
 

 

 

 
Uvodna beseda 
 
Preberite si uvodno besedo, ki vas bo 
popeljala v branje decembrske številke. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Juhuu … December je tu :). Ja, res je, 

prišli smo do zadnjega meseca tega 

nenavadnega leta. Če malo pogledamo 

nazaj in se spomnimo, kaj vse je za nami, 

smo lahko zelo ponosni nase. V tem letu 

smo si nekateri prvič nadeli maske, prvič 

srečali s šolo na daljavo in še bi lahko 

naštevala.  

Na žalost smo še vedno doma in bomo 

letošnji božič preživeli malo drugače. Toda 

kljub vsemu, kar nas ovira, če se malo 

ozremo naokrog, lahko vidimo še polno 

dobrih stvari.  

Pripravili smo vam prav posebno 

decembrsko številko. Ker je božič nekaj 

čarobnega in mislim, da ga imamo vsi radi, 

je tudi tokratna števila čarobna, vsebuje 

veliko božičnih vsebin … Resnično se 

trudimo, da kljub vsem okoliščinam 

ustvarjamo kvaliteten šolski časopis. Naše 

največje veselje je, ko vidimo, da berete 

časopis in vam je všeč. Zato hvala vsem 

našim zvestim bralcem. 

Imejte se lepo z družino ob prižganih 

lučkah, ki krasijo naše domove! S toplimi 

čaji, ki pogrejejo naša srca, z ljubeznijo 

drug do drugega ter z lepimi besedami  

 

 

 

 

 

 

polepšajmo te praznike.  

Želim vam prečudovito branje decembrske 

številke.  

Z božičnim pozdravom!  

 

Rebeka :),  

glavna urednica decembrske številke  

---------------------------------------------------- 

Kaj pa gospa Božičkova?  

 

Ob prihajajočih božičnih praznikih smo 

se pogovarjali z gospo Božičkovo, ki 

nam je razkrila marsikatero skrivnost iz 

pravljične dežele, kjer stanujeta z 

njenim možem. Božičkom, seveda. 

Kako potekajo vaše priprave na 25. 

december? 

Najprej lepo pozdravljena mlada dama in 

vsi bralci vašega časopisa!  

Priprave potekajo celo leto. S palčki 

zbiramo sezname, kljukamo pridne, 

dajemo minuse porednim (med nami: teh 

je res malo ;)) in nato pripravljamo igrače.  

Foto: Gospa Božičkova se ne fotografira rada, nam 

pa je v uredništvo šolskega časopisa poslala 

fotografijo njenega najljubšega opravila. Zavijanja 

daril, seveda. 

To delo pomagate opravljate že vrsto 

let. Se ga nikoli na naveličate? 
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Kako bi se lahko naveličala tega dela? To 

delo mi je všeč, ker je vedno nekaj novega 

in zabavnega. 

Koliko pisem želja prejmete vsako leto? 

Jooj … To pa je zelo težko vprašanje. Ker 

sem že zelo stara in mi včasih peša 

spomin, si nisem zapomnila točne številke. 

Vem pa, da je tega res ogromno. 

Kako ste spoznali Božička? 

Ja, to pa je bila najboljša izkušnja v mojem 

življenju. Bila sva še zelo mlada in sploh 

nisem vedela, da je on Božiček. Srečala 

sva se na neki božični zabavi in kavalir 

Božiček me je povabil na pijačo. Oba sva 

pila Coca-Colo. Takrat pa je med nama 

preskočila iskrica in nastala je ljubezen na 

prvi pogled. Zelo imam rada Božička in ne 

bi ga zamenjala z nikomer drugim. Čeprav 

zna biti včasih trmast :). 

Ali ste kdaj z njim raznašali darila?  

Po navadi ne, saj je to naloga Božička, a 

enkrat je pozabil doma seznam pridnih 

otrok, ki jih mora obdariti, zato sem hitro 

ukrepala in z Rudolfom odletela do 

njegovih sani. Tisto noč sem se preizkusila 

v njegovi vlogi in se spustila po dimniku.     

 

Kaj pa počnete, ko je poletje? Ali ste že 

šli kdaj na morje? 

Enkrat sva bila na morju na medenih 

tednih, in čeprav je bilo preveč vroče za 

naju, je bilo nepozabno. A se za počitnice 

zdaj raje odpravljava na smučanje, drsanje 

in ostale zimske radosti. 

