev,
iskrivih odnosov,
malih presenečenj,
nežnih radosti,
širokih nasmehov in
pozitivne energije.

VSE DOBRO V NOVEM LETU!
Tija in Zala
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 Tija in Zala
To dekle nosi:
 pončo,
 črne usnjene hlače in
 črne čevlje.

To dekle nosi:
 volneno jopico z muco,
 belo majico,
 raztrgane jeans hlače in
 nizke čevlje.
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To dekle nosi:
 sivo bel šal,
 črno usnjeno jakno,
 karirasto srajco in
 jeans hlače.

To dekle nosi:
 usnjeno jakno,
 rdečo volneno kapo,
 belo srajco in
 jeans hlače.
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