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prispevki učencev in učenk predmeta šolsko novinarstvo 

december 2020 

Ilustracija Vita Petrič, 9.b 
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Dragi bralci Novojarških novic, 
 
v letošnjem šolskem letu je zaživel nov izbirni predmet šolsko novinarstvo. V njem sodelujejo 
učenci in učenke 8. in 9. razreda. Ob načrtovanju predmeta sem upala, da nam uspe obiskati 
radio, televizijo, da učenci spoznajo prave novinarje v akciji, da bomo lahko odšli na teren in 
ustvarjali reportaže ... A leto 2020 je trmasto in bo ostalo takšno do konca. Ampak tudi mi se ne 
damo. Vztrajamo, ustvarjamo. Pred vami so prispevki novinarjev, ki so nastali v času pouka na 
daljavo. Obarvano malo s posebnimi razmerami, predvsem pa praznično. Domišljija  nima me-
ja, upam, da vam prispevki dajo kakšno idejo, kaj si ogledati, kaj prebrati, kako si okrasiti dom. 
Imate pa tudi kar nekaj zabavnih  strani, rešite križanko, spopadite  se z osmerosmerko ...  
 
Predvsem pa počnite to, kar vam nariše nasmeh na obraz in ogreje srce. 
 
                                                                                                         mentorica Nika Zadravec 

V letu 2021 si želim ... 

priti na srednjo šolo, katero sem si izbrala  

veliko uspeha, zdravja, veselja ...  

konec karantene  

lepe dni  

boljše leto kot 2020  

da ostanete zdravi in veseli  

več dobrih ocen in manj korone  

veselo, zdravo in uspešno novo leto  

da pustite vse slabe stvari ze sabo  

V letu 2021 vam želimo ... 
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Intervju 

Kako so včasih praznovali božič 

 

Prišel je zopet mesec december, in bližajo se božični in novoletni prazniki, ko se zberejo širše družine ob prazno-

vanju božiča. Kako so pa praznovali božične praznike, ko je bila moja babica še otrok? 

 

Ali je bil božič v tvojem otroštvu prost dan? 

Ne, božič ni bil praznik, bil je običajen delaven dan. 

Kdaj ste postavili božično jelko? 

Včasih smo božično jelko postavili 24. decembra popoldan, kupili smo jo na trgu, kamor sva se običajno odpravila 

skupaj z očetom. 

Kako ste okrasili božično jelko? 

Ja seveda, okrasili smo jo z okraski in svečkami, kajti takrat nismo imeli svetlobnih utripajočih lučk. Naredili smo 

tudi jaslice s svežim mahom iz gozda.  

Ste se tudi kaj posladkali med prazniki? 

Seveda, moja mama je vedno spekla orehovo potico in skuhala čaj.  

Kako je potekal božični večer? 

Zvečer smo se zbrali okoli novoletne jelke in prižgali svečke. Skupaj smo peli božične pesmi, ko je bila ura 23.30 

sva jaz in moj brat odšla spat. Mama in ata sta po navadi odšla v cerkev k polnočnici.  

Naslednji dan pa smo se otroci odpravili v šolo, starši pa v službe.  

Ali ste otroci dobili darila? 

Darila sva z bratom od staršev dobila samo za Miklavža in za dedka Mraza v očetovi službi.  

Gaja Šurbek, 8.a 

Ilustracija Vita Petrič, 9.b 
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Tara Mlakar, 8.b 
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ALI JE VSE OKOLI NAS SAMO ILUZIJA?  

