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Sara Babič, učiteljica in 

svetovalna delavka 
 

Zakorakali smo v najlepši čas v letu. 

Poslavljamo se od leta, ki je bilo polno 

dogodivščin in sprememb ter počasi 

korakamo proti novemu prihajajočemu 

letu.  Šolska avla in šolski razstavni 

prostor sta že praznično dekorirana, 

priprave na šolsko proslavo ob 

prihajajočem dnevu samostojnosti in 

enotnosti, ki bo potekala v četrtek, 22. 

12. 2022 v Narodnem domu Maribor, 

pa so tudi že v polnem zagonu. V petek, 

23. 12. 2022 pa se odpravljamo v kino!  

Potem pa zaslužene počitnice… 

 

 

 

 

 

    Eva Božič Kac in Sara Babič 

Za nami so dobri trije meseci učenja, 

šolskega dela, raznoraznih aktivnosti in 

tudi zabave. V prejšnjem mesecu ste nas 

lahko obiskali na kariernem sejmu v 

športni dvorani Lukna, kjer smo 

predstavili le kanček vsega, kar se pri nas 

počne in dogaja.  

Če želiš biti zmeraj na tekočem z 

najaktualnejšim dogajanjem na naši šoli, 

nas spremljaj na šolski spletni strani 

www.sstd.si, na Facebooku, na 

Instagramu ter na TikToku, kjer nas 

najdeš pod profilom trzenjeindizajn. 

 

 

 

 

 

 

Za praznike naj zasije tudi 

make-up 

»Bleščice in rdeči ton šminke« 

 

Najbolj čarobni božični 

sejmi v Evropi 

Magične evropske prestolnice 

 Dobri možje, ki nas 

»obiščejo« decembra 

 Veste kateri so to?  

 Dijakinje 1. E oddelka Maša Babulc 1.E Eva Božič Kac 

 

Počutite se dobro! 
 

Stran 2 

Mesta, ki jih »moraš« obiskati vsaj enkrat v 

življenju… 

 

Stran 3  

 Kateri pride prvi, kateri drugi in kateri 

tretji? 

 

Stran 5 

 

Na fotografiji: praznična izložba v šolski avli. 

http://www.sstd.si/


Za praznike naj zasije tudi make-up 

Pripravile: dijakinje, 1.E 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Praznično obdobje je poznano po voščilih, verzih in misli, ampak ne smemo pozabiti, da je to tudi čas, v katerem je 

poudarek na urejenosti.  

 

Bleščice imajo vsako praznično obdobje v svetu mode in lepote prav posebno mesto, zato ne preseneča dejstvo, 

da je sijoč  make-up »look« tudi pravi »must have« tako za božični kot tudi novoletni čas.  

 

Ker so prazniki eden izmed najlepših časov, ki jih preživimo v krogu najbližjih, si seveda želimo izgledati kar najlepše.  

 

TRIKI KAKO DO POPOLNEGA PRAZNIČNEGA MAKE-UPA:  

 

1.  Uporaba bleščic. 
Veke se lahko svetijo v celoti, lahko pa je sijoč le detajl (npr. črta). Bleščic nikoli ni preveč, zato za novo leto še 

posebej ne pazimo na njih.  

  

2.  Z rdečo šminko ne moreš zgrešiti! 
Rdeča barva je znana po prazničnem času, zato je na ustih ne sme manjkati in tako kot pravijo, ni decembra brez 

rdeče šminke. 
  

3.  Zemeljski toni na očeh. 
Rjava barva je preprosta a hkrati z dodatkom bleščic tudi zelo elegantna.  

  

4.  Počutiti se morate dobro. 
Vsekakor morate gledati na svoje počutje, tako da se namažite tako, da boste v svoji koži čim bolj  samozavestni. 

  

 

Seveda pa takšen make-up ni primeren le za božič in novo leto, temveč tudi za katerokoli slavnostno priložnost.  

 
 

 

 



 

 
 

NE SPREGLEJTE! NAJBOLJ ČAROBNI SEJMI V EVROPI, KI JIH MORATE 

OBISKATI VSAJ ENKRAT V ŽIVLJENJU! 

Pripravila: Maša Babulc, 1.E  

Za ljubitelje potovanj in božiča postajajo izleti za nekatere izmed najbolj znanih božičnih sejmov že tradicija, saj 

se bodo vsi strinjali, da ni lepšega kot združiti dve veliki ljubezni – potovanje in ogled nove destinacije ter uživanje 

v vseh božičnih aktivnostih. 

In ko smo že pri božičnih sejmih, se Evropa lahko pohvali z nekaterimi najboljšimi in najlepšimi sejmi, ki jih je vredno 

obiskati vsaj enkrat v življenju. 

Ponujajo prav vse – od odličnega gastronomskega doživetja do čudovitega božičnega občutka, ki ga občutite 

vsakič, ko se sprehodite po enem od teh sejmov. 

