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Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 
 

LEPOTA SKOZI ČAS IN PROSTOR 
 

20. stoletje - 1930 – 1950 
 
V zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja je znani francoski frizer, po rodu Poljak, Antoine de 

Paris, odprl svoj frizerski salon v znameniti prestižni veleblagovnici Saks na Peti aveniji v 

New Yorku in s tem postal prvi svetovni znani frizerski zvezdnik in frizer zvezd. Svoj dober 

renome je prinesel že iz Pariza, vendar mu je Amerika na široko odprla pot do zvezd. Prvikrat 

je opozoril nase še v Parizu, ko je kratko postrigel znano francosko igralko, v svojem ameriškem 

salonu pa je z oblikovanjem pričeske, znane kot shingle, ki je imela zaobljeno ženstveno linijo 

malce daljših las na vratu, ob ušesih pa so bili lasje krajši, ter naviti v lepe valove. Prav tako je 

bil eden prvih frizerjev, ki je svoje stranke spreminjal v božanske blondinke ali pa jim je 

naredil vsaj blond pramene. S tem in z obliko pričeske shingle, ki so jo posvojile ženske po 

vsem svetu, je postal prava modna ikona. Bil je precej kontroverzna osebnost, pravi nastopač, 

skrbel je tudi za prepoznavnost – svoje lase in dlako svojega pudla je barval z nežno vijolično 

barvo. Moda pričesk je zahtevala bolj ženstvene linije, zato so si ženske lase navijale na 

navijalce in pričeske utrjevale z veliko količino laka za lase. Modno je bilo tudi popršiti lase 

z drobnim prahom zlate ali srebrne barve, da se je pričeska elegantno lesketala. Pričeske so 

seveda morale biti do popolnosti urejene. Modna in lepotna ikona tega obdobja je bila 

vsekakor Jean Harlow, ameriška igralka, ki je nosila zelo svetlo blond, skoraj platinasto barvo 

las. Bila je diva filmske industrije in veliko žensk po vsem svetu je od svojih frizerjev zahtevalo 

pričesko in barvo las po njenem vzoru. Ob njenem imenu so se pojavljali nadimki – »platinasta 

blondinka«, »svetlolasa bomba« in podobno. Bila je boginja moških fantazij, njeno 

misterioznost pa je še povečevalo dejstvo, da je umrla pri rosnih 26 letnih zaradi nenadne 

odpovedi ledvic, smrt pa je sprožila veliko javno debato, ali je to posledica beljenja las. Druga 

svetovna vojna v modo pričesk spet prinese več praktičnosti in manj glamurja. Ženske so 

nosile lase navite in počesane v role na zadnjem delu glave, sprednji del pa je bil mehko 

zaokrožen in valovit. Vojno obdobje je bil čas racionalnosti in praktičnosti, zato so si pričeske 

pogosto zavarovale z mrežico ali zadnji del glave pokrile z ruto, po vzoru kmečkih frizur. Ta 

naivna ljubkost deklet z ruto je postala pravi modni hit med vojno. Sicer pa so ženske tudi v 

vojnem času rade skrbele za svojo lepoto in privlačnost, pričeske tega obdobja so znamenito 

elegantne in hollywoodsko glamurozne. To je bil kljub vsemu čas filmskih div in lepotnih ikon 

– Bette Davis, Rita Hayworth, Judy Garland, mlade Ingrid Bergman, Vivien Leigh, Lana 

Turner, Ava Gardner, silovita lepotica Audrey Hepburn, Grace Kelly …, ki so krojile modni 

okus in narekovale oblike pričesk, ličenja in oblek in so še danes kraljice elegance in stila. 
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 21. 4. 2020 

Tolmin, 21. 4. 2020        Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 
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Pripravila Nataša Skrt Leban  

 

PISANJE Z ROKO 
 

Ali veste, da obstaja DRUŠTVO RADI PIŠEMO Z ROKO? 

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem 
komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnostjo, ki jih razvijamo s pisanjem z 
roko. Napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Učitelji opažajo in mladi 
poudarjajo, da skoraj ne znajo več pisati z roko. Njihove kretnje so toge, neizdelane, 
nerodne. Tudi večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali pohval, izrazov 
sožalja, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni, pa 
tudi neosebnega komuniciranja. Z enim klikom lahko pošljete sporočilo več stotim 
prejemnikom.  

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnost, 
ki jo razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri 
pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu 
zadrži dalj časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi 
dolgotrajnejšo pozornost. 

Člani društva vsako leto organizirajo TEDEN PISANJA Z ROKO. K sodelovanju vabijo tudi 
učitelje in učence osnovnih šol.      

Želijo nas ozavestiti: 

 o pomenu pisanja z roko; 

 spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom;  

 vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko; 

 poudariti pomen razvoja individualnosti kajti pisava vsakega človeka je neponovljiva; 

 slediti razvoju fine motorike – vaja dela mojstra; 

 spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Pisanje z roko je bolj osebno. 

V Tednu pisanja z roko  2019 so mlade spodbudili, da ORGANIZIRAJO SREČANJA S STARŠI IN 
STARIMI STARŠI IN PRIMERJAJO PISAVE.  

K temu vas danes spodbujam tudi jaz. 

Ker se ne morete družiti s starimi starši, jih lahko pokličete in vprašate kako so se oni učili 
pisati.  

Morda imate doma spravljeno kakšno njihovo voščilo, pismo… Oglejte si oblike njihovih črk, 
kako so jih potezali… in to primerjajte s svojo pisavo ali pisavo vaših staršev. 