PRODUCENTI: Joel Silver, Andy Wachowski, Lar-
ry Wachowski  
 
GLAVNI IGRALCI: Keanu Revees (Thomas A. An-
derson/Neo), Laurnece Fishburne (Morfej), Carrie- 
Anne Moss (Trojica), Hugo Weaving (agent 
Smith), Joe Pantoliano (Cifra)  
 
STRANSKI IGRALCI:  
Julian Arahanga (Apoc), Anthony Ray Par-
ker (Dozer),  Macus Chong  (Tank), Matt Doran (Miš),
 Gloria Foster (Orakelj), Belinda McClory (Stikalo),  P
aul Goddard (agent Brown), Robert Taylor (agent Jo-
nes)  

The matrix oz. po slovensko Matrica je znanstvenofantastični triler, ki govori o Thomasu Andersenu, 
znanem tudi po svojem hekerskem imenu Neo. Že celo svoje življenje se sprašuje nečesa ampak ne mo-
re najti odgovora na svoje vprašanje. To se spremeni, ko na spletu spozna moža po imenu, Morfej, do 
katerega ga odpelje Trojica. Morfej  Neu razloži, kako je bilo življenje, ki ga je obdajalo samo neka ilu-

zija imenovana matrica ‒To je zlobna umetna inteligenca, ki manipulira s človeškimi možgani in se 
prek njihovih teles napaja s potrebno energijo.   
  
Film je bil na splošno dober. Najbolj zanimiva scena je bila tista, pri kateri je Neo moral izbrati eno iz-
med dveh tabletk, saj je po tej sceni vse postajalo bolj in bolj napeto. Film bi priporočila tistim, ki jih 
zanimajo stvari o znanosti, teorijah, psihološke stvari … 
 
 
 
Besedilo Lorena Bonić, ilustraciji Lara Marš, 8.a 
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Rania Kandžić, 8.b 
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Sara Bonić in Anastasia Mišurić, 8.a 

IT (Tisto), 2017 
 
Režija: Andy Muschietti. Igralci: Finn Wolfhard, Jaeden 
Lieberher, Sophia Lillis, Bill Skarsgård, Jack Dylan Gra-
zer, Wyatt oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs, 
Jackson Robert Scott, Joe Bostick. Žanr: Grozljivka, dra-
ma.  
IT je ameriški film, ki je bil sneman v ZDA, izšel pa je leta 
2017. Film je sneman po istoimenskem romanu Step-
hena King iz 1986. Datum izdaje filma je 8. September 
2017. 

Nekega dne se je od Billov brat Georgie igral zunaj po deževnem dnevu, 
igral se je z papirnato ladjico, po nekaj trenutkih mu je papirnata ladjica 

zaplavala v bankino, nagnil se je in gledal, kam mu je odplavala, ko se 
mu kar naenkrat prikaže klovn, ki mu odgrizne roko in ga zgrabi k sebi. 
Po nekaj dneh se vsem sedmim otrokom začnejo prikazovati čudne stva-

ri, kijih noben drug ne more videti razen njih. Nekega dne si vsi to pove-
jo in se dogovorijo, da morajo najti in ugotoviti kaj je »tisto«. Tako se 
nekega dan odpravijo do hiše, v kateri naj bi živel klovn. Borijo se z 

njim in ga premagajo. Ko so ga premagali, so se dobili, si z nožem nare-
dili poševno črto po dlani in si prisegli, če se »tisto« vrne, se bojo vrnili 
in ga premagali. 

Najino mnenje: 
 
Nama je film zelo všeč ker je zelo zanimiv in imava zelo rade groz-
ljivke. Najbolj nama je grozen tisti del, ko klovn skoči iz skrinje. 
Film je napet in ko ga začneš gledati, naju je strah pogledati stran. 
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Zoja Mićić, 8.b 

Obsedenost 
 

 

Izvirni naslov: The Turning 

Režiserka: Floria Sigismondi 

Podlaga za priredbo: The turn of the screw 

Datum začetka predvajanja: 23.januarja 2020  

 

 

Ta film je bil kakšne trenutke napet ali pa je bil strašen. Drugače  mi je bil film 

zelo zanimiv. Ta film bi predlagala vsem tistim, ki imajo radi grozljivke. Me pa 

moti, ker sem si ga predstavljala mogoče malo bolj strašljivega, kot je v resnici 

bil. Mogoče je tudi moja presoja kaj pa  film na splošno bil zelo všeč. 