 

DUNAJ, Avstrija                                                                                         

Dunajski božični sejem, katerega začetki segajo v leto 

1296, obiskovalce uspava s svojimi bleščečimi lučkami 

in sladko dišavo. Z obilico slaščic, piškotov in 

kuhanega vina je advent na Dunaju eden najbolj 

posebnih.           

      

 

 

KÖLN, Nemčija                                                                                  

Obiskovalci, željni raziskovanja največjega nemškega božičnega sejma 

lahko obiščejo 150 stojnic, polnih igrač, oblačil in okraskov. Uživamo lahko 

tudi v kuhanem vinu in razgledu na katedralo, osvetljeno z lučkami. 

   

 

 

 

STRASBOURG, Francija                                                                  

Božični sejem v Strasbourgu je eden največjih v Evropi. Obiskovalce te 

tržnice bodo pričakale lepo okrašene ulice in pogled na čudovito 30 metrov 

visoko božično drevo. Na tem božičnem sejmu lahko obiščete 300 stojnic, s 

kuhanim vinom in okusnimi božičnimi dobrotami. Mesto je bogato praznično 

okrašeno, obiskovalci pa se lahko udeležijo kakšnega izmed kar 500 koncertov 

in drugih prireditev. 

                                                                          

 

 

 

 



SALZBURG, Avstrija                                     

Salzburški božični sejem ima dolgo tradicijo, saj njegovi začetki 

segajo kar 500 let nazaj in je eden najstarejših na svetu. 

Obiskovalcem ponuja oblačila, okusno hrano, okraske, nakit in 

številne druge predmete v božičnem duhu. Prevzame vas tudi vonj po 

punču, praženih mandljih in sveže pečenih jabolkih.  

    

 

 

BUDIMPEŠTA, Madžarska                                                                      

Budimpešta se je na seznam najlepših 

adventov uvrstila s sejmom, ki ga najdete pri 

baziliki Sv. Štefana. Lahko si obujete 

drsalke in se zimskim radostim predate na 

drsališču. Ali pa se navzamete prazničnega 

vzdušja ob kuhanem vinu, kurtoših in drugih 

dobrotah s stojnic ter prisluhnete 

kakšnemu koncertu.  

 

 

  

                         

ZAGREB, Hrvaška 

Mariborčanom najbližji pa je seveda božični sejem v Zagrebu – 

prestolnici naše južne sosede Hrvaške. Tamkajšnji župan je 

celo napovedal, da si želi, da bi zagrebški božični sejem 

ponovno prejel naziv najlepšega sejma v celotni Evropi – to 

mu je uspelo kar 3 leta zapored. Teoretiki pravijo, da je 

zagrebški božični sejem največji konkurent ljubljanskemu 

božičnemu sejmu. Obiskovalci lahko uživajo ob kuhanem vinu in 

drugih dobrotah na mestnih stojnicah, obujejo si lahko 

drsalke in se z njimi popeljejo po drsališču, ter občudujejo znan 

božični venček (na spodnji sliki), ki obdaja izvir vode, za 

katerega legenda pravi, da bi naj po njem Zagreb dobil svoje 

ime.  

 

 

 

 

 

Odločitev pa je seveda vaša! In ne pozabite znanega reka – ni važno kje, 

pomembneje je s kom… 



 

 KDO SO SPLOH MOŽJE, KI NAS OBIŠČEJO V DECEMBRU? 

 

MIKLAVŽ darila deli v noči iz 5. na 6. december, zato otroci preden gredo spat, 

nastavijo peharje ali krožnike, ponekod tudi nogavice, na okenske police. Zjutraj 

veselo pokukajo vanje, da bi videli, kaj jim je dobri mož prinesel. Takšna je tradicija, 

ki jo pri nas poznamo dandanes. Od kod pa je sploh prišel Miklavž?  

Sv. Miklavž je bil krščanski škof v Miru, mestu na ozemlju današnje Turčije. Delal je 

dobra dela in pomagal ljudem v nuji. Najbolj znana legenda govori, da je na eno okno 

postavil mošnjiček denarja in tako zagotovil trem hčeram dobre ženine. Prav od tod 

pa izvira tradicija, ki jo otroci ohranjajo še danes. 

Tradicija razdeljevanja daril se je iz Nizozemske razširila v Severno Ameriko. Druga možnost je ta, da je 

prišla iz Nemčije. V novejšem času pa je tega dobrega moža začel malce izpodrivati Božiček 

  

BOŽIČEK je novodobna mitološka osebnost, ki obdaruje otroke na sveti večer (24. december) ali pa 

na božično jutro (25. december). 

