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Primož Hvala Kamenšček 

1. EGIPT (3000 - 50 PR. N ŠT.) 

Danes spoznajmo pojmovanje lepote v staremu Egiptu. 

Egipčansko kulturo delimo na več obdobij, v njih pa lahko opazimo precejšnje razlike tudi v modi in 

načinu oblikovanja pričesk. Za vsa obdobja je značilno, da so negi telesa in lepoti posvečali izjemno 

veliko pozornosti, še posebej v vladarskih in svečeniških krogih. O tem nam govorijo nizki reliefi, 

keramika in stenske slike, ohranjeni pa so tudi zapisi na papirusovih listih. Zagotovo vemo, da so 

ljudje vseh socialnih položajev večinoma imeli pobrite glave ali nosili zelo kratke lase, dnevno pa so 

nosili različne lasulje, moški pa tudi umetne brade, iz naravnih las ali živalskih dlak. Odstranjevanje 

vseh telesnih dlak in las je bilo priporočeno iz higienskega in estetskega vidika. Svečeniki so si celo 

morali, kot del vsakodnevne duhovne prakse, odstranjevati vse lase in dlake, vključno s 

trepalnicami in obrvmi. V templjih lasje niso bili dovoljeni, niti se vanje ni smelo prinesti 

predmetov, izdelanih iz las, saj so se po verovanju v njih skrivale stare energije. Za odstranjevanje 

las in dlak so poznali celo vrsto metod – od voskanja, kirurško natančnih britev, škarij, pincet, 

depilacijske paste izdelane iz apnenca, arzena in škroba, sladkorne depilacije, depilacijo s plovcem… 

Zanimivo je, da so si ljudje v času žalovanja, po smrti sorodnikov in ljubljenih oseb, pustili rasti lase, 

saj je neurejenost nakazovala globoko žalost, v kateri je skrb zase nepomembna. Nekateri izjemni 

primerki egipčanskih lasulj so se ohranili do danes, občudujemo jih lahko v velikih muzejih, ob ogledu 

pa z natančnostjo izdelave, umetelno obliko in razkošjem, jemljejo dih. Lepa lasulja je veljala enako 

kot dragocen nakit. Oblika pričeske je bila izrazito komunikacijsko sredstvo, saj je izražala človekov 

socialni status, starost, spol in poklic. Uporaba dišav je bila obvezna, v lasuljah na vrhu glave 

pogosto najdemo prostor za glineno posodico, v katero so vlili toplo dišavno olje, to pa je skozi 

pore gline počasi pronicalo po laseh in jih dišavilo. Za oblikovanje pričesk so uporabljali čebelji 

vosek. Lasulje so krasili s trakovi ali pentljami iz bombaža, usnja in dragocenih tkanin, nosili so 

diademe iz zlata in dragocenih kamnov, predvsem lapis lazulija in turkiza, v lase pa so vpletali 

kroglice, zlato in cvetje, največkrat lotosove cvetove. Že v Starem kraljestvu iz zapisov izvemo, da so 

poznali poklic brivca, ti pa so poklic opravljali samostojno ali pa kot člani bogatejših gospodinjstev. 

Kraljeve oziroma faraonske družine pa so imele poleg osebnega brivca tudi številne služabnike, ki 

so skrbeli za lasulje in njihove lase, od glavnega lasuljarja, ki je bil hkrati tudi čuvar kraljevega 

nakita, pa do cele vrste pomožnih asistentov in izdelovalcev lasulj. Ti so imeli poleg lasničarskih 

veščin tudi mojstrska znanja barvanja las, predvsem s črno in rdečo barvo. Lepota je bila tako zelo 

pomembna, da so mumificiranim pokojnikom v sarkofage, poleg ostalih dragocenosti, obvezno 

priložili še lepotne pripomočke, lasulje in kozmetiko, saj so to stvari, ki naj bi jih duša potrebovala 

tudi v posmrtnem življenju. Oblike pričesk Starega kraljestva so bile za ženske in moške precej 
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podobne. Nosili so pažu podobne oblike, značilno zanje so bile izrazite horizontalne linije na čelu in 

spodnji liniji pričeske v višini ramen. V Srednjem kraljestvu (2.100 – 1.750 pr.n.š.) postajajo oblike 

pričesk že bolj kompleksne, umetnost oblikovanja pričesk pa se razcveti v Poznem kraljestvu. Opazne 

so izrazite linije v dolžino in višino, posebna ogrodja so omogočala izdelovanje prefinjenih oblik 

pričesk. Vizualne učinke so dosegli s prepletanjem kitk, kodrov in gladkih površin. 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 25. 3. 2020 

