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POZDRAVLJENI
Ob zaključku koledarskega leta vas prvič v tem šolskem letu pozdravljamo šolski
novinarji. Z revijo Špasn vas bomo obveščali o tekočih novicah na šoli in v kraju in še
o kaki drugi zanimivosti. Kdo ustvarja Špasn?
Prva, krasna in glasna je Julija Ahčin. Obožuje pse, šole pa ne mara preveč. Zanima
se za ogromno stvari, tudi za fante. 
Naslednja je Špela Lipnik. Je pridna in ima rada šolo. Rada igra klavir in na sprehod
vodi svojega psička Tora.
Za njo pride Nina Melavc. Navija za Barcelono, tako kot večina v našem razredu.
Rada ima hrano, najraje pa pico.
V naši ekipi je tudi Urška Suhodolnik. Živi na kmetiji visoko med gorami. Tudi ona
ne mara šole.
Naslednji je naš razredni računalničar Tim Robnik, ki obvlada vse v zvezi z
računalniki, telefoni in ostalo elektroniko.
Pa še Maja Zamernik, ki ima rada vse športe, tudi smučanje. Najbolj pa blesti v
košarki in nogometu.
Od ene športnice pa k drugi, še večji športnici. Patricija Pančur, ki že 5 let trenira
rokomet v Nazarjah. Je vsestranska za vsako delo, tudi šola ji gre prav dobro od
rok.
Maja Čerček igra klavir in rada poje. Ena izmed njenih ljubezni je tudi nogomet.
Zdaj pa še Gabi Planinšek. Zelo rada gleda filme. Obožuje tuje jezike in se
pogovarja v angleščini in španščini. Je najboljša nogometašica v razredu.
Med nami je tudi Uroš Juvan. Rad pomaga drugim in jim vedno priskoči na pomoč.
Zelo rad obiskuje novinarstvo.
Oskar Roban v šoli obožuje fiziko in športno vzgojo. Najraje igra nogomet, še
posebej rad je golman.
Tudi Filip Matk ima rad nogomet. Ko je bil še mlajši je igral kljunasto flavto, sedaj
pa igra klavirsko harmoniko. Vedno poskrbi za smeh v razredu.
Lucija Zamernik rada poje in gleda nogomet. Njen najljubši igralec je Neymar,
obožuje tudi ostale igralce Barcelone.
Jaka Zamrnik igra harmoniko. Zelo ga zanimajo računalniki.
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ŠPORTNI DAN
V petek, 18. 9. 2015, smo učenci predmetne stopnje imeli planinski športni dan. V
šoli smo vzeli malico in se odpravili na pot.
Učenci 6. in 9. razred smo se v
spremstvo učiteljic Simone Moličnik,
Branke Anželak, Majde Nerat in
ravnateljice

Andreje

Urh

zaradi

slabega vremena odpravili po poti
Logarske in do slapa Rinke. Najprej
smo se peljali z avtobusom, nato pa
peš po gozdni potki do slapa Rinke. Pot
je bila kratka in ne preveč naporna.

Učenci 7. razreda so se v spremstvu
učiteljic Karmen Oset in Mire Erjavec
ter učitelja Rajka Rudnika z avtobusom
peljali do Pravljične dežele , nato pa so
prišli do cilja, in sicer do Klemenče jame.

Osmošolci pa so se v spremstvu
učiteljev Mitja Venišnika in Simone
Funtek odpravili na Okrešelj. Z
avtobusom so se odpeljali do kioska na
koncu Logarske doline, nato pa peš
nadaljevali na Okrešelj.
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TEDEN OTROKA
S prvim ponedeljkom v oktobru se začenja teden otroka. Letos je potekal od 5.
do 11. oktobra. Andrej Rozman Roza je napisal pesem Nekaj ti moram povedati,
kot je letos nosil teden tudi naslov.
Prvi in drugi razred je šel v ponedeljek, 5. 10. 2015, na športni dan, v četrtek pa
so si privoščili nočitev v šoli. Obiskali so »vlcarsko bajto« na Produ in poslušali
pravljico o kruhu, ki jim jo je pripovedovala pravljičarka. Tam so tudi jedli kruh
in pili zeliščni čaj.
Drugošolci so prav tako nočili v šoli in ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah.
Učenci od 3.-9. razreda smo se igrali igro skrivni prijatelj. Igra je potekala tako,
da smo vlekli listke z imeni naših sošolcev. Tistemu sošolcu, ki si ga dobil, si mu
moral pošiljati prijazna, skrivna sporočila, vendar se nisi smel podpisati. Lahko pa
si mu podtaknil kakšno čokoladico ali bombonček.
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ŠPORTNA TEKMOVANJA NA ŠOLI
Naša šola dosega zelo lepe uspehe na športnem področju. V mesecu oktobru sta se
odvijali dve tekmovanji. 12. 10. 2015 je na Rečici potekalo tekmovanje v krosu. Naša
šola se je odrezala zelo dobro, prejeli so kar šest medalj: Zala Pahovnik (zlato),
Zala Zamernik (zlato), Johan Funtek (srebrno), Anže Robnik (srebrno), Meta
Suhodolnik (bronasto) in Denis Moličnik (bronasto). Čestitke vsem, ki so tekmovali v
deževnem vremenu.

20. 10. 2015 je v Nazarjah potekalo tekmovanje v nogometu za starejše deklice.
Trudile so se po svojih najboljših močeh, ampak malo več sreče je bilo na strani
Mozirja. Dosegle so 3. mesto.
4. 11. 2015 je bilo tudi tekmovanje v nogometu za starejše dečke. Tudi oni so se
zelo trudili, ampak žal so zasedli 3. mesto in se niso uvrstili na področno
tekmovanje.
Čestitke vsem tekmovalcem in mentorju, Rajku Rudniku,!
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POTEPALI SMO SE
 PETOŠOLCI SO BILI V PACUGU
31. avgusta 2015 so se petošolci odpravili v šolo v naravi na morje. Iz Luč so se
odpravili že ob 6:30, tja pa so prispeli ob 10:30.
Na dan so imeli tri obroke in dve malici, vsak dan pa so tudi plavali. Nekateri fantje
so popoldan igrali nogomet, nekateri pa se s puncami igrali družabne igre. Spoznali
so tudi nove prijatelje iz Ljubnega, s katerimi so se kopali, zabavali, igrali nogomet
in odbojko. Imeli so tudi izlet z ladjico Subaquatic, s katero so se odpravili v Piran.
Tam so si ogledali Akvarij, Tartinijev trg in cerkev sv. Jurija, čas pa so imeli tudi
za nakup spominkov.
Čez dan so bili zelo aktivni:



Po zajtrku so odšli na plažo, kjer so izboljšali plavanje.
Po kosilu so imeli prosti čas, ko so se igrali z Ljubenci.



Med prostim časom so si nabrali voljo za nadaljne plavalne aktivnosti.




Ob večerih so imeli čas za družabne igre, včasih pa tudi za kakšno knjigo.
Spat pa so odšli ob 21:00, ko so bili čisto izmučeni od preteklega dogajanja.

4. septembra so se ob 11:00 odpravili proti domu, v Luče pa so prispeli ob 15:00 .
Pia Funtek:
Pacug mi bo za
vedno ostal v
spominu!

Anja Pančur:
Bilo mi je zelo
všeč, z
Ljubenkami sem
rada igrala

Maša Strmčnik:
Najbolj mi je bil
všeč izlet v

odbojko.

Piran!
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 OSMOŠOLCI SO BILI V RAKOVEM

ŠKOCJANU
5. oktobra 2015 so osmošolci odšli v Rakov Škocjan. Iz Luč so se odpravili ob 8:30,
tja pa so prispeli ob 11:00. Imeli so različne dejavnosti, kot so lokostrelstvo,
plezanje, pohodništvo, spoznavanje gozdnih rastlin, zvečer pa so imeli pohode,
družabne igre z učenci iz Osnovne šole Tišina, s katerimi so se prav lepo razumeli.
9. oktobra 2015 pa so se iz Rakovega Škocjana proti Lučam odpravili ob 14:30,
domov pa so prispeli ob 17:00.

Manja Šumah in
Ema Metulj:
Najbolj všeč nama
je bila jutranja
telovadba, ker je
ni bilo.

Daša Zamernik:
Všeč mi je bilo, da
smo imeli ločene
sobe za fante in
punce.