Uživajte. Spomini na mojo nono in njeno pisavo so že zažuboreli. 😊 
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Pripravil: Matic Šen 

BOJAN KRIŽAJ  - slovenski alpski smučar 
 

Bojan se je rodil v znani trži-

ški smučarski družini. Na smuči 

je stopil že pri treh letih. Preboj 

proti svetovnemu vrhu je začel v 

sezoni 1976/77, ko si je prismu-

čal prvo točko svetovnega po-

kala v veleslalomu. V slalomu se 

je kmalu prebil v prvo jakostno skupino (najboljša petnajsterica) in se že v naslednji se-

zoni v Madonni di Campiglio prvič povzpel na zmagovalni oder. 20. januarja 1980 je v švicar-

skem Wengnu dosegel prvo slovensko zmago na tekmah svetovnega pokala, s čimer je v Slo-

veniji sprožil pravo smučarsko evforijo. V 80. letih 20. stoletja so po podjetjih in šolah med 

prenosi tekem prekinjali delo in pouk, da bi bili priča Križajevim legendarnim bojem s šved-

skim asom Ingemarjem Stenmarkom. Na olimpijskih igrah v Lake Placidu leta 1980 je v vele-

slalomu za pičli dve stotinki zgrešil bronasto kolajno. Uspešnejši je bil leta 1982 na svetovnem 

prvenstvu v Schladmingu, kjer je v slalomu osvojil srebrno kolajno. Kariero je v velikem slogu 

končal na zadnji tekmi sezone 1987/88 v Saalbachu, ko si je tik pred ciljem odpel smuči in peš 

stopil v ciljno areno. 

Njegova najuspešnejša sezona 

je bila 1986/87, ko je z osvoji-

tvijo slalomskega kristalnega 

globusa ponovil dosežek Roka 

Petroviča iz sezone poprej. Po-

leg tega je bil v slalomski razvr-

stitvi svetovnega pokala drugi v 

sezonah 1979/80 in 1985/86. V 

sezoni 1980/81 je bil tretji v sla-

lomski razvrstitvi svetovnega 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tržič
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tržič
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1977
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju
https://sl.wikipedia.org/wiki/Veleslalom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slalom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1978
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1978
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Madonna_di_Campiglio&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/1980
https://sl.wikipedia.org/wiki/Švica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Švica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Wengen
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Švedi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Švedi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ingemar_Stenmark
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zimske_olimpijske_igre_1980
https://sl.wikipedia.org/wiki/1980
https://sl.wikipedia.org/wiki/1982
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovno_prvenstvo_v_alpskem_smučanju_1982
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovno_prvenstvo_v_alpskem_smučanju_1982
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1988
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saalbach&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1987
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slalom
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristalni_globus&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristalni_globus&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rok_Petrovič
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rok_Petrovič
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1986
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1980
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1986
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1981
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pokala. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala se je najvišje zavihtel na 4. mesto v se-

zoni 1979/80. Skupno je v svetovnem pokalu dosegel 8 zmag in 33 uvrstitev na zmagovalni 

oder, slednje do danes ni uspelo ponoviti še nobenemu slovenskemu moškemu smučarju. 

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bojan_Kri%C5%BEaj 

 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko zaporednih poskokov lahko narediš s kolebnico (enonožnih – 

iz leve na desno)?  

Učitelj Učenec 

852 ? 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smučanju,_1980
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bojan_Križaj
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Pripravila: Sonja Kodelja 

                                  SVETOVNI DAN ZEMLJE 
 

22. april se kot svetovni dan Zemlje po vsem svetu praznuje od leta 1970. Številni 
posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s 
katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost našega planeta. 

Zemlja je naš dom, vzemimo si čas in naredimo vsak dan kaj dobrega zanjo in za njene 
prebivalce. 

Tudi naša šola se je vedno vključevala v različne dejavnosti, saj se kot ekošola zavedamo, da 
smo povezani z naravo in odvisni od nje. 

Sedaj nismo v šoli, temveč doma in vsak lahko po svojih močeh naredi kaj dobrega za naš 
planet. Predlagam, da posadimo drevo ali le rastlino, ki nas bo spominjala na čas šolanja na 
domu. 

 

 

 

Če se odločimo, da posadimo drevo, ga lahko kupimo v izbrani vrtnariji. 

Meni ljubši predlog je ta, da sadiko dobimo v naravi. Ko hodim na sprehode v bližnji gozd, 
pogosto opazim pod drevesi mlade rastlinice, ki poganjajo iz plodov (semen ). Tako mlado 
rastlino lahko previdno izkopljete in jo doma posadite. In iz malega drevesca bo zraslo drevo. 

Poglejmo si  idejo na sliki. 
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Če se odločimo, da posadimo cvetico, jo lahko kupimo v izbrani vrtnariji. 

Jaz predlagam, da cvetico sami vzgojimo s potaknjenci. Mame ali babice imajo prav gotovo 
veliko lončnic. Izberemo tisto, ki nam je najljubša in  z dovoljenjem odtržemo vršiček               
( potaknjenec ). Damo ga v vodo, in ko požene koreninice, rastlino posadimo v lonček. 

To bo naša cvetica in skrbeti bo treba zanjo. 

Na slikah si oglejmo primer razmnoževanja s potaknjenci.                                                                                                                   

 

 

Vir: https://www.pinterest.com/pin/729231364637074822/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/729231364637074822/