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https://kemerovo-svadba.ru/sl/ochischenie/egipetskaya-odezhda-dlya-muzhchin-sposoby-sovmeshcheniya-etnicheskoi-odezhdy-s-sovremennoi-modoi-esteticheskim.html&psig=AOvVaw1PEnJKx9AjrA2DMt32IYPN&ust=1585215531669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBqaGqtegCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https://kemerovo-svadba.ru/sl/ochischenie/egipetskaya-odezhda-dlya-muzhchin-sposoby-sovmeshcheniya-etnicheskoi-odezhdy-s-sovremennoi-modoi-esteticheskim.html&psig=AOvVaw1PEnJKx9AjrA2DMt32IYPN&ust=1585215531669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBqaGqtegCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https://akropola.org/egipcanke-z-roko-v-roki-z-moskim/&psig=AOvVaw1XcYpXDWxZzZIKP2QE72I4&ust=1585216126109000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi3r_WstegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https://cosmopolitan.metropolitan.si/lepota/egipcanska-depilacija-s-sladkorno-pasto-cleopatra/&psig=AOvVaw1PEnJKx9AjrA2DMt32IYPN&ust=1585215531669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBqaGqtegCFQAAAAAdAAAAABA0
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https://www.nms.si/si/imagelib/fit2500/default/Zbirka/Znameniti-predmeti/04mumija/Krsta-in-mumija-banner.jpg&imgrefurl=https://www.nms.si/zbirke/znameniti-predmeti/418-Egipcanska-mumija&tbnid=LBZUw5MjjVlnrM&vet=12ahUKEwiS-cOWqrXoAhVDO-wKHf5uB_wQMyhDegQIARBP..i&docid=54ecSq8U0x4GxM&w=1355&h=677&q=egip%C4%8Danska%20pri%C4%8Deska&ved=2ahUKEwiS-cOWqrXoAhVDO-wKHf5uB_wQMyhDegQIARBP
https://www.google.com.af/imgres?imgurl=https://www.nms.si/si/imagelib/exhibitionBox-land/default/Razstave/stalne/egipcanska-zbirka/egipcanka-zbirka-nms.jpg&imgrefurl=https://www.nms.si/zbirke/znameniti-predmeti/418-Egipcanska-mumija&tbnid=LQS6Hb9m_QLUfM&vet=12ahUKEwiS-cOWqrXoAhVDO-wKHf5uB_wQMyg6egQIARA9..i&docid=54ecSq8U0x4GxM&w=690&h=330&q=egip%C4%8Danska%20pri%C4%8Deska&ved=2ahUKEwiS-cOWqrXoAhVDO-wKHf5uB_wQMyg6egQIARA9
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NADALEJVANJE V ČETRTEK 

(Kaj menite, predstavitev katere velike civilizacije sledi prihodnjič?) 

 

 

 

Nataša Skrt Leban 

2. POSLOVNE IDEJE 
 

 

 

POZDRAVLJENI! 

 

V dneh, ko smo vsi zaprti v stanovanjih in pazimo, da nas korona virus ne ujame, sem ugotovila, da so 

štiri naše devetošolke pri Krožku Podjetniški eksperiment imele vizionarsko idejo.  

 

Zakaj? 

 

Strokovnjaki nam svetujejo kako se moramo zaščititi.  

MASKE: Svetujejo nam naj nosimo maske. Lahko jo kupimo, če je to seveda možno. Lahko pa si jo 

sešijemo sami. Na spletu je veliko nasvetov kako to narediti.  