Ema Kočnar in Alma
Funtek: Najbolj všeč
nama je bil nogomet,
družabne igre in
družabni večeri.
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 DEVETOŠOLCI SMO SE POTEPALI

PO LONDONU
V četrtek, 12. 11. 2015, smo se ob 14:00 odpravili iz Luč. V Ljubljani smo prestopili
na avtobus, ki nas je odpeljal proti letališču Marco Polo v Benetkah. Let smo imeli
ob 21:40, v Anglijo pa smo prispeli okoli polnoči.
Prvi dan smo si v Londonu ogledali Buckinghamsko palačo, kjer živi kraljica, Big Ben,
London Eye, Trafalgarski trg, Mednarodno galerijo, Naravno zgodovinski muzej in
nakupovali smo v Oxford Street, znan po prestižnih trgovinah.
Drugi dan smo se z vlakom odpeljali v sosednje mesto Cambridge, kjer smo videli
različne univerze.
Tretji dan smo se z ladjico zapeljali po Temzi, s katere smo videli druge
znamenitosti, peš pa smo se odpravili tudi do Greenwicha. Pogledali smo si tudi
muzej voščenih lutk Madame Tussaud, potem pa smo se z double decker
(dvonadstropni avtobus) odpeljali do restavracije Pizza Hut, kjer smo lahko pojedli
in popili kolikor smo hoteli.
Zadnji dan pa smo se z avtobusom odpeljali do letališča Gatwick. Na letališču smo
imeli eno uro prosto, da smo si lahko kaj kupili. Let smo imeli ob 13:00,leteli smo
preko veliko držav in pristali v Benetkah. Od Benetk smo se z avtobusom peljali do
Ljubljane. Iz Ljubljane pa smo imeli organiziran prevoz do doma.

Vsak dan smo se vozili s podzemno železnico, ki nam je bila zelo všeč.
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DEDIŠČINA GRE V ŠOLE
Na naši šoli se je odvijal dogodek v sklopu projekta običajev v času naših babic in
dedkov. Sprva smo po razredih izvedeli, kaj moramo narediti ter se seznanili s tem
dogodkom. Predstavljenih je bilo 11 običajev, kot so gregorjevo, košnja, rojstvo,
božič, navade ob treh kraljih, ob veliki noči, silvestrovanje in novo leto, poroka in
še nekaj drugih. Sedmošolci so podrobneje predstavili ličkanje koruze, prvošolci pa
»P`dlolečki ražn«. Daša in Manja sta nas vse seznanili z dogodki, ki so se dogajali
tedaj. Razstava pa je bila postavljena na prehodu naše šole.
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JAZ BEREM, KAJ PA TI?
Za vse, ki radi vzamete v roke dobro knjigo, pa tudi za tiste, ki jo mogoče še boste,
predstavljam zbirko Cassandra Clare – Kronike podzemlja.
1. knjiga Mesto kosti - Petnajstletna Clary in njen najboljši prijatelj Simon se
odpravita v nočni klub, kjer je Clary priča umoru, ki ga lahko vidi samo ona.
Dan pozneje njeno mamo ugrabi lovec senc Valentine, zato se mora Clary
spoprijateljiti z nenavadnim Jaceom ter njegovima prijateljema Isabelle in
Alecom in se odpravi iskat svojo mamo.
2. knjiga Mesto pepela - v drugem delu se njena mati še vedno ni zbudila iz
kome. V podzemnem svetu nekdo pobija otroke Doljih (vampirje in
volkodlake), zato vsi mislijo da se je Valentine vrnil.
3. knjiga Stekleno mesto - v tretjem delu se mora Clary odpravit v deželo
lovcev senc. Ko prispe v Idris

se spoprijatelji z skrivnostim Sebastinom.

Med tem pa se Valentine pripravlja na bitko proti otrokom Doljih.
4. knjiga Mesto padlih angelov - med Doljimi in lovi senc končno vlada mir, ona
in Jace sta končno par. Vendar nekdo pobija lovce senc.
5. knjiga Mesto izgubljenih duš - Jace in Sebastian sta neločljivo povezana.
Klava ukaže ubiti Sebastiana, zato Clary ukrepa na lastno pest in se ga
odpravi iskat. Alec, Magnus, Simon in Isabelle se po pomoč zatečejo k
demonom in neusmiljenim sestram železninkam.
6. knjiga Mesto nebeškega ognja - Sebastian širi svojo vojsko temnih. Napada
inštitute ter lovcem senc mrači um ter jih preobrazi v temne. Preživeli
zbežijo v Idris, Dolji pa so prepuščeni samim sebi. Jocelyn, Luka, Magnusa in
Raphaela, se Clary, Jace, Isabelle, Simon in Alec na lastno pest odpravijo na
nevarno pot v demonsko kraljestvo. Clary pa se mora spopasti z največjim
zlom doslej lastnim bratom.
Prijetno branje
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BESEDIČICA
V torek, 1. decembra je v Domu kulture Nazarje potekalo literarno srečanje
Besedičica. Gre za tradicionalno srečanje mladih literatov zgornjesavinjskih
osnovnih šol, ki se radi igrajo z besedami v prozni ali pesniški obliki. To poteka vsako
leto pod okriljem JSKD, območna izpostava Mozirje. Letošnja gostiteljica srečanja
je bila OŠ Nazarje, letošnji gost pa je bil Feri Lainšček. Letos so se predvsem
preizkusili v poeziji. Na odru se je predstavilo 39 osnovnošolcev, med njimi so bili
tudi naši literati. V nadaljevanju objavljamo njihove izdelke.

Ko zjutraj se zbudim
se že razveselim,
da na saksofon bom zaigrala
in se z njim v svet podala.

Vsak dan v glasbeno šolo hitim,
tam pa se novih not naučim.
Zabavna glasba, pop in jazz,
včasih pa tudi kaj za ples.

