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https://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas  

 
 
 
 
 
 
Pozdravljeni, kajuhovci!  
 

Tukaj je nova 2. izdaja - 
praznično obarvana. 
Naj poleg piškotov 
zadišijo tudi naše 

praznične besede 😉. 

Spet smo z vami: 
 
Katja Majhen (K.M.) 
Tija Kotnik (T.K) 
Valentina Štrigl (V.Š.) 
Nika Šolinc (N.Š) 

 
V tej izdaji smo se odločile dodati 
kratice svojih imen in priimkov, 
saj je ob vsakem članku podpisan 
avtor.     

 

Mogoče veste, da vsaka stvar, ki se 

zgodi, ima svojo zgodovino. Kot tudi 

npr. BOŽIČ. No, vam bom povedala 

več o zgodovini božiča, saj to je glavna 

tema te izdaje.   

Božič je tradicionalni krščanski 

praznik, ki ga v krščanskih in 

protestantskih državah praznujejo 25. 

decembra kot spomin na JEZUSOVO 

ROJSTVO, čeprav datum njegovega 

rojstva sploh ni znan.  
Jezusovo rojstvo v Betlehemu (https://www.slovenec.org)  

 

Praznovanje sega še izpredkrščanskih časov, ko so mnoga ljudstva častila nastop 

ZIMSKEGA SOLSTICIJA, ko se dan začne ponovno daljšati in tako simbolizira zmago 

dobrega nad zlim. Čas torej ko zima res zaživi v vsem svojem sijaju. 

 
 
 
 
 

 

 

Praznični Šoštanj 
 

Napisali:K. M. in N. Š.  

 Imava pa tudi nekaj idej za božične filme, ki si 
jih vsi radi pogledamo: 
 

1. LET IS SNOW 
2. LAST CHRISTHMAS 
3. THE HOLIDAY CALENDAR 

 
Še risanke za najmlajše oz. mlade po srcu: 

1. PALČIČA 
2. LEDENA DOBA 
3. JELENČEK NIKO 
4. BOŽIČKOV VAJENEC 
5. LEDENO KRALJESTVO 1, 2 
6. GRINCH 

V Šoštanju imamo Trg 

svobode res lepo 

okrašen, tudi po 

ostalem delu Šoštanja 

je zelo lepo. In ker smo 

ponovno vsi v 

karanteni, na ulicah in 

trgih ne srečaš skoraj 

nikogar. 

 

HVALA, DA 

VARUJETE SEBE IN 

SOČLOVEKA!  

Končno smo dočakali praznični december. 

Mesec veselja, miru in barvastih lučk, katerih 

čar odseva v naših očeh. Zagotovo pa je res, 

da bodo letošnji prazniki nekoliko drugačni od 

ostalih, ki jih pomnimo do zdaj. Vendar ne 

nujno na slab način. Ravno zaradi situacije, 

ki zadnje mesece zavira cel svet, se bo 

marsikdo tudi sam ustavil in z očmi ter dušo 

zaužil božičnega duha, ki ga nihče,  

niti virus, ne more zaustaviti.  

 

Vabimo vas, da se sprehodite po 

virtualnem prazničnem Šoštanju: 

https://www.youtube.com/watch?v=XeeH2

Zuk6M0 

 

 

 

 

  

UVODNIK 
 

https://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas
https://www.slovenec.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XeeH2Zuk6M0
https://www.youtube.com/watch?v=XeeH2Zuk6M0
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VESELITE SE IN PREŽIVITE PRAZNIKEČIM BOLJ VESELO. 
 

 

Kaj počnejo učenci med 
božičem doma? 

 
Napisala: N. Š.  

Po nekaterih kuhinjah je 
zaplaval vonj po 
medenjakih, cimetovih 
zvezdicah, marmeladi in 
drugih božičnih 
dobrotah ter puščal za 
sabo sled brezskrbnih 
božičnih praznikov, spet 
drugi pa so se navzeli 
vonja smrekovih vejic, 
suhih pomarančnih 
krhljev in cimetovih 
palčk ob izdelovanju 
prekrasnih adventnih 
venčkov. Nekateri so v 
roke vzeli papir in 
flomastre ter izdelali 
voščilnice polne 
prazničnih motivov, 
posameznike pa so 
preletele domiselne 
ideje, ki so jih umetniško 
uprizorili, tako da so s 
svojo lepoto prevzele 
vsakogar. 
 
