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Izvirno ime za december je gruden. December ima svoj vzdevek
»veseli december«, saj ga polnijo številni prazniki in zabave.
1. december - SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
10. december - SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC
Svetovni dan človekovih pravic obeleţujemo 10. decembra. Na ta dan leta 1948 je
bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic. Omenjena deklaracija
predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi
druţbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili
njihovo splošno priznanje in spoštovanje.
Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek
ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje. Nujno
je potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi. Ljudstva
Zdruţenih narodov so ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice in
dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in ţensk in
se odločila, da bodo podpirala druţbeni napredek in ustvarjanje boljših
ţivljenjskih pogojev v večji svobodi.
25. december - BOŢIČ
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI
Dan samostojnosti in enotnosti je drţavni praznik v Sloveniji, ki se ga praznuje
26. decembra; je dela prost dan.
Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s
spremembo Zakona o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in enotnosti, saj
naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.
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AIDS je definiran kot skupek simptomov in infekcij, ki so posledica izčrpanosti
imunskega sistema. V pozni fazi je okuţeni dovzeten za oportunistične okuţbe in
tumorje.
Okuţbo lahko obvladamo, ne pa tudi ozdravimo z antiretrovirusnim zdravljenjem.
S tem zmanjšamo tako smrtnost kot obolelost ob okuţbi s HIV, vendar pa so v
marsikateri drţavi zdravila le steţka dosegljiva in za bolnike predraga.
Stigmatizacija HIV/AIDS je hujša kot pri kateri koli drugi ţivljenjsko nevarni
bolezni in ne prizadeva le bolnikov, temveč tudi tiste, ki skrbijo zanje.

HIV in sorodne bolezni se prenašajo z neposrednim stikom sluznice ali krvi s
telesnimi tekočinami, ki vsebujejo HIV, npr. krvjo, spermo, noţničnim izcedkom,
semensko tekočino in materinim mlekom. Do tega prenosa lahko pride pri
analnem, vaginalnem ali oralnem spolnem občevanju; transfuzijah krvi, z uporabo
okuţenih podkoţnih igel tako v zdravstvenih ustanovah kot med uţivalci mamil; z
matere na otroka, med nosečnostjo, rojstvom ali z dojenjem; ter ob drugačni
izpostavitvi kateri izmed zgoraj naštetih telesnih tekočin.
Po doslej znanih podatkih se je aids najverjetneje razvil v podsaharski Afriki v
20. stoletju, zdaj pa ima razseţnosti svetovne epidemije. Po podatkih Skupnega
programa Zdruţenih narodov za HIV/aids in Svetovne zdravstvene organizacije
je od 5. junija 1981 zaradi aidsa umrlo več kot 25 milijonov ljudi, kar pomeni, da
je aids med najbolj uničujočimi epidemijami v zapisani zgodovini.
Saša Klajnšek, 3.a
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BOŢIČ je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga v katoliških,
protestantskih in v večini pravoslavnih Cerkva praznujejo 25. decembra kot
spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav natančen datum njegovega rojstva ni
znan. Bistvo krščanskega boţiča je praznovanje rojstva Jezusa Kristusa.
Navada pošiljanja voščilnic in okraševanja boţičnega drevesca izvira iz 19.
stoletja in ima le malo skupnega s krščanstvom.
V novejšem času se pri nas uveljavlja tudi druga oblika praznovanja boţiča, ki ni
povezana s krščanstvom. Ker gre za nov pojav, še nima uradnega imena. Imenujmo
ga ameriški boţič, ker je k nam prišel iz Amerike.
Osrednja osebnost te oblike praznovanja boţiča je Boţiček, ki prinaša darila.
(Boţiček v krščanstvu sploh ne obstaja in je svojo vizualno podobo dobil z
oglasom Coca-Cole). V praksi je ameriški boţič zelo potrošniško usmerjen praznik,
povezan s kupovanjem velike količine daril, s pisanjem čim večjega števila
voščilnic, s čim večjo boţično jelko in z veliko okraski.
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24. decembra, pred začetkom počitnic, si bomo v šolski dvorani
ogledali dramsko igro oz. muzikal, ki je povezan z Boţičem. Igrali jo
bodo naši dijaki.
Nastopajoči dijaki;
R. Reljič, M. Lešnik, K. Kerčovnik, M. Lazar, S. Starc, K. Barta, M.
Veleski, S. Mušič, F. Kranvogel, J. Šrajner, P. Kermel Ţamut, B.
Matjašič, P Kordiš, D. Kolar, D. Podaj
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PESNIMO
Pomen ţivljenja …
ţelja ob zvezdnem utrinku,
ţelja, ki se redko uresniči.
Poanta je v tem, da si zaţelel preveč!
Smisel je v majhnih stvareh;
iskren nasmeh,
prijazen pogled neznanca,
hoditi po istih poteh,
noči mirnega spanca
Poanta ţivljenja …
ţiveti in dihati zrak
kot tisoče bitij pred tabo,
spoštovati, kar je in je bilo,
sprejeti, kar še bo.
Smisel vsega prihaja iz notranjosti;
biti sočuten,
ljubiti ţiva bitja,
postati nekomu prijatelj.
Resnično biti del sveta!

Iris, 2.b
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES!
Gredo Bosanec, Slovenec pa Hrvat v hišo strahov. Pa gre najprej Hrvat notri pa
je notri čista tema pa sam sliši te olupim, te pojem, te olupim, te pojem….. pa
skoči skoz okno pa zbeţi….. pol gre notri Bosanec, pa isto čist tema pa sliši glas
te olupim, te pojem, te olupim te pojem….. pa zbeţi skozi vrata. Potem pa gre not
Slovenec pa spet čist tema pa spet isti glas te olupim, te pojem,…. pa priţge luč
in kaj vid v kotu, opico ki drţi banano pa jo lupi, zraven pa govori te olupim, te
pojem, te olupim, te pojem…

Reče Janezek: ”Čez nekaj let se bo zgodil upor!”
Tone ves prestrašen: ”Kaj res? Kdo se bo pa uprl?”
Janezek se reţi: ”Blodinke se bodo uprle! Ker bodo uvidele, kakšne šale kroţijo o
njih!”

Ţupnik ob cesti najde mrtvega osla in gre prijaviti na policijo. Policaja gresta
pogledat in se pozabavata:
POLICIST: "Gospod ţupnik, kako ga bomo pa pokopali? Z vsemi častmi?!?"
ŢUPNIK: "Ja fantje, svojce sem obvestil, sedaj pa naredite z njim kar hočete!!!

Janezek se pritoţuje očetu:˝Oči, ti hodiš v sluţbo pa dobiš plačo. Mami hodi v
sluţbo pa dobi plačo.
UČITELJI HODIJO V SLUŢBO (šolo) IN DOBIJO PLAČO.˝
˝In kaj potem?˝, reče oče.
Mi otroci hodimo v šolo, prav tako kot učitelji, pa ne dobivamo plače. Še dajati
moramo! To je krivica!!!˝

Pisni izpit. Profesor je opazil da mlada lepotička prepisuje iz manjšega plonkiča.
Ko je videla, da jo profesor opazuje je listek hitro vtaknila v svoj dekolte.
Profesor je pristopil k njej in rekel:
"Kot profesor tega ne smem, kot moški pa smem!" ji vtaknil roko med prsi in ven
potegnil plonkič.
Nato se je oglasila študentka:
"Kot študentka tega ne smem, kot ţenska pa smem!" in mu prisolila zaušnico.
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ŢELIMO VAM VESEL BOŢIČ IN SREČNO NOVO LETO 2009!