Prsti po zaklopkah hitijo,
zraven pa igrajo melodijo.
Res je velik in težak,
a vendar posluša ga rad vsak.
Deja Čerček
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URŠKA V PODVODNEM KRALJESTVU
Živela je prelepa Ljubljančanka po imenu Urška. Zavedala se je svoje lepote in se
temu primerno tudi obnašala. Večini mladeničev je bila zelo všeč, a se zanje ni
zmenila. Na raznih prireditvah in zabavah je rada vzbujala pozornost.
Nekega dne se je pozno zvečer odpravila v disko, da bi tam spoznala še več
mladeničev, ki bi se preganjali za njo. V kotu je zagledala lepotca, ki jo je zares
privlačil. V hipu je spoznala, da ga hoče zase. Približala se mu je in se nekaj časa
vrtela okoli njega. V danem trenutku pa se ji je želja le uresničila in pristopil je k
njej in jo poprosil za ples. Plesala sta vse do polnoči, ko jo je vprašal, če odide z
njim, da bi ji nekaj pokazal. Urška je bila preveč prevzeta od njegove lepote, da bi
se zmenila za karkoli drugega, zato mu je sledila. Odpeljal jo je do svojega motorja
in ji razložil, da je čisto nov in jo vprašal, če je za en krog. Urška je seveda privolila
in odpeljala sta se. Urška je bila tako navdušena, da sploh ni opazila, kam se peljeta.
Čez nekaj časa pa sta prispela v bližino Ljubljanice obdane z grmovjem. Peljala sta
se kar naravnost v grmovje in naenkrat…..“čof” v vodo. Znašla sta se v sobi oz.
stanovanju , ki je bilo obdano z vodo. Urški ni bilo nič več jasno, za povrh pa se je
lepotec spremenil v povodnega moža. Urška je obstala brez besed. Povodni mož ji je
začel razlagati o svojem življenju v podvodnem kraljestvu. Ker tu ni našel nobene, ki
bi mu bila všeč, se je odločil, da jo gre iskat na kopno. Privedel je Urško, da bi
živela z njim in bila njegova gospodinja. Urška se je ozrla po stanovanju. Bilo je
moderno. Velik kavč, fotelj, kuhinjo, spalnico in celo 3D televizijo je imel. Tedaj pa
se je razbesnela. Urška ni hotela biti sužnja. Začela je kričati in mu ukazala, naj jo
takoj spusti nazaj domov. Povodni mož pa ji je odgovoril: » Ne, poročila se boš z
mano in pika!« Tako jo je imel zaprto v svojem kraljestvu cele 3 dni. Bila je čisto
potrta. Komaj da je še kaj pojedla, govorila pa ni čisto nič. Prva beseda, ki jo je po
treh dneh izustila je bila:» Ali imate tukaj internet?« Povodni mož jo je pogledal po
strani in rekel, da ne in kaj sploh to je. Takrat pa je Urška pobesnela že drugič.
Začela je kričati, kako naj ona tukaj zdrži brez interneta in facebooka!!!!!! Vsa
jezna je odšla v sobo in na moč zaloputnila z vrati.
Zjutraj je prišla iz sobe in se odločila, da gre malo raziskat okolico. Na poti je
srečala damo svojih let in takoj sta se spoprijateljili. Ime ji je bilo Marjetka. Njo
je ugrabil sosed povodnega moža. Oblikovali sta načrt, da pobegneta, ker je
Marjetka vedela pot v labirint, ki ju lahko popelje iz vodnega kraljestva.
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Naslednji dan sta se dobili pred skrivnimi vrati ter Marjetka je Urški razložila,
kakšna je naloga v labirintu in katere pripomočke potrebuješ, da je naloga uspešna.
Za nalogo sta morali najti navigacijski sistem v labirintu. Potrebovali sta UV
svetilko, ker so bili v labirintu laserji, ki si jih lahko videl samo z UV svetlobo. Če se
jih dotakneš, se sproži alarm. Potrbovali sta tudi kodo, ki je bila enaka kodi sefa
povodnega moža. To kodo Urški ni bilo problem dobiti, kajti ko je povodni mož
vtipkal kodo, je imela vsaka številka svoj zvok. Urška je samo še ugotovila, kateri
zvok ima katera številka in misija je bila končana. Koda pa je bila 918273645.
Ker je povodni mož drugi dan odšel po opravkih, je to priložnost Urška izkoristila in
z Marjetko sta odšli v labirint. Cel dan sta iskali to navigacijo, a je na žalost nista
našli. Nato pa je Urška zagledala kanček omarice, prerasle z bršljanom. Zapodili sta
se proti njej, vpisali kodo in vsi laserji so izginili. Imeli sta prosto pot, a izvedeli
sta, da je izhod iz podvodnega kraljestva več kilometrov stran. Skoraj sta se že
vdali, a za tem sta zaslišali glas povodnega moža, ki je bil vse glasnejši. Zapodili sta
se proti izhodu po najkrajši poti, ki jo je kazala navigacija. Vsake toliko časa sta se
malce spočili, saj sta bili izmučeni, a se nista dolgo obirali in odhiteli sta naprej. Po
eni uri in štiriinštiridesetih minutah sta končno zagledali svetlobo.
Bili sta doma. Pohiteli sta k domačim in jim hiteli pripovedovati svojo dogodivščino,
a jim seveda nobeden ni verjel. Urška se je po tej izkušnji zelo spremenila. Postala
je prijazna in veliko manj prevzetna, ker jo je to zelo izučilo.

Daša Zamernik
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URŠKA 21. STOLETJA
Urška je bila mlado dekle iz Prekmurja. V Ljubljani je ravnokar začela študirati
komunikologijo na Filozofski fakulteti. Na srečo je dobila sobo v študentskem domu.
Sobo si je delila z Laro iz Pirana. Sicer sama še nikdar ni bila tam, vedela pa je, da
je to nekje ob morju.
Nekega sončnega jesenskega dne se je Urška sprehajala po centru Ljubljane. Zavila
je na Čopovo ulico in pot nadaljevala mimo McDonaldsa proti reki Ljubljanici.
Opazovala je ljudi okrog sebe. Še posebej so jo zanimali mladi fantje. Upala je, da
opazi v množici princa svojih sanj.
Zasanjana je prišla do Prešernovega trga, kjer je opazila, da postavljajo oder.
Radovedna je pristopila do postavnih fantov, ki so hiteli delati. Enega od njih je
vprašala, kdo bo nastopal na odru. Mladenič jo je s pogledom ocenil od nog do glave,
se nasmehnil in povedal, da bo zvečer igral največji zvezdnik, ki je kdaj koli prišel v
Ljubljano. Urška ga je pogledala zelo radovedno in tiho dejala: »In kdo je to?« Fant
je hitel na drugo stran in med potjo zavpil: »Kulli.«
Urška je skomignila z rameni, češ, kdo je sploh to. Odpravila se je naprej čez
Tromostovje v stari del Ljubljane. Sama sebi je šepetala: »Kulli. Pa saj to je
kemični svinčnik. Kakšna neumnost! Ha, ha, Kulli.«
Zamišljeno se je sprehodila čez Šuštarski most. Vse več je razmišljala, kdo je le ta
Kulli. Radovednost jo je premamila. Tako se je usedla na klopco ob Ljubljanici, vzela
iz torbe mobitel in začela brskati po njemu. V Google je vnesla besedo Kulli, tako je
bilo veliko zadetkov. Na YouTube je bila cela množica njegovih pesmi. Kliknila je na
prvo, to je »I love you«. »Pa saj to pesem poznam«, si je mislila. Hitro jo je
prekinila in kliknila na naslednjo pesem »Newer say goodbye«. Pomislila je, saj to ne
more biti res, to je pesem, ki jo ves čas vrtijo na radiu. Ogledala si je še nekaj
njegovih fotografij in že sanjala o njunem druženju. Med drugim je sanjala tudi o
njunem skupnem življenju. Iskala je podatke kje živi ali pa od kod prihaja, njegov
rojstni kraj. O tem ni nikjer nič pisalo. Za trenutek jo je malce zaskrbelo, a je bila
toliko zasanjana, da je na to takoj pozabila.
Nadaljevala je z brskanjem po spletu. Iskala je, ali je res, da ta »Kemični svinčnik«
nastopa danes zvečer v Ljubljani. Na spletni strani TIC Ljubljana je našla oglas:
»Vabimo vas, da danes zvečer obiščete koncert enega največjih zvezdnikov tega
časa.« Hitro je vstala in se po najkrajši poti odpravila do svoje sobice v Rožni dolini.
Povsem vznemirjena je vdrla v svojo sobo, kjer je njena »cimra« na postelji
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poslušala glasbo. V naglici je začela govoriti, da zvečer nastopa na Prešercu njen
najljubši pevec Kulli. No, sicer do pred nekaj minutami ni vedela, kdo je to, ampak
da mu bo ona sigurno všeč in da se mora hitro spraviti, da kaj ne zamudi.
Začela je brskati po omari, kaj naj obleče. Zraven glasno govorila sama sebi: »Joj,
da sem morala pustiti doma tisto rdečo obleko.« Zaradi vznemirjenja sploh ni
opazila, da je njena sostanovalka odšla iz sobe. Tako je vzela v roke ozko kratko
obleko marelične barve in vprašala proti prazni postelji: »Kaj misliš o tej obleki?«.
Šele takrat je opazila, da je sama v sobi. Odhitela je v kopalnico pod tuš,
nadaljevala z ličenjem, pomerjanjem oblek in na koncu ugotovila, da se je koncert
verjetno že začel.
Odhitela je iz sobe. Hitro je pomahala taxiju, da je ustavil in jo odpeljal do mesta
dogodka. Tam je bilo že veliko ljudi, večinoma mlada dekleta, ki obožujejo pevca.
Ravno takrat je le-ta stopil na oder. Urška se je sramežljivo prerivala proti odru.
Upala je, da jo bo Kulli opazil. Pevec je napovedal pesem »I love you« in pozval, da
se mu na odru pri petju te pesmi pridruži kakšno dekle. Urška je premagala strah in
se prva pognala na oder. Ko jo je Kulli zagledal, je tudi njemu zastal dih, tako, da je
komaj nadaljeval s petjem. Urška mu je pomagala, kolikor je sploh znala besedilo,
saj je pesem slišala samo enkrat.
Vseeno je bil Kulli tako navdušen nad njo, da je ves večer ni izpustil iz odra. Žal ni
poznala njegovih pesmi, je pa veselo plesala v ritmu pevčevih največjih hitov. Bila je
tako navdušena, da še opazila ni, da je pred njo cela množica ljudi, predvsem mladih
deklet, ki so bila zelena od zavisti.
Večer je prehitro minil. Koncert se je bližal koncu. Urška je omamljena od glasbe in
bližine njej najlepšega pevca plesala, se vrtela, vse dokler se ni zgrudila na tla.
Padla je iz odra in negibno obležala. Množica je začela vreščati in vpiti: »Pokličite
rešilca. Hitro. Umrla bo.«
Še preden pa so reševalci prišli do odra, je Kulli Urško odpeljal neznano kam.
Raziskovalci še danes raziskujejo pobeg Kullija z Urško, ampak nikakor ne morejo
ugotoviti ali jo je odpeljal v bolnišnico ali pa jo je peljal v svoje neznano kraljestvo.
Manja Šumah
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POVODNI MOŽ V VLOGI DETEKTIVA
Na Starem trgu v Ljubljani se je v nedeljo popoldne plesalo kot že dolgo ne. Na
tem plesu sta bila tudi povodni mož pod krinko lepega mladeniča in Urška. Izbirčna
Urška si je na koncu za plesalca izbrala postavnega mladeniča, ki ga še ni poznala in
se ji je zdel bogat – povodnega moža. Povodni mož jo je že od vsega začetka na
skrivaj opazoval in le čakal na njen zapeljivi pogled. Urško je zasledoval že nekaj
let. A nikdar ni dobil dovolj trdnih dokazov o njej. Zato se je tokrat odločil, da jo
bo odvedel s seboj in jo preizkusil na svojem »detektorju laži«. Ples se je odvijal
zelo hitro in mnogi gostje so začudeno gledali za njima. Prvič v življenju je Urško
postalo strah moškega.
Plesala sta in plesala vse globlje proti reki in nazadnje v reko. Povodni mož je Urško
še naprej vrtel kot na površju. A v nekem trenutku sta se ustavila. Ustavila sta se
tako hitro, kot sta prej plesala. Potem sta splavala na površje. Zadihala sta zatohel
jamski zrak. Znašla sta se v enem od požiralnikov ob Cerkniškem jezeru. A tega
Urška ni vedela. Nek občutek ji je govoril, da mora čim prej stran. Iskala je
kakršenkoli vir svetlobe. In našla ga je. Hotela se je zagnati tja, a v tem trenutku je
na zapestju začutila hladno roko povodnega moža. Njemu se ni mogla upreti. Lahko
mu je le sledila, ko sta zlezla na polico in nadaljevala pot po rovu. Le žalostno je
pogledala proti viru svetlobe, ki se je oddaljeval. Sprva je mislila, da jo bo povodni
mož pustil v temi in bo tam umrla od žalosti.
A počasi se ji je vid zopet začel ostriti in opazila je občutno razliko v temperaturi.
Prispela sta do nekakšnega štaba na koncu rova – majhnega laboratorija v svetlobi
zelenkastih alg. Tam jo je povodni mož posadil na stol in jo priklenil nanj. Po dveh
urah v tišini sta začela svetloba in čudno zatohlo ozračje občutno vplivati na Urško.
Bila je v transu. Povodni mož jo je začel počasi z globokim in nizkim glasom
izpraševati. Postavljal ji je najrazličnejša vprašanja o njeni kriminalni preteklosti.
Urška Špacapan je bila namreč slavna kriminalka. Na tiralici zanjo je bilo kar
10.000 evrov denarne nagrade. V jamskem zraku pa niti ta z vsemi žavbami
namazana kriminalka ni imela nikakršne moči. Govorila je resnico in le resnico. Tako
je povodni mož izvedel vse o njej. Kako je kradla plesalcem in jih na koncu ubila v
jezeru blizu plesišča, tako da je bila voda tam vedno onesnažena. A zdaj se je našel
mož, ki ji je bil kos. Povodni mož – državni agent. Naslednji dan jo je nameraval
izročiti policiji. Po njegovih načrtih naj bi jo predal ob enih zjutraj ob močnem
deževju, tako da ne bi mogla nikamor pobegniti.
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A vse še zdaleč ni šlo po načrtih. Ob treh popoldne, ko je malo zadremal, mu je
hotela Urška prvič pobegniti. S svojim nožem, skritim pod obleko, je prerezala vrvi.
Ozrla se je po štabu. Na bližnji steni je našla velik šop svetlečih alg. Odtrgala jih
je, se odtihotapila mimo povodnega moža in se v siju alg pognala po rovu. Že je prišla
do vode na koncu tunela in se začela vzpenjati proti viru svetlobe. Povodni mož jo je
ujel tik pred izhodom. Priklical je še hujše deževje, tako da je voda zalila izhod.
Urška mu je hotela drugič uiti ob devetih zvečer. V trenutku, ko se je hotela vreči
v vodo, jo je zgrabila mrzla roka. Povodni mož se je tokrat zelo razjezil. Priklical je
tako nevihto, da je mrzla voda zalila štab in segala Urški do bokov.
Ko je končno napočil čas za izročitev, sta se odpravila proti izhodu, in preden sta
zadnjič zajela zrak, je povodni mož poklical FBI. Čez par trenutkov sta priplavala na
površje in takrat se je Urška zavedala, kje je. Nikakor se ni mogla izogniti trdemu
prijemu povodnega moža. Zgrožena je zagledala specialce. V trenutku izročitve se
je Urška izmaknila in se vrgla proti izhodu. Povodni mož ni hotel, da mu Urška zopet
uide, zato je skočil za njo.
Urško so čez nekaj dni videli ležati mrtvo na bregu Ljubljanice, povodnega moža pa
od takrat dalje ni videl nihče več. Razen mene, seveda, ko mi je povedal to zgodbo.