Ilustracija Vita Petrič. 9.b 

Ocena:  8/10 
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Zakaj ravno on? 

Naslov: Prvič/After 

Avtor: Anna Todd 

Založba: Učila International 

Leto izida: 2019 

Zbirka: 5 delov knjige 

Prevod: Suzana Pečnik  

 

Knjiga After spada pod romantiko/dramo. Knjiga govori o zapleteni ljubezenski zgodbi, in 
sicer med Tesso ter Hardinom. Vse se je začelo, ko se je Tessa vpisala na Osrednjo Univer-
zo Washington, Tessa je bila pridno dekle, tako kot bi jo opisala njena mama Carol. Tessa 
je takrat imela fanta Noaha, ki je živel čisto blizu njenega doma, ter sta se poznala že od 
otroštva. V tistem času je Tessa prebivala v dijaškem domu zraven univerze, za sostanoval-
ko je dobila Steph. Steph bi lahko opisali kot osebo čisto drugačno od Tesse, Steph je bila 
večino v klubih ter bila v slabi družbi. Preko Steph je Tessa spoznala tudi Hardina. Vse je 
bilo vredu, dokler Tessa ni začela hoditi s Hardinom. Lahko bi rekli, »da se bo njeno življenje 
za vedno spremenilo«. Tessa ter Hardin sta imela veliko zapletov v zvezi oz. bi lahko rekli, 
da sta imela »toxic relationship« (kar prevedno pomeni »strupeno razmerje«). Po Hardinu ni 
bila več enaka kot prej, lahko bi rekli, da se je Tessa čisto spremenila zaradi njega. Zaradi 
Hardina se je odnos med Tesso ter njeno mamo zelo poslabšal, saj njena mama »ni mara-
la« Hardina, saj naj bi se isto zgodilo njej in jo je Hardin preveč spominjal na Tessinega oče-
ta, ter kar se je njej dogajalo in je hotela samo najboljše za Tesso. Se pavi bi lahko rekli, da 
je Tessa »postavila vse na kocko« zaradi Hardina. Po vseh njunih prepirih, ne razumevanju, 
dogodkih, joku se je Tessa vedno vračala nazaj k njemu ne glede kako močno jo je prizadel. 
Hardin je trdil, da ga Tessa spreminja v boljšega človeka s tem, ko je ob njem in po vsem, 
kar je naredila za njega. A pri Tessi bi lahko trdili drugače. Velikokrat med celotno zgodbo 
sta Tessa in Hardin prekinila, a ni minilo več kot en mesec preden sta bila nazaj skupaj. Po 
mojem mnenju je bila knjiga zanimiva, napeta, nekatera poglavja so bila tudi žalostna, zme-
dena vsebina knjige (saj se je čez vse dele veliko dogajalo, ter je bilo malo težje slediti pri 
katerem dogodku smo oz. kaj se je takrat dogajalo)... Knjigo bi priporočala najstnikom oz. 
starejšim ljudem, saj je bilo med nekaterimi poglavji vsebina, ki je malo neprimerna za mlaj-
še otroke.  

   

Ocena:  

Laura Zabukovec, 9.b 
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 Piškoti z ovseni kosmiči in čokoladnimi koščki 
 
 
Preprosti in zdravi piškoti. 
 
Sestavine: 
250g                                          maslo (zmehčano) 
200g                                          rjavega  sladkorja 
3                                                 jajca 
300g                                          moke 
1 ščepec                                    soli 
1 vrečka ali približno 5g         pecilnega praška 
150g                                          ovsenih kosmičev (ni potrebno mleti) 
150g                                          mlečne čokolade   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Najprej narežemo čokolado na poljubno velike (najboljše manjše) koščke. 