Lik Božička se je razvil v Združenih državah Amerike. V Sloveniji v preteklosti Božiček sploh ni bi znan – na 

Božič so Slovenci praznovali dan Jezusovega rojstva. Le ponekod se je 

med Slovenci prijel nemški običaj, da na Božič otroke obdaruje Kristkindl, 

ki so ga včasih poslovenjeno imenovali tudi Božiček. 

Pozneje vera ni bila zaželena v javnosti, zato tudi niso bila dovoljena javna 

praznovanja Božiča v nobeni obliki. Edini mitološki dobrotnik, ki ga je 

komunistična oblast dovoljevala, je bil iz Rusije uvoženi Dedek Mraz. Ob 

razpadu Jugoslavije so k nam prišli tudi vsi ameriški komercialni prazniki, 

vključno z ameriškim Božičem in Božičkom. V zadnjih letih je Božiček 

razširjen zlasti med neverujočimi. 

 

DEDEK MRAZ je mitološki dobrotnik, ki obdaruje otroke v tednu pred 

novim letom ali pa v noč z 31. decembra na 1. januar. Ima krajšo sivo brado in sive lase. 

Obleka, ki jo nosi je slovenska, s slovenskimi vzorci na dolgem kožuhovinastem plašču ter 

s tradicionalno polhovko na glavi. Po navadi nima spremljevalcev in se pripelje s sanmi na 

konjsko vprego ali vozom na konjsko vprego ali pride peš.  

V slovenski kulturi se je uveljavil v času socialistične Jugoslavije. Temelji na ruskih 

legendah in je poročen s starko Zimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_večer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Božič


Živa Habjanič, 1. A/š 
 

Barve božiča 

Barve, ki polepšajo 

božično vzdušje! 
 

Preden se podamo v svet mode v času 

božiča, si še preberite nekaj o barvah 

božiča. Rdeča in zelena sta klasični barvi 

božiča – vendar ju je težko uporabiti, ne 

da bi izgledali kot vilinec ali drevo! Zlata, 

srebrna in bela so bolj nosljive in 

glamurozne možnosti za božično obleko in 

jih je mogoče prilagoditi vašemu tenu kože. 

Za vaše božične fotografije lahko 

razmislite tudi o temnejših rdečih in zelenih 

tonih – pomislite na smaragdno in škrlatno 

- v kombinaciji s črno ali mornarsko modro.  

Leta 2022 je bila za najbolj trendovsko 

barvo razglašena barva Very Peri. Ta 

barva, ki združuje modro, vijolično in nežen 

odtenek rdeče, bo prevladovala v naslednji 

božični sezoni 2022/2023. Na prvi 

pogled morda pomislite, da gre za klasično 

vijolično barvo, vendar je barva Very Peri 

bolj subtilna in jo je navdihnila rastlina 

Navadni zimzelen, angleško Periwinkle. 

Letos boste na trgu zagotovo našli veliko 

število božičnih izdelkov v tej barvi. 

 

                                

 

                           

                

 

 
 
 

 

 

 

                       Moda za božič 
Kako se urediti v božičnem času? 

Decembrski čas, je čas pričakovanj, lepih 

mislih, prazničnih barv, zabav in veliko 

božičnih koncertov. Ste bili tudi vi povabljeni 

na kako zabavo ali koncert in nimate pojma, 

kaj obleči? Potem je ta članek pravi za vas! Če 

na vabilu piše, da se lahko oblečete 

sproščeno , to pomeni, da ste odprti za to, kar 

ste. Ne glede na to, ali so vaš izbor strgane 

kavbojke in odrezan pulover ali krilo in ploske 

hlače, tukaj je vse sprejemljivo. Samo nosite 

tisto, v čemer se počutite udobno. Obleka za 

prosti čas omogoča, da vaša individualnost 

zasije, namesto da izpolnjuje formalne 

standarde ali se prilagaja določenemu slogu.  

Ko gre za obleko za božično zabavo, je na 

voljo veliko različnih možnosti – a vse morajo 

imeti element prazničnega veselja in iskrice! 

Za sproščeno božično dogajanje s prijatelji, 

oblecite vsakodnevno obleko z izrazitim 

suknjičem in nakitom ali parom pet. Na bolj 

uradnih dogodkih se lahko sprostite z 

glamurozno obleko ali obleko. Vprašanje, ki 

se pojavlja med ljudmi, je pogosto »Ali lahko 

nosim kavbojke na božični zabavi?« Odgovor 

je ja. Kavbojke lahko nosite na sproščeni 

božični zabavi, na primer na pijači pri prijatelju 

ali pikniku. Vendar je to še vedno posebna 

priložnost – zato jih ne pozabite nekoliko 

popestriti z izrazitimi petami, drznim topom ali 

elegantnim suknjičem in glamuroznimi dodatki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»VESEL BOŽIČ« V RAZLIČNIH SVETOVNIH JEZIKIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesele božično-novoletne  

praznike in počitnice! 

 