Nejc Funtek
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TUJ SVET: NEVIDNO UNIČENJE
Jeremy Stone je živel lepo življenje na Zemlji v Los Angelesu. Pred štirimi leti je
bil na planetu Trogon s svojimi prijatelji na posebni misiji. Odkriti so morali, kaj se
dogaja na tem planetu, ki je bil skoraj tak kot Zemlja. Toda niso vedeli za pošasti,
ki so ubile vse, razen Stona. Ta si je naredil zasilno plovilo za pot na Zemljo, a še
prej je razstrelil planet Trogon. Obstajala je skrivnost, ki je niti Stone ni poznal.
Na krilo njegovega raketoplana so se prilepili geni vseh pošasti. Nevarnost je bila na
obzorju. Raketoplan je končal na smetišču. Geni od pošasti so se zlili v bližnji potok,
ki je tekel v rezervoar, ta pa je vodil do napajalnice živine v Kaliforniji.
Kmet Smith je ob petih zjutraj peljal živino na pašnike v kalifornijski pokrajini. Bik
je odšel do napajalnika in se odžejal, nato se cel mesec ni zgodilo nič nenavadnega.
Neke noči, ob treh zjutraj, je Smitha zbudilo glasno ropotanje. Slišalo se je iz
njegovega velikega hleva. To ga je mučilo, zato je šel pogledat. Ko je zagledal
prizor, je prebledel od groze. Skupina gensko spremenjenih živali je stala ob
porušenem hlevu. Iz gobca se jim je cedila kri in smrdeli so po gnilem mesu. Smith
se je zagnal proti avtomobilu. Ravno pravi trenutek se je vrgel vanj in ga prižgal.
Speljal je s polno hitrostjo po stari podeželjski cesti. Mutiran bik se je pognal za
avtomobilom ter ga dohitel. S svojimi grozno rdeče žarečimi očmi se je zazrl
naravnost Smithu v obraz, a Smith je imel zanj neprijetno presenečenje. Iz predala
je potegnil revolver Taurus kalibra 44 ter bika ustrelil naravnost v čelo. Bik se je
omamljen zgrudil na tla. Smith je pohitel v mesto, da bi ta dogodek prijavil
oblastem.
Oblasti so na kmetijo poslale dva policijska kombija, polna specialcev. Kmet Smith
je tisti teden prenočil v hotelu, ker se zaradi neljubega dogodka ni hotel vrniti
domov. Specialci so rekli, da bodo tam ostali dva tedna, ampak nazaj jih ni bilo že
cel mesec. Poslali so še izvidnika, da pregleda, če je vse v redu. Ta se je čez dva dni
vrnil čisto izmučen, razcapan in razpraskan. Rekel je samo, da so stvori tam in umrl.
Poveljstvo je bilo prestrašeno. Pripravili so posvet najbolj vplivnih ljudi v Los
Angelesu. Ljudje so bili zelo prestrašeni in niso vedeli, kaj storiti. Ni jim preostalo
drugega, kot da pripravijo evakuacijo. Obvestili so vse meščane.
Jeremy Stone se je globoko zamislil. Spakiral je prtljago, vzel svojega Dodga
chargerja in se odpravil ven iz mesta. Zaradi evakuacije so nastali zelo dolgi zastoji
preko celega mesta. Ljudje so hupali in se jezili. Mnogi so zapustili svoje avtomobili
in se odpravili peš. Bilo jih je zelo strah. Ko so prvi meščani prispeli do velikega
zlatega mostu, so bili zgroženi. Most je bil prelomljen na pol in temelji so bili
porušeni. Prebivalci Los Angelesa so bili ujeti. Ni jim preostalo drugega, kot da se
18
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borijo s temi stvori. Vojašnica je vsakemu meščanu dala orožje in naboje zanj.
Jeremy Stone je dobil revolver kalibra 454. Casul. Zraven pa še ˝red dot˝ optiko
za revolver.
Boj se je začel. Ženske in otroci so se skrili v zaklonišča, moški pa so se borili s
stvori. Bilo je veliko žrtev na obeh straneh. Stvori so praskali, grizli, streljali,
trgali, meščani pa so jim odgovarjali s povratnim ognjem. Mnogi so izmučeni
popadali na tla, nekateri so umrli od ran, nekateri pa so naredili samomor, ker niso
imeli upanja v zmago. Jeremy je doumel, da na tak način ne morejo zmagati.
Potrebovali so boljšo taktiko in orožje. Spomnil se je nekaj genialnega. Potrebovali
so posebne bombe, ki ob eksploziji oddajo veliko vročine. Približno tisoč ton teh
bomb. To je zelo velika količina. V mestu so jih imeli samo petdeset ton. To bi bilo
dovolj, da uničijo eno stavbo, ne pa tudi celega mesta. Bili so v zagati. Edina
možnost je bila, da jih naročijo iz New Yorka.
Torej naredili so, kar so lahko. Preostalo jim je samo še čakanje. Bombe je
pripeljalo dvesto helikopterjev v šestih urah. V tem času so pripravili pristajališče
za helikopterje, ki je varno pred stvori. Tja so poslali sto mož s težkim orožjem in
deset ostrostrelcev z visoko kalibrskimi puškami. Zelo težko je bilo braniti ta
položaj šest ur, ampak so zdržali. Evakuirali so preostale prebivalce mesta v
helikopterje, ampak jih ni bilo veliko, saj jih je večina pomrla v boju. Ko so bili vsi
na varnem, so sprožili eksploziv. Celo mesto je dobesedno vrglo v zrak. Pošasti so
bile stoodstotno uničene.
Preživeli meščani so se veselili zmage, hkrati pa žalovali za umrlimi someščani.
Znanstveniki so šli tja preverit, če je ostalo kaj ostankov, ki bi bili nevarni. Ni jih
bilo. Zdaj so morali obnoviti mesto. Obnova stane milijarde dolarjev in vse države v
Ameriki so pomagale. Delo je bilo zelo trdo, ampak v petih letih jim je uspelo.
Jeremy se je medtem poročil in dobil svojega prvega otroka Matthewa. V mestu je
bil spet mir in vsi meščani so upali, da se to ne bo nikoli več ponovilo.