UMIVANJE ROK IN RAZKUŽEVANJE: Razkuževati moramo vse površine na katere odložimo stvari, ki jih 

prinesemo domov. Preden hrano damo v hladilnik je potrebno živila oprati, odstraniti kartone in 

takoj umiti roke z milom…. Predvsem smo se vsi naučili kako si je potrebno natančno umiti roke. 

IZOGIBANJE DRUŽENJA, VARNOSTNA RAZDALJA je nujno, če pač res moramo oditi iz stanovanja. 

Pa tudi KAŠLJATI je potrebno v zgornji del rokava – to je lahko že del športne rekreacije.  

………. 
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OSTANI DOMA je slogan, ki se pojavlja prav povsod in pametno je, da ubogamo. 

Nasvetov je še veliko. Nisem pa še zasledila, da bi kdo omenil obuvala! 

 

Omeniti moram poslovno idejo Elene, Nike, Tajde in Tise, učenk 9.a, ki so jo poimenovale 

»Copat za copat«. 

Zamislile so si,  kako bi rešile problem prihajanja v stanovanje ali v šole z umazanimi čevlji. Izdelale so 

prototip nastavka za podplat obuval. Ko bi odšle iz stanovanja, bi ga nadele na podplat, pred vstopom 

v stanovanje ali šolo pa bi ga snele in spravile v vrečko. Doma bi ga preprosto umile, posušile in 

pripravile za nadaljnjo uporabo. 

Njihova ideja je zanimiva tudi v sedanji situaciji, ko dejansko lahko prenesemo viruse v prostore tudi z 

obuvali. 

Razmislite o tem, kar vas muči. Morda se da ta problem rešiti na drugačen način, kot naredite 

običajno. 

TRENUTEK ZA ISKANJE IDEJ IN REŠITEV, KI SO LAHKO TUDI OSNOVA ZA OBLIKOVANJE POSLOVNIH 

NAČRTOV.  

Drugo šolsko leto (takrat bomo upam spet v šolskih klopeh) se boste lahko pridružili krožku 

Podjetniški eksperiment in razvili idejo tako, kot svetujejo strokovnjaki s podjetniškega področja. 

Predlagam, da  zapišete probleme in rešitve ter jih pošljete na moj naslov: Natasa.Skrt@os-iroba.si 

Predloge bomo objavili, le prostorček na spletnih straneh moramo še najti. 

 

Lep pozdrav vsem. Na ta naslov mi lahko pišete, če imate kakršnokoli vprašanje ali problem. 

 

Sonja Kodelja 

3. VRTIČEK NA BALKONU – ko lonci in korita nadomestijo vrt 

Glede na situacijo v kateri živimo, pa tudi vsi nimamo možnosti svojega vrta, je ljubiteljsko 

vrtnarjenje na balkonu izrazita protistresna dejavnost. 

Ne gre le za pridelek, pač pa nam prinaša veselje že samo druženje z rastlinami. Lahko se 

priprave lotiš sam, ali za pomoč prosiš starše. 

mailto:Natasa.Skrt@os-iroba.si
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KAKŠNO KORITO, LONEC? 

Oblika posode ni pomembna, pomembno je, da ima na dnu luknjice, ki jih prekrijemo s 

kamenčki ali črepinjami. Globina je odvisna od vrste rastlin, ki jih sadimo ali sejemo. 

KAKŠNA PRST? 

Prst naj bo lahka in zračna in ji primešamo kompost. Lahko kupite že pripravljeno mešanico. 

SONČNA, SENČNA LEGA? 

Vsa zelenjava in zelišča imajo raje več sonca, zelenjava s pridelki v zemlji pa nekoliko manj. 

Sreča je, da posodo lahko premikamo. 

ZALIVANJE IN GNOJENJE 

Potrebno je redno zalivanje v času bujne rasti. Občasno v vodi raztopimo tudi gnojilo za 

zelenjavo. Zalivamo po možnosti zjutraj in pazimo, da ne zmočimo listov. Če je možno 

uporabimo postano vodo. 

