
 

December 2021  

NA SREDNJI ŠOLI ZA 
TRŽENJE IN DIZAJN JE 

»FAJN« 

Številka 1 

 

 

Tanja Lakoše, ravnateljica 
 

Uvodni nagovor  
 
Zakorakali smo v za mnoge najlepši in 

najčarobnejši mesec v letu – december. 

Čeprav je to že drugi december 

zapovrstjo, ki bi ga lahko označili za 

»čudnega« zaradi časov, v katerih živimo 

skorajda slabi dve leti, vendarle ne 

dovolimo, da bi nam negotovost časov 

izbrisala nasmeh iz obraza in vzela 

veselje do življenja in učenja. V mesecu, v 

katerem nas bodo obiskali trije dobri 

možje in v katerem nas prav tako čakajo 

težko pričakovane počitnice, se bomo 

trudili čim prej pridobiti lepe ocene, 

upoštevati ukrepe in skrbeti za svoje 

zdravje ter zdravje ljudi, ki nas obdajajo.  

Prispevke za decembrsko izdajo šolskega 

glasila so pripravili naši dijaki/inje pod 

mentorstvom profesoric Eve Božič in Sare 

Babič. 

 

 

 

 

  

 

     Eva Božič in Sara Babič 
 

Čeprav z maskami na obrazih in s preverjanjem 

»PeCeTe« v šolskih klopeh prav dobro nam gre 

 

Štirje meseci šolanja v tekočem šolskem 

letu, so skorajda za nami. V tem času smo 

marsikaj doživeli, predvsem se pa lepo in 

poučno imeli. Nekaj dogajanj preteklih dni 

in nasvetov za prihajajoče dni, si lahko 

prebereš v nadaljevanju.  

 

Če pa želiš biti na tekočem z aktualnim 

dogajanjem na naši šoli, nas spremljaj na 

Facebooku, na Instagramu ter na 

TikToku, kjer nas najdeš pod profilom 

trzenjeindizajn. 

 

 

 

 

 

Okrasitev šolske avle 

Pričarali smo praznično vzdušje 

Zbiralna akcija za Zavetišče 

za živali Maribor 

»Ko je božič, naj bo božič za vse« 

Za sladokusce, modne 

navdušence in »home« 

dizajnerje 

Recepti za decembrske sladice, modo, 

dekoracijo in ideje za ustvarjanje 

Dijaki programa aranžerski tehnik Sara Babič 
Karin Čefarin, Pia Urankar, Mia Šabeder 

in Maja Aristovnik 
Kot se za prihajajoči praznični čas spodobi, so 

naši dijaki in dijakinje, pod vodstvom Lucije 

Žitnik, prof., okrasili in tako popestrili šolsko 

avlo. 

 

Stran 2 

Na šoli smo v torek, 16. 11. 2021, pričeli z 

zbiralno akcijo za Zavetišče za živali Maribor.   

 

Stran 2 

Da bodo naši želodčki polni, naša oblačila 

modna in dom praznično okrašen, so poskrbele 

naše dijakinje z nasveti, ki jih boste našli v 

nadaljevanju glasila.  

 

Stran 3–6  

Na fotografiji: praznično vzdušje v šolski avli 
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Šolska avla v praznični podobi 

Po preteklem šolskem letu, ko so šolski 

prostori v mesecu decembru samevali, je 

letos drugače.  

 

Dijakinje programa aranžerski tehnik, so 

pod idejnim vodstvom Lucije Žitnik 

okrasile in s tem praznično popestrile 

šolsko avlo – kar si lahko ogledate na 

fotografijah desno.  

 

Dijaki in zaposleni smo navdušeni in 

hkrati veseli, da je letos bilo mogoče to 

izpeljati.  

 

Veselimo se decembrskih dni.         

    

 

   
 

 

Pripravila: Sara Babič 
 

Zbiralna akcija 

za zavetišče za živali 

Maribor 
 

V torek, 16. 11. 2021 smo na šoli pričeli 

z zbiranjem hrane, tekstila, mačjega 

peska in ostalih predmetov ter 

materiala za živali zavetišča v našem 

mestu.  