Kakšen je vaš dan, ko se pripravljate na 

božič?  

Kaj počistim, zlikam, zelo rada tudi kuham, 

pečem piškote, saj brez njih Božiček ne 

more živeti :). Drugače pa, saj veste, ker 

sem že v letih, bolj počivam, z Božičkom 

se igrava kakšne igre, razvajava … 

Skratka, moram povedati, da nama je zelo 

lepo. 

Kako bo letos Božiček raznašal darila in 

ne kršil ukrepe NIJZ-ja? 

To pa brez skrbi. Letošnje leto smo darila 

ustrezno razkuževali, delali z maskami, 

tako da darila res niso okužena. Smo pa 

klicali tudi na NIJZ, ki nam je seveda dal 

izjavo za prehajanje občin in držav. Tako 

da se tudi njim iskreno zahvaljujemo, da 

so nam omogočili, da bodo otroci lahko 

tudi letos obdarjeni.  

Megi Car 

--------------------------------------------------------- 

Praznični »DIY«  

 

V uredništvu smo pripravili nekaj idej 

za praznično okrasitev vašega doma. 

Prve tri ideje je pripravila Rebeka Sukič, 

naslednje štiri pa Lara Bernjak. 

Ustvarjajte tudi sami 😉. 

Praznični intervju/DIY 
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Ta voščilnica je zelo 

preprosta, saj je vse, 

kar potrebujemo,  

nekaj trdega papirja 

za podlago in nekaj 

starega časopisa ali 

revij, ki jih narežemo 

na trakce od 

najdaljšega do 

najkrajšega. Nato jih 

na podlago nalepimo 

v obliki božično-novoletne jelke in 

voščilnica je končana (ideja in foto: 

Pinterest). 

Pri izdelavi 

druge voščilnice 

iz papirja 

narežemo daljše 

trikotnike in jih 

ponovno 

nalepimo v obliki 

jelke. Nato 

dodamo 

zvezdice v obliki 

lučk, zvezdico 

na vrh in smo 

končali (ideja in 

foto: Pinterest). 

 

 

Za božično 

kapico 

potrebujemo 

rdeč papir in 

vato. Papir 

izrežemo v 

obliki kroga in 

iz njega 

izrežemo 

trikotnik do sredine. Nato z lepilom ali 

lepilnim trakom stranici zalepimo skupaj v 

obliki stožca ter zalepimo vato na vrh in na 

spodnji del kapice. In tako je kapica 

končana (ideja in foto: Pinterest). 

Druga božična kapica 

je malce zahtevnejša 

in ni obvezno, da je 

božična, je pa zelo 

prikupna.  

Za njo potrebujemo 

prazni tulec toaletnega 

papirja in prejo. Prazni 

tulec vrežemo tako, da dobimo obroč, na 

katerega zavežemo trakce preje v eno 

smer. To ponovimo okoli celotnega 

obročka, dokler ni celoten popolnjen. Tako 

vse trakce na po svoje določeni dolžini s 

prejo vežemo skupaj. Na koncu to, kar je 

ostalo, obrežemo v obliki cofka in je kapica 

končana (Video izdelave: 

https://www.pinterest.com/pin/7858782037

22952310/). 

Praznični DIY 

https://www.pinterest.com/pin/785878203722952310/
https://www.pinterest.com/pin/785878203722952310/
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Top 5 prazničnih verzov 

 
Lično izdelano voščilnico lepo 

dopolnijo izbrani praznični verzi. 

Maruša Žekš je za vas zbrala nekaj 

predlogov. 

 
Toplo ognjišče in smeh v očeh 

iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh, 

da zdravja in srečnih dogodkov nešteto v 

obilju nasulo bi novo vam leto.  

 

Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer sije 

sonce.  

Čim več sonca v prihajajočem letu!   

 

Sreča se najprej razkrije v očeh, 

ker v njih najlepše sije njen smeh. 

Srečno v novem letu! 

 

Vsaka beseda, vsak pogled, 

vsako dejanje in vsak nasmeh 

lahko prinese srečo drugim ljudem. 

Vsak trenutek je lahko nov začetek!  

 

Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo,  

polno smeha in nalezljive radosti. 

Srečno 2021! 

--------------------------------------------------------- 

 

Top 5 božičnih pesmi in filmov 

po Eminem izboru 

Ker se približuje 

božič, imam za 

vas predloge 

pesmi, ki jih 

lahko poslušate 

ob okraševanju 

jelke, peki 

piškotov, ko 

pijete vročo 

čokolado, ali pa 

ob druženju z 

družino.     