Nekaj idej za oblikovanje vrtička na balkonu.   
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Sonja Kodelja 

4. DIVJI ŠPARGLJI 

Sama rada nabiram zelišča v naravi, pa tudi nekatera divja hrana pridobiva pomembno 

mesto v moji kuhinji. Prav sedaj je čas, ko se narava prebuja in so pognale prve zdravilne 

rastline. 

Šparglji so cenjena rastlina že več kot tisoč let. Poznali so jih že stari Grki in Rimljani, cenili so 

jih kralji in plemiči, zato so jim rekli kraljevska rastlina. Vsebujejo minerale in vitamine, imajo 

veliko vlaknin, pospešujejo delovanje ledvic in mehurja. Ko jih zaužijemo, se pojavi 

neprijeten vonj urina, a naj vas to ne moti. 

Kje rastejo? 
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Najdemo jih na Krasu, v Vipavski dolini in v slovenski Istri. Rastejo v gosti in bodeči podrasti 

ob gozdnih robovih, cestah in kolovozih. Pogosto so v družbi robid in drugega trnjastega 

rastja. Za nabiranje se primerno oblecite, kratki rokavi in hlače niso primerne. 

Pozorni boste morali biti, saj tanke temnozelene in včasih vijoličaste poganjke lahko hitro 

spregledaš. S prsti poiščeš najmehkejši del in tu jih odtržeš. 

Največ kilogram na dan 

V Sloveniji lahko gozdne plodove nabira vsakdo in kjerkoli. To velja tudi za divje šparglje, a ne 

v neomejenih količinah. Pravilnik o varstvu gozdov določa, da lahko »rekreativni nabiralec« 

za lastne potrebe dnevno nabere največ kilogram zelenih rastlin, med katere spada tudi divji 

špargelj. 

Kako jih pripravimo? 

Osnovno pravilo je – ne zapletajte! Bolj kot dodajaš sestavine, bolj prekriješ njihov okus. 

- Lahko jih skuhamo na sopari, jih popopramo, posolimo, pokapamo z oljčnim oljem in 

limono in dobimo odlično predjed, oziroma zelenjavno prilogo, 

- lahko jih popečemo na žaru in jih na koncu potresemo s parmezanom, 

- zelo priljubljen recept je jajčna omleta – frtalja, 

- preprost recept je tudi kremna juha iz špargljev, 

- zelo dobro se šparglji obnesejo s testeninami ali v rižoti…… 

Vir: https://siol.net/trendi/kulinarika/v-lov-na-divje-sparglje-kje-rastejo-in-koliko-jih-smete-nabrati-463338 

Veliko je možnosti ustvarjanja s šparglji v kulinariki. Predlagam vam recept priprave frtalje, ki 

jo jaz največkrat pripravim za okusno večerjo ali morda ob kremni špargljevi juhi. 

SESTAVINE 

količina: 2 osebi 

2 veliki jajci 
3 žlice moke 
3 žlice mleka 
šopek divjih špargljev 
sol 

poper 
olivno olje ali maslo 
po želji na osebo 2 rezini pršuta 

POSTOPEK 

Na olivnem olju ali maslu najprej prepražimo na trakove narezan pršut. Dodamo 
nalomljene šparglje in jih nekaj minut dušimo. Pazimo, da jih ne zmehčamo preveč. Jajca 
razmešamo z moko in mlekom in testo začinimo. Prelijemo špargljem in najprej 
zapečemo na eni strani, potem pa frtaljo obrnemo in zapečemo še na drugi strani. Ko je 

vir:%20https://siol.net/trendi/kulinarika/v-lov-na-divje-sparglje-kje-rastejo-in-koliko-jih-smete-nabrati-463338
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pečena, jo narežemo ali pa celo zvrnemo na krožnik, s katerega jo jedci strgajo sami. 
Zraven postrežemo solato, sama najraje regrat.  

Pa dober tek!                                                                                                  

Pripravila: Sonja Kodelja 

https://www.kulinarika.net/recepti/zelenjavne-jedi/kraska-frtalja-z-divjimi-sparglji/11411/ 

 