Akciji so se v velikem številu odzvali tako 

dijaki naše šole, kot tudi zaposleni – 

zbrali smo nekaj manj kot 100 kg suhe 

hrane, več deset kilogramov mokre 

hrane, prav tako več deset kilogramov 

mačjega peska, enoslojnega tekstila ter 

nekaj deset pasjih povodcev, ovratnic in 

oprsnic.  

Za pripravljen prostor, kjer se je odvijala 

zbiralna akcija je s pomočjo šolskega 

hišnika poskrbela idejni vodja akcije – 

Sara Babič, za plakat, ki je krasil in tako 

opominjal dijake ter zaposlene k 

sodelovanju v zbiralni akciji, pa je skupaj 

z dijakinjami – bodočimi aranžerkami, 

poskrbela Suzana Thaler, prof.  

Potek akcije si lahko ogledate na 

fotografijah.  

V petek, 26. 11. 2021, se je zbran 

material naložil v avtomobil in bil 

prepeljan do naslovnika – Zavetišča za 

živali Maribor.  

Vodja zavetišča se je iskreno zahvalila 

za vse donacije in izrazila željo, da ko se 

bodo ukrepi nekoliko sprostili, načrtujejo 

dan odprtih vrat in tako bomo vabljeni 

tudi mi, da obiščemo zavetišče in kdo ve, 

morda se domov vrnemo z novim 

ljubljenčkom.  

 
Na fotografiji: drugi dan zbiralne akcije 

Na fotografiji: prvi dan zbiralne akcije 
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ZA DECEMBRSKE 
SLADOKUSCE 

 

Pripravila: Karin Čefarin, 2. D 

NUTELINA BOŽIČNA ZVEZDA 

SESTAVINE: 

Testo:                                                                                                                   

400 g gladke moke                                                                                                   

1 celo jajce                                                                                                                             

50 g stopljenega masla                                                                                                              

1 vrečka suhega kvasa                                                                                                            

1 kavna žlička soli                                                                                                                

2 jušni žlici sladkorja                                                                                                            

2 dl mlačnega mleka 

rumenjak za mazanje pred peko                                                                                          

0,5 dl vode in                                                                                                                         

1 žlica sladkorja (raztopina za mazanje po peki) 

Namaz:                                                                                                                                 

1 jušna žlica Nutelle 

 
 

POSTOPEK PRIPRAVE NUTELINE 

BOŽIČNE ZVEZDE: 

 

 
 

 
 

 

 
Na fotografiji: postopek izdelave nuteline božične zvezde 

  

 

 
 

 

  
 

 

1. Vse sestavine za testo 

damo v posodo in zamesimo 

gladko testo, ki lepo odstopa 

od posode. Testo pokrijemo s 

plastično folijo (da se ne 

naredi suha skorja) in ga na 

toplem pustimo vzhajati 

približno pol ure. Testo bi 

moralo v tem času narasti. 

 

2. Po tem času testo še malo 

pomesimo in ga razdelimo na 

dva enaka kosa. En kos 

položimo nazaj v skledo, 

drugega pa razvaljamo na 1 

cm debel krog – iz te količine 

bo to naneslo približno 30 

cm premera. Položimo 

testen krog na papir za 

peko in ga namažemo z 

Nutello. Pazimo, da na 

zunanjem obodu pustimo cca. 

2 cm širok nenamazan obod. 

Vzamemo drugi kos testa in 

ga razvaljamo na 1 cm debel 

krog približno enake 

velikosti. Položimo ga na 

prvi kos testa, ki je 

namazan z Nutello in s 

pritiskom zlepimo oboda 

obeh krogov (na mestu, kjer 

nista namazana). Vzamemo 

eno kavno skodelico in jo 

obrnjeno navzdol narahlo 

pritisnemo natanko v 

sredino testenega kroga. 

Tako si najenostavneje 

označimo, kje bomo začeli 

rezati krake. 

 

3. Vzamemo oster nož in krog 

razrežemo na četrtine, 

začenši pri obodu 

zarisanega kroga na sredini 

testa. Vsako četrtino 

prerežemo na dva dela. 

Dobimo osmine. Vsako osmino 

spet prerežemo na pol. 

Tako dobimo 16 približno 

enakih krakov. S prsti 

primemo po dva kraka in ju 

3–4 krat zasukamo 

navznoter in ju dobro 

zlepimo med sabo, da se med 

peko ne razideta. 