 

 
 
2. Maslo in sladkor penasto umešamo. V masleno zmes postopoma, eno za drugim,  
vmešamo jajca. Dobiti moramo rahlo in enotno zmes. 

         
 

 3. V čisto posodo presejemo moko in jo zmešamo s soljo ter presejanim pecilnim 
praškom. Mešanico na nizki hitrosti vmešamo v jajčno-masleno zmes. Dodamo še 
ovsene kosmiče in čokolado. Maso pa postavimo v hladilnik za 20 minut.   
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4.  Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač obložimo s papirjem za peko. Pekač 

lahko tudi pobrišemo z mokro krpo, da bo papir za peko ostal na mestu. Ohlajeno 
maso zajemamo z žlico in jo oblikujemo v kroglice, ki jih z razmakom polagamo na  

 
pekač.  
 
 
 
 

 
 
 
5. Piškote pečemo v ogreti pečici 15-20 minut oziroma toliko časa, da se zlato rjavo 

obarvajo.  
 

6. Pekač vzamemo iz pečice in piškote preložimo na kovinsko rešetko. Pred serviran-
jem jih dobro ohladimo, potem pa jih po želji poljubno okrasimo. 

 
 
            
 
 
 
                                                                          Katja Pestotnik, 8.b 
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                                                                 Praznična kuhinja  

Recept za vaniljeve rogljičke:  

Za približno 80 rogljičkov  

    50 g zmletih mandeljnov  

    50 g zmletih lešnikov  

     300 g moke  

     100 g sladkorja   

     ščep soli  

     200 g surovega masla  

     2 rumenjaka   

     5 zavojčkov vaniljevega sladkorja  

     ½ skodelice sladkornega prahu  

     1 žlička cimeta  

  

Moko , mandeljne ,lešnike, sladkor, sol, mrzlo surovo maslo v kosmičih (narezano na 
koščke ) in rumenjaka pognetemo z moko v krhko testo.  

 Testo zavijemo v alufolijo in ga za dve uri damo v hladilnik. Pečico segrejemo na 
190°. Testo pognetemo v svaljke ,debele kot svinčnik. Na koncu jih  zaobljemo v obli-
ko rogljička.  
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 Pečemo jih na srednji višini 10 – 12 minut, da postanejo zlato rumeni. Še 
tople povaljamo v zmes is vanilijevega sladkorja, sladkornega prahu in cimeta.  

Maša Urankar, 9.b 

Ilustracija Vita Petrič, 9.b 
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Novoletni  horoskop 
 

Vodnar (20. 1. -19. 2.): 
 

To leto ne boste dobili darila od Božička. Božiček bo pozabil na vas.  
 

 Riba (18. 2.-20. 3): 
 

Med čakanjem na Novo leto boste zaspali. Zbudili se boste šele ob 6.00. 
 

Oven (20. 3.-20. 4): 
 

Ne hodite blizu božične jelke! Prevrnila se bo na vas. 
 

Bik (20. 4.-20. 5.): 
 

Za te novoletne praznike ne boste prejeli nobene voščilnice. A vi jih boste poslali na kupe. 
 

Dvojčka (20. 5.-21.6.): 
 

To leto boste prejeli kup daril od Božička. Saj ste bili zelo pridni, če pa niste bili, se bo Božiček zmotil. 
 

Rak (21. 6-22. 7.): 
 

Ne okrašujte jelke sami, imejte pomoč. Če boste okraševali jelko sami, se vam bo polovico okraskov raz-
bilo ali pa padlo na tla. 

 
Lev (22. 7.-23. 8.): 

 
To leto boste imeli velike težave. Na čakanje za Novo leto boste pozabili, tako kot tudi boste pozabili na 
Božič. 

 
Devica (23. 8-23. 9.): 

 
Te novoletne praznike boste vsem prijateljem in znancem poslali voščilnice. A oni bodo poslali voščilni-
ce tudi tebi. 