Blaž Zamernik
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PRAZNIČNI ČAS
Božični čas, božični čas,
prišel je končno spet med nas.
Iz kuhinje dobrote že dišijo,
na smrečici pa svetle lučke gorijo.
Po hiši hrana že diši,
nam pa slina se cedi.
Za zadnjo večerjo v letu,
je mama oblečena v pletu.
Ko ob toplem kaminu sedimo,
gledamo ven in se smejimo,
kako snežinke padajo,
in veselje nam prinašajo.
Za božič pride stric,
poln dobrih je novic.
Razlagati nam vse začne
in s tem zabava se prične.
Napeto čakamo vsi,
da se Božiček zbudi.
Za vse otroke darila ima,
pa še odraslim nekaj da.
Ko ognjemet se razstreli,
pa staro leto odhiti,
upajmo da zabavno bo,
uspešno novo leto to.
Nika Čerček
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MOŽGANI
Možgani so dolga vrvica pameti.
Lahko so dolgi, kratki, suhi, debeli,
veliki ali majhni,
le, da niso ''fajhtni''.
*fajhten-pijan
Če so ''fajhtni,'' je zelooo hudo,
saj nič ti ne gre v glavo,
a noč boš prespal
in zjutraj zdrav vstal.

Možgani so kot skrinjica za shranjevanje,
vanje shraniš le pomembne reči,
kot so učna snov,
kdaj moraš priti domov,
koliko moraš pojesti in
kdaj moraš počiti in sesti.

Možgani so pametni, ali pa tudi ne,
kakor Bog določil je,
imaš pa tudi sposobnosti,
ki te dopolnjujejo
in hkrati osrečujejejo.
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Ponoči od utrujenosti možgani zaspijo,
le v nekem majhnem kotičku bedijo,
in ti kaseto s sanjami vrtijo.
Ko se zjutraj zbudijo,
začnejo nov delovni dan
brez, da si zaspan.

Ema Metulj
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ŠTIRJE LETNI ČASI
Pomlad nas v lep sončen dan zbudi,
vsi smo veseli, ko zimski sneg skopni.
Prebuja se vsa narava,
z njo pa tudi spomladanska trava.
zvonček prvi pokuka na plan,
zraven trobentica trobi v dan.

Pomlad se je končala, vse topleje je,
to pa nam pokaže, da tu poletje je.
Vsi na morje odhitimo,
šolo pa doma pustimo.
Pojemo in se veselimo,
v hribe radi pohitimo.

Jesen se je pričela in šola z njo spet,
tako je, ker vrti se ta naš svet.
Vsi v naravo oddrvimo,
gobe nabiramo, trgatev storimo.
Listje odpada in hladneje postaja,
saj v naše kraje že zima prihaja.
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Zapadel je prvi sneg
in vsi hitimo na naš breg.
Sanke in smuči vzamemo sabo,
pa še drsalke ne smejo priti v pozabo.
Za božič se vsa družina zbere,
dedek pa nam pravljico prebere.
Ko srečno novo leto zaželimo si vsi,
naj pred novim letom nihče ne zaspi.

Maja Čerček
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VOLK IN LISICA
Je bil en dan, s sončkom obsijan.
Tam v gózdu pa kisli ksihti treh podgan.
Je striček Bodiček oznanil jim:
»Bežite, bežite iz teh poljan!
Je tam botra lisička, pa prav nič veselo
ne izgleda nam.«
»Kaj pa je, botra lisičkica?« je vprašanje treh podgan.
»Z volkom Moljkom prepirava se,
kdo bo slastnega zajčka dobil še in še.«
»Je kdo ubožca nam ubil?«
»Skupaj z volkom Moljkom
pokončala sva včeraj za zajtrk ga.«
»Botra, saj pojedla sta ga,
kje je zdaj težavica?«
podgane v en glas kriknejo naglas.
»Ooo, je težavica, da sita sva bila in ostala je glavica.«
Volk pa sestradan iz grma pricaplja:
»Ooo, draga lisičkica, kje je zdaj pojedina?«
»Ti meni, draga lisičkica, ti bom že pokazala!«
je dahnila naša botrica.
»Ti, volk Moljk, izgubila sem prijatelja zvestega,
ker hrana moja je bila.«
»Predrznica, ti ničvrednica, hrana moja je bila,«
je zarjovel volk mogočni naš.
Pa podgane so skrivoma prišle,
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glavico zajčkovo izmaknile
in v gozd se mastit zapodile.
Je volk naš dragi lisico pokončal,
saj je močno veroval,
da ona je pojedla njun zaklad.
Bil žalosten je cel svoj lajf,
saj brez prijateljev je on ostal.
Zdaj pa poslušajte vi tam:
Deliti s prijatelji nikoli ni zaman,
saj tako osamljen in žalosten
ne boš noben lep dan.