 
 

 

Veliko sreče in lepih 
sanj, 
naj ti prinese božični 
dan. 
In novo leto naj 
zaživi, 
radosti polno, 
brez solz in skrbi! 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
(Foto: OŠ KDK ŠOŠTANJ) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Konec novembra navadno že malo 
zadiši po bližajočih se božično-
novoletnih praznikih in z njimi 
povezanimi dogodki. Najmlajše 
nagovarja čarobni svet lutk in 
pravljičnih junakov, ki vstopajo v 
njihovo življenje, najstniki pa 
obarvajo ta čas s svojimi željami in 
pričakovanji ter se malo ozirajo na 
prehojeno pot, malo pa na tisto, ki 
se odpira pred njimi.           
 

 

 

Kljub virusu, ki je okužil 
svet in nam onemogočil 
socialno življenje in pa 
seveda izvedbo našega 
vsakoletnega bazarja, smo 
se otroci in najstniki naše 
šole26. 11. 2020 kar za 
domačimi mizami in 
delavnicami prelevili v 
božične slaščičarje ali pa v 
marljive, praznično 
razpoložene božičkove 
pomagače in se z vsemi 
močmi potrudili, da je tudi 
letošnji 
december praznično 
obarvan, če že ne v šoli, pa 
vsaj v naših domovih.  
 

 

 

 

Toplini vsa vrata naj 
božič odpre, 
naj srečno obdobje se 
zate prične! 
A leto prihodnje naj 
zdravja ti da, 
obilja, ljubezni pa v 
čaši brez dna. 
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Foto: https://www.24ur.com/sport/zimski_sporti  
 

ZABAVA NA 
KVADRAT

 
Napisala : V.Š.  

 
https://psychlopaedia.org/family-and-relationships/santa/  

Nika Križnar in Urša 
Bogataj sta bili zelo 
uspešni že na 
četrtkovih 
kvalifikacijah. 
Križnarjeva je bila 
druga, Bogatajeva, ki se 
to sezono vrača po 
težki poškodbi, pa je 
bila peta, zmagovalka 
kvalifikacij je bila 
Marita Kramer. Na 
tekmi sta obe Slovenki 
dobro formo potrdili, 
Križnarjeva je zasedla 
drugo mesto (91,5 in 94 
m, 245,1 točke). 
Prehitela jo je le 
domačinka Marita 
Kramer (94 in 96 m, 
253,6), tretja je bila 
Japonka Sara 
Takanaši (88 in 89,5 m, 
240,1), četrta pa Urša 
Bogataj (89,5 in 90 m, 
233,8). Špela Rogelj je 
bila 22. (82 in 83 m, 

 
https://www.24ur.com/sport
/zimski_sporti  

Našemu mlademu orlu Timiju 
Zajcu je disciplinska komisija 
Smučarske zveze Slovenije izrekla 
kazen. 
Epilog dogajanja na svetovnem 
prvenstvu v Planici, kjer je prišlo 
do zamenjave glavnega trenerja, 
je Zajčev opomin pred 
izključitvijo iz reprezentance.  
 

Križnarjeva druga, Bogatajeva četrta 
V. Š. 

Nika Križnar je na 
uvodni tekmi sezone 
svetovnega pokala za 
smučarke skakalke v 
avstrijskem Ramsauu 
zasedla drugo mesto, 
zmagala je Avstrijka 
Marita Kramer. Blizu 
stopničk je bila tudi Urša 
Bogataj, ki je pristala na 
četrtem mestu.  

Po odpovedi tekem v 
Lillehammerju in na Japonskem 
je nekaj časa kazalo, da bodo 
smučarke skakalke prve tekme 
nove sezone dočakale šele 
konec januarja na Ljubnem, a 
temu vendarle ne bo tako, saj je 
vmes posegel Ramsau. Na 
štartu kvalifikacij je bilo kar 62 
skakalk, žal med njimi ni bilo 
obolele Eme Klinec.  

Bliža se božič 
in z njim 

praznovanje, 
ki že nestrpno 

ga čakamo vsi. 
Božje drevesce 
krasi 

stanovanje, 
v jaslicah 

detece božje 
leži. 
 

Naj uresničijo vaše se 
sanje  

vedno le dobro naj se 
vam godi! 