 
 Tehtnica (22. 10.-23.10.):  

 
Te novoletne praznike boste preživeli osamljeno. Vsi bodo pozabili na vas. 

 
Škorpijon (23.10 – 22. 11.): 

 
Te novoletne praznike se vam bodo zažgali vsi piškoti ki jih boste spekli. Pazite se pečice da se ne speče-
te! 

Strelec (22. 11.-21. 12.): 
 

Te novoletne praznike boste imeli velikansko zalogo sladkarij, ki vam jih je podaril Božiček. Srečno po-
jedino iz sladkarij! 

 
Kozorog (21.12.-21. 1.): 

 
Te novoletne praznike vam bodo okradli vse okraske. Ne bote mogli okrasiti jelke. 
  
 

Napisala: Sara Tisaj, 8.b 
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                                 KARANTENSKI HOROSKOP ZA DAN 24. 12. 
 
                                                            VITA PETRIČ 
                                                                     9.b 

 

                                                         OVEN 
21. 3 - 20. 4  

Ovni boste danes s čipsom v roki ob gledanju turških limonad preležali cel dan v postelji. 
 

BIK 
21.04.-21.05 

Čaka vas veliko božično nakupovanje, za katerega boste porabili 
 vse prihranke. 

 

DVOJČKA 
22. 05.-21. 06. 

Danes vas bo dvojčke, zjutraj na okenski polici pričakalo darilo, vendar ne pričakujte preveč, saj bo samo malenkost od 
soseda. 

 

RAK 
22. 06.-22. 07 

Danes je vaše zdravje na preizkušnji. Skrivna kavica s prijateljem,  
vas bo stala okužbe s Covidom 19. 

LEV 
23. 07.-23. 08. 

 
Danes boste levi dobili nevrjetno ponudbo za službo, ki pa jo boste zaradi vam in nam ne znanih razlogov zavrnili. 

 

DEVICA 
24. 08.- 23. 09 

Device boste danes imele polne roke zaradi božiča. 
 

TEHTNICA 
24. 09.- 23. 10 

Tehtnici bodo šli vsi ljudje na živce, zato bo cel dan ostala zaprta v sobi, na varnem pred ljudmi. 
 

ŠKORPIJON 
24. 10.-22. 11. 

Sredi božične peke piškotov vam bo zmanjkalo elektrike. 
 

STRELEC 
23. 11.-21. 12 

V vaših najljubših piškotih boste našli las, ti pa se vam bodo zamerili za vedno. 
 

KOZOROG 
22. 12.-20. 01. 

Vašo zlato ribico bo danes odplaknilo v straniščni školjki.  
 

VODNAR 
21. 01.-19. 02. 

V kopalnici se vam bo zamašil odtok, poplavilo bo vaše in sosedovo stanovanje. 
 

RIBI 
20. 02.-20. 03. 

Sredi romantičnega sprehoda vam bo pot preprečil medved. 
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ThinkThonk Slovenia, 23. 12. 2020                                                                 Andrej Nusdorfer, 8.a                

_____________________________________________ 

 

Dedek Mraz in Božiček 
Najslabše navede so tiste, kjer se nekdo poškoduje. Zaradi tega je veliko ljudi 

žalostno, ker sta se Dedek Mraz in Božiček srečala. 
Leta 2000 se je začela ena od najslabših šeg v zgodovini Slovenije – tradicionalno srečanje dedka Mraza 

in Božička. V sosednjih državah nas njihovi prebivalci gledajo kot, da smo vsi depresivni. Večina Sloven-

cev ne mara to praznovanje, saj vsi, ki to opazujejo umrejo, ko se srečata. Predsednik Borut Pahor je v red-

ki izdaji mnenja povedal: ,,Ne maram tega, res ne. Ljudje umirajo zaradi ene od najslabših šeg v Evropi. 