Lucija Suhodolnik
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KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI
DOBIČEK IMA
Nekega sončnega dne
pride k polžu Francu na obisk
njegov prijatelj, vinski somelije,
in naraste mu pritisk, ko mu Franc pove,
da na sosedovem vrtu raste solata,
velika kot lopata.
Pa se odločita, da jo odideta pogledat.
Ko pa sta od nje kakšne metre tri,
se začne bitka:
kdor jo dobi, preživi.
In vsak po svoje kriči:
»Moja bo, ne boš mi je vzel ti!«
Pa pravi prvi:
»Četudi solato rad imaš,
pojdi raje v pekarno Mišmaš.
Kajti danes lačen boš
kot tristo suhih, sestradanih rož!«
»Pa kaj si misliš ti, da si upaš takole govoriti.
Če boš še naprej take klobasal,
te bom kar takoj v grob poslal,«
mu zagrozi drugi in hiti, kot bi bežal kugi.
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Oba prav po polžje hitita
in se strašno že veselita
te sladke pojedine
bolj kot tople govedine.
Že skoraj se pobijeta,
tako se prepirata.
Takrat pa kar na mah nekdo pozdravi
in se predstavi
kot Zajček sivi, nagajivi
in jima solato spelje,
hitreje kot mlin melje.
Nič ne pomaga, ko doma preklinjata zajca,
nič ne poteši njune lakote.
Sežeta si v roke, se poslovita
in se vsa lačna odpravita spat.
Spoznata, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

Deja Čerček
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ANKETA
Na predmetni stopnji smo med puncam izvedli anketo, kakšno glasbo oziroma katere
izvajalce rade poslušajo. Vprašanja so bila zastavljena za slovenske posamezne
izvajalce ter skupine in prav tako za tuje posameznike in skupine.
1. Punce so isto število svojih glasov namenile Shakiri (32%) in nobenemu od
naštetih (32%), sledi Justin Bieber (21%) , na zadnje mesto pa se je uvrstila
Katy Perry (15%).

Justin Bieber
Katy Perry
Shakira
nobeden

2. Največ glasov so punce namenile skupini One Direction (35%), druga skupina
je skupina The Beatles (28%), tretja zaseda nobena od naštetih skupin
(25%), zadnja pa skupina 5 SoS (12%).

One Direction
5 SoS
Beatles
nobeden
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3. Pri slovenskih pevcih in pevkah pa so punce največ glasov namenile nobenemu
od naštetih (71%), Jan Plestenjak ima drugi največ glasov (14%), Tanja Žagar
je dobila tretje najvišje število glasov (10%), zadnje mesto pa je zasedla
Saša Lendero (5%).

Tanja Žagar
Jan Plestenjak
Saša Lendero
nobeden

4. Pri slovenskih skupinah so največ glasov dobili Modrijani (32%), sledi nobena
skupina od naštetih (28%) , Siddharta je tretja (25%), zadnja pa skupina
Čuki (15%).

Modrijani

Siddharta
Čuki
nobena
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DOGAJANJE NA ZELENICAH
Nogomet že od nekdaj navdušuje in povezuje ljudi. Ne le da je najbolj priljubljen
šport, je tudi najbolj gledan šport na svetu.
Za začetek poglejmo domačo ligo: ligo Telekom Slovenije.
Lansko leto je zmago slavil NK Maribor z 9 točkami prednosti pred drugo uvrščenim
Celjem, ki so lani s 70 točkami zasedli drugo mesto. Tretje mesto so dosegle
Domžale (68 točk), Olimpija pa je bila šele na četrtem mestu (61 točk).
Letos pa vsaj v začetku lige kaže popolnoma drugače. V NK Maribor so zaradi slabo
začete sezone zamenjali trenerja, prodali so Luka Zahovića in mogoče je ravno to
ključ do neuspeha lanskega prvaka.

Letošnja lestvica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KLUB
Olimpija
Maribor
Domžale
Gorica
Zavrč
Celje
Luka Koper
Krka
Rudar
Krško

ZMAGE
14
12
10
11
8
5
6
5
5
4

REMI
4
7
8
2
6
8
4
7
7
7
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PORAZI
4
3
4
9
8
9
12
10
10
11

TOČKE
46
43
38
35
30
23
22
22
22
19
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Pa se preselimo malo še v Španijo, natančneje v La Ligo. Lanski prvak Barcelona je
zmagal tako v La Ligi kot v Ligi prvakov. V La Ligi je lani Barcelona slavila zmago s
94. točkami. Drugo uvrščeni Real Madrid je zbral 92 točk. Tretji je bil Atletico
Madrid (78 točk) , četrta pa Valencia (77 točk).

Lanski prvak Barcelona je tudi letos na prvem mestu, na drugen mestu je Atletico
Madrid in na tretjem Real Madrid.
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Letošnja lestvica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KLUB
Barcelona
Ateltico
Madrid
Real Madrid
Celat Vigo
Villarreal
Deportivo
Athletic club
Sevilla
Valencia
Eibar
Betis
Espanyol
Malaga
Real
Sociedad
Getafe
Sporting
Gijon
Granada
Rayo
Vallecano
Las Pallmas
Levante

ZMAGE
11
11

REMI
2
2

PORAZI
2
3

TOČKE
35
35

10
9
9
6
7
6
5
5
6
4
4
4

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

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

33
31
30
26
24
23
22
21
20
20
17
16

4
4

4
3

8
8

16
15

3
4

5
2

8
10

14
14

3
2

4
5

9
9

13
11
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Preveč boste razmišljali o delu in si vzeli premalo časa za družino in
prijatelje, kaj šele zase. Sredi meseca se bo to spremenilo. Posvetili se boste
novemu hobiju, ki vas bo močno pomiril. Očarala vas bo neka oseba, s katero boste
hoteli preživeti več časa. Prepustite se čustvom.

V ospredju bodo predvsem družinske odgovornosti. Več časa preživite s
svojci, posvetite se njihovim življenjem in težavam, če jih imajo. Možen je neki
večji družinski nakup, izlet ali zabava. Morda boste spet vzpostavili stik s svojcem,
ki ga že dolgo niste videli.

V okviru družine boste imeli ključno vlogo pri razrešitvi neke težave in si
s tem pridobili spoštovanje svojcev. Neko težavno prijateljstvo se bo zdaj do konca
izpelo. Ne krivite se za nastale razmere in razumite, da se nekateri odnosi po
določenem času izpojejo.

Nezadovoljni boste, zagrenjeni in naveličani vsega. Ne podlegajte lenobi. Raje
se odpravite na sprehod ali v telovadnico, kot pa da se smilite sami sebi in si
privoščite veliko več sladkarij, kot bi smeli. Še bolje bi bilo, če bi se soočili s
težavo ali osebo, ki vas tako zelo mori.

Odprle se bodo nove poti in nove priložnosti. Nedvomno ste si jih zaslužili in
najbrž tudi sami ustvarili s preteklim trdim delom, zato bodite ponosni sami nase.
Izredno trmasti, vztrajni in učinkoviti boste.

Polni energije in delovne vneme boste, zato se čim bolj zaposlite z delom,
fizičnim ali mentalnim, saj boste sicer izredno nemirni, nestrpni in slabe volje, kar
lahko vodi v nepotrebne prepire. Bolj boste zaposleni, manj boste razmišljali o
negativnih rečeh, zato zavihajte rokave.
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Več energije boste imeli. Posvetite se nedokončanim nalogam in

rutinskim opravilom. Tudi v gospodinjstvu določena dela čakajo na vas. Do nekoga
čutite veliko več, kot ste mu pripravljeni priznati. Če boste predolgo zbirali pogum,
se zna zgoditi, da bo kmalu oddan.

Bolj družabni boste, vzeli si boste več časa za prijatelje. Kaže, da
boste dokončali neki pomembni projekt in se zato veselili novih načrtov. Morda
boste priskočili nekomu na pomoč ali pa intenzivno sodelovali z drugimi pri neki
nalogi.

Začeli se boste bolj zavedati pomena odgovornosti. Tako v šoli boste
začeli trdo delati zato, da bi svoje naloge uspešno opravili in naredili vtis na druge.
Navsezadnje sta vaš uspeh in napredovanje odvisna prav od ljudi, ki vam zaupajo, da
boste svoje delo dobro opravili.

Ne ustavite se pred ovirami, ki se bodo znašle na vaši poti. Ne glede na
to, za kaj gre, verjemite vase in v svoje delo. Zakaj bi vrgli puško v koruzo zdaj, ko
ste že toliko naredili za uresničitev svoje zamisli? Bodite potrpežljivi in zaupajte.
Vaša družina vas razume in podpira.

Negativnost bo popustila, lažje boste zadihali. Bodite praktični in ne
idealizirajte določenih poslovnih situacij ali oseb, s katerimi sodelujete. Če ste na
novo zaljubljeni, ostanite trdno na zemlji in se ne vdajajte pretiranemu sanjarjenju.
Pomembno je živeti vsak dan posebej.