Nadaljujemo, dokler nismo 

dobili 8 krakov, zlepljenih 

med sabo. 

 

4. Pripravljeno zvezdo 

pokrijemo s folijo in jo 

pustimo počivati približno 

20 minut. Med tem časom 

prižgemo pečico in jo 

naravnamo na 180 stopinj 

Celzija. Preden položimo 

pecivo v pečico, 

razžvrkljamo rumenjak in 

zvezdo namažemo z njim. 

Pečemo približno 20 minut 

oz. dokler zvezda lepo ne 

porjavi. 

 

5. Po peki jo vzamemo iz pečice 

in namažemo z raztopino 

vode in sladkorja, da se bo 

lepo svetila. 
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Pripravila: Pia Urankar, 2. A 

PREPROSTI CIMETOVI 

PIŠKOTI 

SESTAVINE: 

280 g moke 

120 g sladkorja za peko Wiener 

Zucker 

130 g masla 

1 jajce 

1 zvrhana žlička pecilnega praška 

1 zvrhana žlička cimeta 

1 žlica limoninega soka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek: 

1. Maslu dodaj sladkor za peko 

Wiener Zucker, nato pa ju 

skupaj penasto zmiksaj. 

Primešaj še jajce in limonin 

sok. 

 

2. V ločeni posodi zmešaj vse 

suhe sestavine, ki jih nato 

streseš k mokrim. 

 

 

3. Vse skupaj dobro zmešaj v 

maso, ki jo pokriješ s 

prozorno folijo za živila in 

za 1 uro postaviš v 

hladilnik. 

 

4. Iz mase oblikuj male 

kroglice z maso približno 25 

g, ki jih 

povaljaš v 

sladkorju za 

peko. 

 

 

5. Razvrsti jih po pekaču, 

prekritim s papirjem za 

peko in za 10–12 minut skrij 

v pečico, segreto na 180 ºC.  

 

6. Po želji lahko piškote še 

zasuješ s sladkorjem v 

prahu, ki ga Wiener Zucker 

priročno tlači v embalažo z 

mlinčkom. 

 

 
Na fotografiji: končni izgled cimetovih piškotov 
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Pripravili: Mia Šabeder, 1. E in 

Maja Aristovnik, 2. C 

Prihaja najlepši čas v letu in 

prav je, da s svojimi oblačili 

zasijemo tudi mi. 

Za božič je priporočljivo ohraniti 

tradicionalne božične barve: rdečo, 

zlato in belo.  

Gre za družinski praznik, zato je 

lepo, če smo ženske urejene in 

lesketajoče, a nekoliko manj, kot za 

novo leto. Dovoljena je sofisticirana 

eleganca, odsvetovana je pretirana 

športnost. Če boste praznovali 

doma, to še vedno ni dober razlog 

za trenirko, res je udobna in o tem 

ni dvoma, a z urejenostjo pokažete 

spoštovanje do drugih in tudi do 

sebe.  

Za ženske je primerna rdeča 

šminka in rdeč lak na nohtih, za 

moške pa le detajl rdeče barve, kot 

je recimo šal ali nogavice. 

5 nasvetov, da bo outfit za 

letošnji božič odličen: 

1. Ne mešaj preveč vzorcev.  

To bo outfit naredilo preveč 

nasičeno. Vzorci se lahko med seboj 

tudi tepejo, kar je lahko moteče. 

2. Ne mešaj preveč barv. 

Božič je v barvah bele, rdeče, sive, 

črne, temnomodre, priporočljivo je, da 

se držite te barvne sheme. 

3. Casual ali elegant? 

Oboje je lepo, če se v tem dobro 

počutite. 

4. Dodatki zaželjeni. 

Za popestritev priporočamo rdeč, 

moder ali zlat dodatek. Npr.: 

metuljček na srajčki. 

5. Počutiti se morate dobro. 

Vsekakor se oblecite tako, da se 

boste počutili super! Da se bomo 

lahko vseeno glasno krohotali in se 

imeli fajn! 

 

 

 

 

 

Silvestrovanje je čas, ko iz omar 

izvlečemo najbolj slovesna, 

razkošna, bleščeča in najnovejša 

oblačila. Ni važno ali boš večer 

preživel doma ali pa na kakšni 

zabavi, drzni si poskusiti nekaj 

novega, nekaj kar ni nujno v tvoji 

coni udobja. 