Foto: Pexels.com                                           

1. Last christmas (Wham!)  
Prepričana sem, da vas večina to        
pesem posluša vsak božič in jo imate zelo 
radi, zato si zasluži biti prva na mojem 
seznamu. 

 
2. All I want for christmas is you 
(Mariah Carey)  
Če ne poznate pesmi Last christmas, sem 
prepričana, da poznate to pesem, ki je ena 
izmed najbolj znanih božičnih pesmi. 
 
3. With you this christmas (Why don’t 
we) 
Prvi dve mesti na seznamu sta zasedli dve 
zelo znani pesmi, zato sem za tretje mesto 
izbrala malce manj znano pesem, ki je 
trenutno moja najljubša. 
 
4. Silvestrski poljub (Alfi Nipič)  
Na moj seznam sem seveda morala dodati 
še eno slovensko pesem, saj velikokrat 
poslušamo samo tuje pesmi in pozabimo 
na naše domače pesmi. 
 
5. Do they know it’s christmas? (Band 
aid) 
Menim, da vas veliko najverjetneje ne 
pozna te pesmi niti te skupine. Band aid 
so bili dobrodelna skupina, v kateri so bili 
večinoma britanski in irski glasbeniki, ki so 
zbirali denar s pomočjo glasbe. Pesem Do 
they know it’s christmas? je bila posneta in 
izdana leta 1984, prikazuje pa afriško 
pokrajino tistega časa. 
 
Upam, da ste dobili kakšno novo pesem 
za svoj božični miks, ob kateri se lahko 
sprostite in odpočijete. 

 

Z decembrskimi 

prazniki se 

približujejo tudi 

počitnice. 

Verjamem, da si 

boste z družino 

ogledali kakšen 

film. Zato vam 

bom zaupala 

nekaj mojih 

najljubših  

božičnih filmov.  
 

Prazničnih TOP 5 
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1. Sam doma 
Začela sem s filmom, ki smo ga vsi že 
gledali velikokrat, saj ko se na sporedu 
pojavi film Sam doma, vemo, da smo 
začeli z božično sezono. 
 
2. Last christmas 
Na drugem mestu mojega seznama je 
božični romantični film, katerega premiera 
je bila lansko leto in je hitro postal 
popularen. Takrat smo si ga še lahko 
ogledali v kinematografih. 
 
3. Krampus 
Prvi dve mesti na mojem seznamu sta 
zasedeni z romantičnim filmom in 
komedijo, zato je moje tretje mesto morala 
biti grozljivka. Čeprav ni tako zelo grozna, 
je za tiste, ki imate radi malo adrenalina, 
primeren izbor. 
 
4. Grinch 
Če pa niste oboževalci strašljivih in 
adrenalina polnih filmov, si oglejte ta 
animirani film, ki je zabaven in malce 
komičen. 
 
5. »The princess switch« 
Za konec pa še ena romantična komedija, 
ki je bila prvič predvajana leta 2018 in 
govori o zamenjavi med dvema 
popolnoma različnima osebama. 
 
Upam, da boste kljub trenutnim razmeram 
lahko uživali in si odpočili ob gledanju teh 
filmov. 
 

Izbor glasbe in filmov je naredila  
Ema Gumilar. 

 

---------------------------------------------------- 

Top 5 prazničnih receptov 

Šele ko v kuhinji zadiši po cimetu in 

drugih prazničnih dišavah, vemo, da se 

približuje božič.  

Lena Nemec je pobrskala po spletu in 

našla 5 povezav do prazničnih 

receptov, ob katerih se nam zacedijo 

sline, že ko beremo sestavine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pexels.com 

Cimetova rolada:  

https://midvakuhava.si/cimetove-roladice/ 

Medenjaki: 

https://okusno.je/recept/medenjaki 

Čokoladni razpokančki: 

https://oblizniprste.si/slastne-

sladice/cokoladni-razpokancki-ki-se-kar-

topijo-v-ustih/ 

Domači prijatelj: 

https://www.aninakuhinja.si/recepti/domaci

-prijatelj-po-receptu-moje-mame/ 

Linške oči: 

https://oblizniprste.si/slastne-

sladice/nebesko-dobri-piskoti-linske-oci/ 

--------------------------------------------------------- 

Top 5 zabavnih iger na snegu 

Letos smo lahko že nekajkrat uživali v 

zimskih radostih na snegu.  
 