Imeli boste priložnost razčistiti z nekim odnosom iz preteklosti ter se
fizično ali pa v duhu posloviti od neke pomembne osebe. Poskusite se razbremeniti
preteklosti in se osredotočite na trenutno življenje. Ne pozabite, da je življenje
takšno, kakršno si sami krojite.
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ADVENTNI ČAS
Advent je čas pred božičem, ko smo vsi v pričakovanju Jezusovega rojstva.
Praznujemo ga povsod po svetu. Adventni čas vsebuje 4 nedelje. Tipičen simbol
adventna je adventni venček s štirimi svečami. Barva adventna je vijolična, ki
pomeni spokornost.
Nekaj idej za doma izdelane venčke:

1. venček je iz starega pekača, kozarcev, ter šipka
2. preprost venček iz pokovke za na vrata
3. venček iz medenjakov v obliki možičkov
4. naravni venček iz maha, storžev, orehov…
5. adventni venček, ki ga naredimo iz pločevinke ter
raznimi nalepkami
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POMEN BOŽIČA
Bistvo krščanskega božiča je praznovanje rojstva Jezusa Kristusa. Sveto pismo
pravi, da sta se Jožef in Marija odpravila v Betlehem, ko je bila Marija noseča. V
Betlehemu nista mogla dobiti prenočišča, zato sta se zatekla v hlevček. Tam je
Marija rodila Jezusa in ga položila v jasli. V spomin na ta dogodek kristjani
postavljajo jaslice.
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TRADICIONALNE BOŽIČNE JEDI
BOŽIČNI KRUH IN POTICA
Poleg božičnega okrasja in jaslic pa so za božič značilne tudi številne dobrote, kot
je na primer božični kruh, ki zavzema posebno mesto in ima več različnih imen
(poprtnik, poprtnjak, božičnik, župnik, mižnik, pomižnik, stolnik, parjenk, badnjak).
Položen na lep bel vezen prt ostane po običaju vse tri svete večere – za božič, novo
leto in svete tri kralje. Danes je božičnik marsikje nadomestila potica (šarkl), ki je
napolnjena z orehi, lešniki, mandlji, makom, medom, smetano, skuto ali ocvirki.
Nekdaj so jo sladili zgolj z medom, danes pa s tudi s sladkorjem. Praviloma jo
spečemo v okroglem rebrastem modelu s tulcem v sredini. Potica je tudi eden od
simbolov naše dežele, saj je poznana širom po svetu.

BOŽIČNA VEČERJA NA SVETI VEČER
Danes je božična večerja običajno sestavljena iz več jedi: bogatejše juhe z zakuho
(npr. gobova juha s smetano ali domača kokošja juha), lepega kosa mesa (pečen
puran, svinjska pečenka v vinski omaki,…), primerne omake (npr. jabolčna omaka,

smetanov hren,…), priloge (npr. mlinci, krompir, solata, pečeno kislo zelje,…) in
sladice (šarkelj, orehova, mandljeva ali kostanjeva potica). H kavi ali čaju
postrežemo drobno pecivo (npr. piškote s kandiranim sadjem in oreški). Miza pa
mora biti lepo pogrnjena in svečano okrašena.
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IZBOR BOŽIČNIH PESMI
V času božiča si vsi zaželimo božičnih
pesmi. Glasba nas vedno razveseli in
razvedri, zato smo vam pripravili nekaj
predlogov, kaj poslušati v teh dneh.

Predlogi:
Michael Buble - Let It Snow Let It Snow Let It Snow
Veter - Bela snežinka
Čuki & Modrijani - Daj mi poljub
Eva Boto - Silvestrski poljub
Jan Plestenjak - Za božič bom sam
Črna mačka - Dobri možje
Michael Bublé - Grown-up Christmas list
Mariah Carey - All I want for christmas is you
Christina Aguilera - Silent night
Justin Bieber - Mistletoe
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IDEJE ZA OBDAROVANJE
Bližajo se prazniki in v ta namen je tukaj nekaj idej, kako razveseliti vaše najdražje
z darili. Vsak je vesel darila, zato se potrudite, če ne z darilom, pa z toplo besedo
in objemom.
Darila zanjo:


Parfum



Oblačila



Ličila



Spodnje perilo



Nakit



Bon (nakupovalni, masažni...)



Gospodinjski pripomočki



Torbica
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Darila zanj


Ura



Parfum



Bon (nakupovalni, masažni)



Šal



Oblačila



Deodorant



Kolonjska vodica



Slušalke
…

41

Špasn št. 1

šol. leto 2015/2016

BOŽIČNO PRAZNOVANJE PO SVETU
Kako ljudje praznujejo božič po svetu?
Božič pri nas velja za tradicionalno družinski praznik, ki je posvečen druženju,
veselju in širjenju miru. Praznovanje korenini še iz predkrščanskih časov, ko so
mnoga ljudstva častila nastop zimskega solsticija, ko se dan začne ponovno daljšati
in tako simbolizira zmago dobrega nad zlim. Veliko vemo o praznovanju božiča pri
nas,
Le redko pa se zgodi, da se vprašamo:


Kako božični čas preživljajo drugje po svetu?



Kaj počnejo?



Poznajo Božička?



Krasijo smrečico?



Pojejo božične pesmi?

Za vas sva poiskali odgovore na ta in nekatera druga vprašanja v zvezi s
praznovanjem božiča v nekaj bolj ali manj eksotičnih ter tudi poznanih državah
sveta.
o Ljudje po svetu so v preteklosti, ponekod pa še tudi danes, božič
praznovali/praznujejo več dni, skoraj vsak narod pa je imel/ ima svoj način
praznovanja.
o Skandinavci, Tevtonci in Kelti so ob tem času na mizo postavili merjaščevo
glavo z jabolkom v gobcu. Glava je bila okrašena z zimzelenim rastjem in je
simbolizirala življenjsko silo, obilje in zaščito. Ko je napočil božič, so ga
darovali bogu Freyu.
o Tipična anglosaška ali danes angleška božična jed je puran. Seveda pa pri
Angležih na božični dan prav tako ne sme manjkati na mizi tudi božični
puding. To je zmes, ki se pripravi iz suhega sadja, mandljev in začimb dan
vnaprej, nato pa se kuha vsaj sedem dni. Vanj vtaknejo novec in kdor ga dobi,
ima vso leto srečo.
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MEHIKA:
V tednih pred božičem se mehiške stojnice, ki jim Mehičani pravijo puesto, že
bleščijo v okraskih, šibijo v cvetju (posebej v orhidejah in domorodnih poinsettias)
in tradicionalnih mehiških jedeh. Za 'poinsettias' pravijo, da so božiču začele
pripadati v 17. stoletju, ko naj bi mali deček Pablo te cvetlice, ki jih je nabral ob
cesti, poklonil malemu Jezuščku, ker za druge ni imel denarja. Poleg tega ponujajo
tudi izdelke različnih obrti. Božično praznovanje v Mehiki se imenuje 'las posadas'.
To je procesija, ki prikazuje Marijino in Jožefovo iskanje prenočišča ter noč v
betlehemskem hlevu. Tako kot v legendi se tudi to iskanje prenočišča začne devet
dni pred božičem. Vsi zbrani se razdelijo v dve skupini – eni predstavljajo romarje,
drugi gostilničarje. Romarji potujejo od hiše do hiše ter prosijo za zatočišče in so s
strani vseh gostiteljev vedno znova zavrnjeni, dokler deveti dan tavanja ne pridejo
do hiše, ki je za te potrebe preurejena v hlev z jaslimi. Tu romarje sprejmejo z
velikim veseljem, nato skupaj molijo božične molitve, pojejo božične pesmi, nato pa
nastopi čas zabave in uličnega veselja, kjer ne manjka hrane in pijače, otroci
izmenično poskušajo s palicami in kiji odpreti 'pinato' oziroma pinjate – barvite
škatlice, v katerih se skriva sladko presenečenje.
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DANSKA:
Glavno mesto Danske po tradiciji dobi božično smreko od Norvežanov, ki jo
okrašeno prižgejo v prvem adventnem tednu. Smreka in danska zastava krasita vsak
dom.V vsaki hiši je okrog praznikov polno peciva, prav tako pa na okno postavijo
svečo za popotnike, ki gredo mimo – to je znak, da jim ponujajo zavetje. Na božični
večer se zbere vsa družina, za večerjo pa je med drugim tudi kaša s celim
mandeljnom. Kdor ga dobi na svojem krožniku, dobi manjše darilo. Danci po večerji
zaplešejo okrog drevesa, nato stečejo v vse sobe v hiši, da je božič zares povsod!