Si še vedno brez ideje kaj obleči 

za silvestrovanje? Predlagava, 

da si prebereš nekaj napotkov in 

nasvetov, ki sva jih izbrali zate, 

da boš lahko v novo leto 2022, 

vstopila v najlepši možni opravi. 

Bleščice in glamur 
Novoletni večer je gotovo eden tistih, 

ko so bleščice 100-% varna izbira. 

Velja pa tudi tukaj biti malce previden. 

Kljub temu da na silvestrski večer 

lahko pretiravamo, vseeno želimo 

izgledati glamurozno in ne kot 

novoletni okrasek. Zato ti predlagava 

izbrati en kos obleke za silvestrovanje, 

ki bo izstopal, ostali deli pa naj se 

zlijejo z njim. Torej, če se boš odločila za 

obleko z bleščicami, svetujeva, da se 

odločiš kombinirati z enobarvnimi čevlji. 

Mala črna obleka 
Pravzaprav je mala črna obleka veliko 

več kot le obleka. Je klasika in je 

obvezni del garderobe vsake modne 

navdušenke. Coco Chanel, ki je malo 

črno oblekico naredila legendarno, je že 

pred skorajda stotimi leti dejala, da bi 

jo morala vsaka ženska imeti v svoji 

omari. In če se boste za silvestrski 

večer odločili obleči malo črno obleko, 

boste zagotovo izgledali fantastično. 

Vendar, ker gre za večer, ki ga 

zaznamuje sijaj in blišč, predlagava da 

izbereš nekaj bolj izstopajočega, na 

primer mala črna oblekica s čipko ali pa 

naborki oziroma volančki.  

Če pa se odločiš za klasičen kroj, pa si 

lahko malenkost bolj drzna pri izbiri 

makeup-a in modnih dodatkov. Na 

ustnice si lahko naneseš rdečo šminko 

in tako poudariš oči, okoli vratu pa si 

nadeni čudovito ogrlico. 

 

Praznična rdeča 
Nobena barva ne ponazarja božično-

novoletnega časa boljše kot rdeča. 

Nošenje rdeče barve na silvestrski   

večer naj bi prinašalo ljubezen, strast 

in tudi srečo v prihajajočem letu. 
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Pripravila: Sara Babič 

IDEJE ZA USTVARJANJE VOŠČILNIC 

PO PICK-POINT TEHNIKI 

POTREBUJEMO: 

- Šablono želene oblike (npr. zvezdo – kot na 

fotografiji) 

- Kos stiroporja 

- Barven karton 

- Iglo 

- Sukanec (različne barve) 

- Škarje 

- Lepilni trak 

POSTOPEK: 

Na kos stiroporja namestiš karton in nanj položiš 

šablono. Vzameš iglo in z njo naluknjaš šablono tako, 

da gre tudi skozi karton – tako nastane na kartonu 

oblika (luknjice), skozi katere bo nato potekal sukanec. 

Potem sukanec napelješ v iglo, ga na hrbtni strani 

kartona zalepiš in ga napelješ skozi luknjice kartona. 

 

 

Pripravila: Karin Čefarin, 2. D 

IDEJE ZA PRAZNIČNO 

DEKORACIJO DOMA 

Za tradicionalne … 

Če prisegate na tradicijo, svoj dom okrasite v božičnih 

barvah, kot so rdeča, zelena, srebrna in zlata. Na mizo 

postavite sveče ter naredite ikebano iz smrekovih vej, 

cimeta in pomaranč. To bo odišavilo vaš dom in pričaralo 

pravo božično vzdušje.  

Za sledilce trendov ... 

Tisti, ki ste radi v koraku s trendi, zagotovo ves čas na 

družbenih omrežjih in v spletnih trgovinah spremljate, kaj je 

letos 'in', ste verjetno že izbrali praznični dekor. Če še niste, 

naj vam namignem, da zagotovo ne boste zgrešili z izbiro 

kraljevsko modre v kombinaciji z zlato, srebrno ali sivo. 

Moderna je tudi rdeča v kombinaciji z belo in rožnato ter večno 

glamurozna kombinacija bele in srebrne. Omislite si nekaj 

novih kosov prazničnega dekorja ter jih smiselno in okusno 

kombinirajte s tistimi, ki jih imate iz prejšnjih let. Pomembno 

je le, da ni vsega preveč, saj lahko v nasprotnem primeru 

ustvarite občutek prenasičenosti in kaosa. 