Zaradi tega predlagam, da se poslanci v državnem zboru in svetu odločijo o novem zakonu, ki bi to prepo-

vedal.'' 

Ne vemo kako se je to začelo. V zadnjih 10-ih letih smo videli višanje števila smrti zaradi te kazni nad 

Slovenijo. Ne vemo, če bodo poslanci v zakonodajni veji državi glasovali za ali proti, ampak vemo, da v 

državnem zboru je 40 poslancev za prepoved in 39 proti. V državnem svetu vemo da je 20 predstavnikov 

za in 15 predstavnikov proti. 

Naravoslovci so našli način omejevanja tega praznovanja s petardami, ki zvonijo, ko počijo. Ne vemo, če 

bomo imeli referendum o tem, ampak je nekaj zelo znano v Sloveniji: Ne maramo Božička in dedka Mra-

za skupaj. Če so tukaj za ostati, bodo tukaj za vedno in bo še več ljudi umrlo. 
 

Ali vidite to v vaših sanjah so spite?  
Ali imate azbest v vaši ventilaciji ?!?!?!?!?!?!?! 
Kupite tole in boste izvedli.  
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                          Glineni božični dekorativni obeski – Kiara Mesar, 8.a  
 
 
 
 
 
Potrebščine/pripomočki: 
- DAS masa          -  modelčki za piškote 
-  valjar                 -  vrvica 
- slamica              - podlaga (časopis, peki papir …) 
-  pripomočki pri dekoraciji (ravnilo, škarje, nož …) 
za barvanje: akrilne/tempera barve, bleščice, laki za nohte, čopiči za barvanje.     
 
 
                                                                                                                                                          

 
 

Potek priprave izdelka/dekoracije: 
1. korak   
Maso položimo med dva peki papirja in jo razvaljamo na poljubno debelino. 
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2. korak 
Z modelčki za piškote izrežemo poljubne oblike. 

 

 

 

3. korak 
Obesku s slamico naredimo luknjo, skozi katero bomo pozneje vstavili vrvico. 

 

 

4. korak 
Obeske zložimo na ravno površino in jih poljubno oblikujemo. 
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5. korak 
Obeske čez noč pustimo na zraku, da se posušijo. 

 

 

6. korak (poljubni korak!) 
 
Obeske po želji, ko se posušijo lahko tudi pobarvamo. Uporabimo akrilne ali tempera barve lahko pa jih okrasimo tudi z dru-

gimi pripomočki npr. bleščice, laki…     Jaz sem uporabila akrilne barve, bleščice (za okrasitev) ter lake za nohte. 
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7. korak 
Ko se obeski posušijo, jim skozi luknje vstavimo vrvice. 

 

 

8. korak 
Obeski so končani, lahko jih obesimo na božično drevesce ali pa na poljubno mesto. 
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                    Nasveti za ustvarjanje 
                                   (Praznična okrasitev sobe) 
 

Namizna smrekica 
Pripomočki:               -škarje,    -lepilo,    -lepilni trak,   -alkoholni flomaster,    
 -svinčnik,    -geo trikotnik,    -različne barvice, da bo naš izdelek bolj zabaven. 

 

 

Kot vsaka smrečica bo imela tudi naša spodaj darila. Ker pa je Božiček že star in ima slab 
vid, nebo opazil naše smrečice. Zato se bomo danes naučili darila izdelati sami.  
PA ZAČNIMO 
 

Prvi korak: Najprej vzamemo navaden list papirja in nanj narišemo mrežo, zagotovo ste 
se jo že vsi naučili risati v šoli. Naša ima merilo 2x2cm, vi pa lahko naredite po želji. Ne 
pozabite na zavihke na katere boste kasneje nanesli lepilo, ki bo darilo držalo skupaj. 