ŠPANIJA:
V Španiji božič še ni čisto skomercializiran, zato ostajajo pri družinski božični
večerji in božičnem obredu. Tradicionalno je sodelovanje v božični loteriji, ki ima
največji sklad na svetu. Razlika od navadnih loterij je, da ima lahko več ljudi isti
dobitek, ki se nato razdeli med vse. Božička večinoma ne poznajo, saj jim darila v
januarju prinesejo sveti trije kralji. Njim otroci že pred tem napišejo pisma z
željami. Večer pred praznikom svetih treh kraljev pred vrata postavijo čevlje,
kamor dobijo darila – poredni otroci dobijo kos premoga. Zanimivo pa je njihovo
praznovanje na novoletno noč. 12 udarcev ure do polnoči morajo vsak udarec pojesti
eno grozdno jagodo – vsaka jim prinese en mesec sreče.
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SKANDINAVIJA:

Večina božičnih običajev, ki jih poznamo pri nas, izvira prav iz Skandinavije. Temne
mrzle zime so namreč vplivale na razvoj tradicij, ki temeljijo na svetlobi in toploti.
Zimski solsticij je bil za Skandinavce tradicionalno zelo pomemben čas v letu – čas,
ko se določajo bogastva za prihodnje leto, in čas, ko so ljudje verjeli, da se mrtvi
vrnejo na zemljo. Zato so se na božični večer Skandinavci tradicionalno bali spati
sami, in to je bil edini dan v letu, ko je vsa družina s služabniki vred spala v isti
postelji, ki so jo naredili iz slame. Poznali so božično drevo, ki je bilo skrbno
izbrano in z vsemi častmi prineseno v hišo. Tam so deblo postavili v goreče ognjišče,
preostali del pa je štrlel po dnevnem prostoru. Drevo so prestavljali na ogenj,
dokler ni v celoti zgorelo, in to je bilo zadnje dejanje prazničnih dni.

RUSIJA:
V Rusiji prevladuje vzhodno-ortodoksna vera, ki je ena od vej pravoslavnega
krščanstva. Tradicija jim naroča, da božič pričakajo s postom, ki se konča po prvem
cerkvenem obredu na božični večer. Ker so obredi ponoči, je božična večerja
brezmesna, a slovesna, njena najpomembnejša sestavina pa je kaša, imenovana

kutya, sestavljena iz pšeničnih ali drugih žitnih semen, ki simbolizirajo upanje in
večno življenje, ter iz medu in maka, ki sta zagotovilo za srečo in uspeh. Kot celota
kutya simbolizira povezanost družine in ne sme manjkati v nobenem domu. Na
božični večer družine pogosto obišče duhovnik v spremstvu ministrantov, ki z
blagoslovljeno vodo pokropi vse prostore in tako hišo zavaruje pred naravnimi
katastrofami, družino pa pred vsem slabim
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GRČIJA:
Večina grških kristjanov je vzhodnih pravoslavcev in tako je božič poleg velike noči
najpomembnejši praznik v letu, praznujejo pa ga 7. januarja. Na božični večer
hodijo otroci po vaseh in ulicah od vrat do vrat ter prinašajo lepe želje in ob
spremljavi trianglov in drugih manjših inštrumentov pojejo kolednice, ki jim pravijo
'kalanda'. Za svoje delo so največkrat nagrajeni s sladkarijami ali suhim sadjem. Po
40 dnevih posta se božično slavje obhaja z bogato obloženimi mizami. Za to
priložnost po vaseh ali v večjih družinah zakoljejo prašiča, manjkati pa ne sme niti
'christopsomo', to je Kristusov kruh, ki ima obliko štruce, je sladkan in okrašen
tako, da predstavlja poklice družinskih članov. Grki načeloma ne poznajo božičnih
dreves. Glavni simbol božiča po domovih so plitve lesene sklede, katerih robovi so
oviti z žico. S to žico je na skledo pritrjen lesen križ, ki je okrašen s šopi bazilike.
Enkrat na dan eden od družinskih članov (ponavadi mati) križ in baziliko namoči v
blagoslovljeno vodo ter s tem pokropi vsak prostor v stanovanju. S tem naj bi se
obvarovali pred hudičem in vsem slabim. Darila si izmenjajo 1. januarja, prav tako pa
na ta dan poteka tudi ritual 'obnova vode', ko vse vrče z vodo v hiši izpraznijo in jih
napolnijo s svežo. Ta ritual pogosto spremljajo daritve 'naiadom', duhovom vodnih
izvirov.
ŠVEDSKA:
Na Švedskem je pred tisoč leti kralj Canute odločil, da se bo božič praznoval en
mesec, z začetkom 13. decembra (ko goduje sveta Lucija in je bil dan kralja
Canuta). Zakaj so izbrali ravno ta dan, ni znano, saj sicer mučenica Lucija ni
neposredno povezana s Švedi. Na dan slavja se najstarejša hčerka v družini obleče
v belo obleko z rdečim pasom, na glavo pa si nadene zimzelen venec s sedmimi
gorečimi svečami. Tako opravljena vsakemu od družinskih članov postreže kavo in
kolaček. Na številnih šolah, uradih in v pisarnah potekajo procesije ali slavja v čast
sveti Luciji, na katerih pojejo kolednice in se 'kraljici luči' zahvaljujejo za upanje,
ki jim ga je naklonila v najtemnejšem delu leta. Na božični večer v vseh
skandinavskih državah iz rovov pod hišami ali iz skednjev z vrečo na rami
prideškrat, imenovan 'tomte', in pred vrati hiše za vsakega družinskega člana pusti
darilce.
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TIROLSKA:
Božični sejmi na Južnem Tirolskem, Südtiroler Christkindlmärkte, daleč naokoli
slavijo zaradi svoje lepote in kakovosti. V predbožičnem času in za praznike
privabljajo na Južno Tirolsko veliko število obiskovalcev.

AVSTRALIJA:
Ker je v Avstraliji božič poleti, ga praznujejo tudi v kopalkah. Velik vpliv na
praznovanje je imela Velika Britanija, kar pomeni pečenega purana in puding, le da
je puran mrzel in postrežen na družinskem pikniku na vrtu, v parku ali na plaži,
namesto purana pa jedo tudi morske sadeže in ostale dobrote. Na okrog kroži
govorica, da naj bi delo Božička prevzel Swag Man, saj je Božiček navajen mraza in
bi ga lahko tu zadela kap. No, Božiček včasih tudi prisurfa na obalo, Swag Man pa
naj bi živel pod goro Uluru in prišel s terenskim vozilom. Večini je še vedno bolj všeč
Božiček, ki mu otroci obesijo nogavice. Za novo leto v Sydneyu pripravijo veličasten
ognjemet,znan po vsem svetu.
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KAKO OČISTITI TELO PO
PRAZNIKIH?
Praznovanja in novoletne pojedine bodo kmalu za nami. Zato moramo natančneje
opazovati, kaj nam telo govori. Ste utrujeni?, Se velikokrat počutite slabo?, Ste
velikokrat bolni in ne veste zakaj? Vsa ta vprašanja so velikokrat vzrok zastrupitve
telesa s hrano. To lahko z nekaj navodili in nekaj koraki odpravim. Jejte probiotične
jogurte, kislo mleko, kefir itd. Ta živila izboljšajo delovanje črevesja.

ZDRAVI NAPITKI
KORENČKOV SOK Z INGVERJEM:
Najprej korenje operemo in očistimo, ingver pa olupimo.
Nato s pomočjo sokovnika iz korenja in ingverja iztisnemo sok, ki ga
zmešamo z limetinim sokom. Napitek nalijemo v kozarec in takoj
spijemo.

BOROVNIČEV SLUSIE:
V vročo vodo vmešamo limetin čajv prahu. Osladimo z medon in pustimo,
da se čaj ohladi.
V kuhinjski mešalnik stresemo zamrznjene borovnice. Prilijemo sok
granatnega jabolka, ohlajen zeleni čaj in dodamo kocke. Vse skupaj
gladko zmiksamo. Pripravljen napitek serviramo v kozarce in takoj
postrežemo.
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Življenje je lepo,
zato karkoli se ti
zgodi, nikoli ne
pozabi živeti! Živeti
je ena najbolj
redkih stvari na
tem svetu, saj
večina ljudi samo
obstaja.
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