Toplini vsa vrata naj 
božič odpre, 
naj srečno obdobje se 

zate prične! 
A leto prihodnje naj 

zdravja ti da, 
obilja, ljubezni pa v čaši 
brez dna!  

 
 

  

BOŽIČ IN ŠPORT 2020  
 
 
 

 

ŠPORTI MED 

BOŽIČEM 
 
 

Napisala: V. Š. 
 
 

Božič je res lep 
praznik , saj ga 
preživiš z družino. 
Pri darilih, ki jih 
otroci želijo, pa 
nekateri nimamo 
komentarjev. Naj 
bodo darila za 
božič nekaj, kar je 
majhno, ampak 
pomeni veliko. 

Številna darila pa so tudi plastična, kar 
še dodatno bremeni in onesnažuje 
okolje. 
VARUJ OKOLJE in NE ŠKODI NARAVI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V teh časih virus ne prizanaša niti 
športnikom, namreč tudi svetovni prvak  
Karl Geiger iz Planice je pozitiven na novi 
koronavirus.  
Geiger bo tako izpustil generalko pred 
turnejo štirih skakalcev v švicarskem 
Engelbergu.  
Od naslednjih testov bo pa odvisno ali bo 
Geiger lahko nastopil na drugem vrhuncu 
sezone, ki se bo Obersdorfu začela čez 12 
dni. 
 

  

https://www.24ur.com/sport/zimski_sporti
https://psychlopaedia.org/family-and-relationships/santa/
https://www.24ur.com/sport/zimski_sporti
https://www.24ur.com/sport/zimski_sporti
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210,5), Katra Komar pa 
27. (78 in 83 m, 202,4 

 

Letos  smo za našo šolsko novoletno jelko izdelali ptice miru. Vsak učenec je lahko izdelal 
svojo ptico miru.  V  šoli pa so jih učitelji obešali na našo šolsko novoletno jelko, na šolski 
spletni strani pa je filmček, ki ga  je učiteljica KLEMENTINA REDNAK MEŽNAR posnela.  
Vsi smo bili veseli, ko smo videli svoje, naše ptice na jelki.  
 
Bljižnica do filma (klikni na povezavo): 
https://ossostanj.sharepoint.com/sites/MiraHelp/Uno%20gradivo/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo%2FokrasitevJelke2020KRM%2Em4
v&parent=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo  

                          
 

 

Foto: OŠ KDK ŠOŠTANJ-PTICE MIRU  

 

KVIZ 
 
 

Rešite, zabavno je! 
To je povezava do ankete o časopisu KAJUHOVC. 
https://survey.artur.com/anketa/kajuhovc---os-kdk-sostanj-96f55 
 
 

To je QR koda, lahko z aplikacijo CAMSCANNER preslikaš in te vodi na to spletno stran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ossostanj.sharepoint.com/sites/MiraHelp/Uno%20gradivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo%2FokrasitevJelke2020KRM%2Em4v&parent=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo
https://ossostanj.sharepoint.com/sites/MiraHelp/Uno%20gradivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo%2FokrasitevJelke2020KRM%2Em4v&parent=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo
https://ossostanj.sharepoint.com/sites/MiraHelp/Uno%20gradivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo%2FokrasitevJelke2020KRM%2Em4v&parent=%2Fsites%2FMiraHelp%2FUno%20gradivo
https://survey.artur.com/anketa/kajuhovc---os-kdk-sostanj-96f55
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Vse 4 želimo vsem bralcem KAJUHOVCA, VESEL BOŽIČ! 
Preživite ga z družino in se skupaj veselite novega leta. 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                            

Le nekaj vročičnih decembrskih dni 
je še do božiča in novega leta. 

V tem času si vsak le najboljše obeta 
in vse, kar je dobrega, drugim želi, 
naj v vas bo svetloba božične noči, 
v prihodnosti pa naj le sreča žari! 

 
 
 

Druga izdaja se od vas poslavlja in vam vsem želimo ''MERRY CHRISTHMAS'' oz. VESEL BOŽIČ. 
 
 

 
https://www.history.com/news/christmas-traditions-history  

 
 
 

 
 

 
https://www.pinterest.com/pin/270145677626059596/  

https://www.history.com/news/christmas-traditions-history
https://www.pinterest.com/pin/270145677626059596/