Za ustvarjalne ...  

Če ste vsaj malce kreativni in vam ročne spretnosti niso 

tuje, lahko praznični dekor izdelate sami. Pripomočke za 

izdelavo dekorja lahko kupite v številnih trgovinah, še bolje 

pa je, da jih poiščete doma in med sprehodom po gozdu. V 

naravi boste našli storže, veje z lišaji, veje rdečega drena, 

borovničevje, rogovile starega lesa in mah. Ti naravni 

materiali bodo z malo domišljije prevzeli povsem drugačno 

vlogo v vsakem domu. Po želji lahko naravni videz 

nadgradite v bolj svečanega, in sicer tako, da na primer     

storžke in veje pobarvate s srebrnimi ali zlatimi odtenki.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Na fotografiji: končni izgled voščilnic, narejenih po pick-point tehniki 
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    Na fotografiji: priprave na proslavo v polnem teku 

 

Pripravila: Sara Babič 

 

PRAZNOVANJE 

BOŽIČA PO 

SVETU 

 

 

Ste kdaj razmišljali o dejstvu, da božiča, kakor ga 

tradicionalno praznujemo v Sloveniji, ne praznujejo na enak 

način drugod po svetu? Pa poglejmo, kako ga praznujejo v 

drugih delih sveta. 

 

GRENLANDIJA 

 

Večina grenlandskih hiš je okrašenih s svetlečo zvezdo na 

oknih, kar ima posebnen pomen: znotraj arktičnega kroga je 

zima čas, ko sonce sploh ne vzide, zato zvezde na okvnih, 

upodabljajo svetlobo. Božič je na Grenlandiji tudi čas, ko 

moški za spremembo skrbijo za ženske, jim strežejo hrano in 

kavo.  

 

EGIPT 

V tej državi božič praznujejo 7. januarja – tako kot 

pravoslavci. Od 25. novembra do 6. januarja se Egipčani 

držijo strogega posta, v tem času jedo le vegansko hrano. 

Na božični večer pa končajo s postom in si pripravijo pojedino 

z vsem, čemur so se prej odpovedali.  

 

JAPONSKA 

Na Japonskem je božič čas širjenja sreče. Za božič na 

Japonskem jedo ocvrtega piščanca in japonsko božično torto, 

ki je v bistvu biksvit z jagodami in smetano. Božičku pravijo 

Santa.san, vesel božičl pa se vošči z »meri kurisumasu.«  

 

BRAZILIJA 

Brazilci dočakajo vroč božič na plaži. Tukaj poznajo 

simpatičen običaj »skrivnostnega Božička/prijatelja«, torej 

nekoga, ki te naskrivaj obdaruje z drobnarijami ves 

december, na božični dan pa se razkrije.  

 

FINSKA 

Finska je dom Božička. No, vsaj tako pravijo Finci in veliko 

otrok pošilja pisma tja, tam pa je tudi zabaviščni park 

Christmas Land. Preden je Božiček postal prijazen možic z 

belo brado, so imeli na Finskem namesto njega julsko kozo 

Joulupukki, ki pa je darila zahtevala in ne dajala.  

 
Pripravila: Eva Božič 

PRIPRAVE NA ŠOLSKO PROSLAVO OB 

DRŽAVNEM PRAZNIKU SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI SO V POLNEM TEKU 

Na šoli se že pripravljamo na prihajajoč državni praznik, ki ga 

praznujemo 26. decembra  – dan samostojnosti in enotnosti. 

Ta pomemben dan za Slovence bomo obeležili s krajšo 

proslavo, za katero so priprave že v polnem teku. Zaradi 

upoštevanja zaščitnih ukrepov, bo proslava posneta, naši 

dijaki in profesorji pa si jo bodo 24. decembra ogledali preko 

računalnika pri pouku. Sodelujoči dijaki različnih letnikov so 

motivirani, radi prihajajo na vaje in skupaj se veselimo 

končnega rezultata.  

Potem pa se odpravljamo na zaslužene počitnice ... 

Na fotografiji: voščilo v različnih državah po svetu, poimenovanje dobrega moža in tradicionalna 

božična jed 