 

 

Drugi korak: Previdno izreži celotno mrežo in jo okrasi po želji (prva in druga sličica).  
Ko si izrezano mrežo pobarval/a ,na zavihke nanesi lepilo in jo zlepi skupaj. Naša darila s 

o izdelana, kaj pa tvoja? Na koncu lahko dodaš še kakšen dodatek 
(npr. bleščice, trakove …)  
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Ker smrečica ne more brez daril, tudi darila ne morejo brez smrečice. Zato si vzemi še ne-
kaj minut in naredi še smrečico z nami. Potreboval boš iste potrebščine kot pri darilu. Pa 
se lotimo dela. 
 

Prvi korak:  2x nariši obliko smrečice visoko približno 12cm (glej prvo sliko). Če želiš, je 
lahko višja ali nižja (midve sva dali samo idejo).  

 

 

 

 

Drugi korak: Narisano smrečico izreži. Pazi, da bosta obe smrečici približno enaki. Da ti 
je lažje, lahko narišeš le eno smrečico. Pri izrezovanju postavi še en list pod smrečico. Iz-
reži oba lista skupaj, tako boš dobil/a dve enaki smrečici. Ko imaš to izrezano ,še okrasi in 
pobarvaj. Na pobarvani smrečici nariši črtkane črte, tako kot kaže slika. Eno črtkano črto 
nariši od spodaj, drugo od zgoraj. Pazi, da se črti končata na približno enakem mestu! 

 

 

Tretji korak:  Zareži po črtkanih črtah, ki si jih narisal prej in sestavi smrečico. Najina 
smrečica je končana. Saj ni bilo težko, kajne?  
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Da bi smrečica imela družbo smo si vzeli še malo čaša in ji izdelali še prijatelja snežaka. 
Se nam boš pridružil tudi ti?  
 

Pripomočki:      - 2-3 kroglice iz stiroporja             -alkoholni in oranžni 
flomaster           -lepilo ali zobotrebec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi korak: Glavo in telo pritrdi skupaj. Lahko uporabiš lepilo ali zobo-
trebec. Snežaku lahko dodaš tudi dodatke ,kot so klobuk, metla, itd.  Tudi 
snežak je že končan.  Upam, da si se zabaval/a.  
 

 

 

Tudi naš snežak je že končan. Vse smo že naredili se skupaj potrudili. Izdelke sva posta-
vile in popestrili prostor, tako kot na spodnji sliki. Vi seveda lahko naredite po svoje. 
Midve sva dodali malo puha da pričara praznično vzdušje in prinese še k nam malo sne-
ga. 
 

 

 

 

 

 

 

Prvi korak:  Izberi manjšo kroglico za glavo. Na njo nariši oči, 
usta in nos, ki je oranžne barve. Na večjo kroglico nariši gumbe 
ta bo predstavljala telo. 

Upam da ste se danes zabavali in se naučili ne-
kaj novega.  Ti majhni okraski popestrijo maj-
hen del tvoje sobe.  

 

 

Neže Gergorec 
Knez in Ajša Mujčić, 8.a 
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Stella Preda, 9.a 
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Božič v karanteni in vice  sta pripravili Tija Mihalj in Tara Mlakar, 8.b 
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Nija Štubler, 8.a 
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BESEDE: 
-NOVO LETO                     -BOŽIČEK                -VESELJE                                   
LUČKE                               -PIŠKOTI                 -RADOST 
-OKRASKI                           -DARILA                 -PRAZNIKI                                
-DRUŽINA                          -JELKA                     -SNEG 

O D O K R A S K I N 

E R T L P D M K K O 

J U S N E G I L E V 

L Ž O A Š N U O Č O 

E I D V Z Č R J I L 

S N A A K S E H Ž E 

E A R E L L N F O T 

V P I Š K O T I B O 

Z B D A R I L A U G 

PRAZNIČNA OSMEROSMERKA 
 

Špela Horvat, 9.b 
 
 

Ilustracija Vita Petrič, 
9.b 