Foto: Pexels.com. 
 

Prazničnih TOP 5 

https://midvakuhava.si/cimetove-roladice/
https://okusno.je/recept/medenjaki
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/cokoladni-razpokancki-ki-se-kar-topijo-v-ustih/
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/cokoladni-razpokancki-ki-se-kar-topijo-v-ustih/
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/cokoladni-razpokancki-ki-se-kar-topijo-v-ustih/
https://www.aninakuhinja.si/recepti/domaci-prijatelj-po-receptu-moje-mame/
https://www.aninakuhinja.si/recepti/domaci-prijatelj-po-receptu-moje-mame/
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/nebesko-dobri-piskoti-linske-oci/
https://oblizniprste.si/slastne-sladice/nebesko-dobri-piskoti-linske-oci/
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Živa Simonič ima za vas predloge, kaj 

vse lahko počnete zunaj, ko sneg pobeli 

vaše domače dvorišče: 

1. kepanje, 

2. sankanje, 

3. ustvarjanje snežaka, 

4. smučanje, 

5. ustvarjanje iz snega. 

--------------------------------------------------------- 

Top 5 idej za praznično 

okrasitev novoletne jelke 

 
Nekateri jo okrasijo že na začetku 

meseca decembra, nekateri pa čakajo 

na predvečer božiča.  

Pravzaprav niti ni pomembno, kdaj jo 

okrasimo, so pa zagotovo utripajoče lučke 

na jelki pika na i prazničnemu vzdušju v 

našem domu. 

 

 
Foto: Pexels.com 

 

Tajda Podlesek je pripravila nekaj idej za 

obogatitev novoletne jelke:  

1. Pod jelko lahko damo jaslice. 

2. Lahko obesimo različne okraske  

    (npr. kakšne luči, majhne smrečice,  

    bombone in drugo). 

3. Na vrh lahko damo kakšno zvezdo. 

4. Okoli jelke lahko ovijemo kakšen trak ali   

    luči. 

5. Sami lahko izdelamo okraske in jih   

    obesimo na jelko. 

Decembrski šali 

Božično drevo 

Prijatelja se v gozd odpravita iskat božično 

drevo.  

Nenadoma se en ustavi in reče: »Jaz imam 

tega dovolj. Ne grem se več!« 

»Kako to misliš?« vpraša drugi.  
Pa mu odgovori: »Dovolj imam iskanja 

božičnega drevesa. Prvo drevo, ki ga 

zagledava, vzameva, četudi brez okraskov!« 

Novoletna zabava 

Na novoletni zabavi sta bila na odru dva 

ansambla. En je ves čas igral, drugi pa se ni 

niti dotaknil svojih instrumentov. 

Sredi zabave je nekdo vprašal gostitelja: 

»Zakaj pa igra samo en ansambel, drugi pa 

ne?« 

»Ta ansambel, ki igra, je za goste, ki plešejo, 

drugi ansambel pa je za tiste, ki ne plešejo.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazničnih TOP 5/Kolofon 

Več člankov najdete na: http://povejnaprej.splet.arnes.si/.  

Časopis Osnovne šole Puconci #PovejNaprej 

ustvarjajo: 

Glavna urednica in oblikovalka decembrske številke: 

Rebeka Sukič. 

Ostale članice uredništva: Lara Bernjak, Megi Car, Ema 

Gumilar, Lena Nemec, Tajda Podlesek, Živa Simonič, 

Maruša Žekš. 

Mentorica: Janja Adanič Vratarič. 

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.  

Tokratna številka šolskega časopisa je v tem letu zadnja. Je pa to 
tudi zadnja številka časopisa, ki smo ga ustvarili z našo mentorico 

Janjo Adanič Vratarič. Zato se ji iskreno zahvaljujemo za vso znanje, 
ki ga nam je z veseljem predajala. Hvaležni smo ji za vse spodbude, 

pohvale … Vedno nas je znala spraviti v dobro voljo in s svojimi 
različnimi talenti dajala odlične ideje za naš časopis. 

Resnično en velik HVALA. 
Vedno boste ostali del tega časopisa … 

 
Uredništvo šolskega časopisa #PovejNaprej: 

Rebeka, Lara, Megi, Ema, Maruša, Lena, Tajda, Živa 

 


