
Prispevki 7.e razreda 

 

O filmu… o prazničnem vzdušju… 

Klara Kveder 
 
Film, ki smo ga morali pogledati mi je bil všeč sploh na koncu, ko se je vse lepo končalo, všeč mi 
je bilo tudi, da so bili prikazani najstniški problemi. Tudi mami pravi da ji je bil všeč, ker je bila 
prikazana realnost.  

Spodaj pa pripenjam še sliko piškotov, ki sem jih spekla. Danes so nastali čisto navadni. Potem 
pa smo nanje dodali še malo domače malinove marmelade. 

Lep pozdrav, Klara    

                                                                                

 

 

 

Gaber Marenče 
Pozdravljeni. 

Tudi midva z bratom sva si ogledala film, ki mi je bil všeč. 

Ob gledanju filma sem spoznal, kako je lepo imeti oba starša in, da nekateri otroci nimajo te 
sreče.  Ugotovil sem, da vsak trenutek, ki ga doživimo skupaj šteje. Tudi film se srečno konča za 
Tess, saj spozna svojega očeta in na koncu tudi skupaj zaplešeta. 

Vsem želim vesele praznike in srečno 2021.🍀 

Lp. Gaber. 

 

 

 

 



Brin Marenče 
Pozdravljeni. 

Z Gabrom sva si ogledala film, ki se mi na začetku ni dopadel, a ko sem začutil njegovo sporočilo 
sem začel drugače razmišljati. Spoznal sem, da v življenju vsak trenutek šteje, ki ga preživimo z 
najbližjimi ali prijatelji, in nam na stara leta pustijo lepe spomine. V filmu spoznamo tudi kako vsi 
otroci nimajo te sreče, da bi imeli oba starša. 

Vsem skupaj želim SREČNO 2021!🎄 

Lp, Brin 

 

 

Rebeka Trojar 
Pozdravljeni, 
tudi jaz vam želim lepe praznike in upam, da se kmalu spet vidimo v šoli. Pošiljam vam še svoje 
mišljenje o filmu Nenavaden teden s Tess: 

Film se začne z zanimivim vprašanjem; Ali je zadnji dinozaver vedel da je zadnji, ko je poginil?. 
To zanima glavnega igralca, ki se kasneje v filmu pripravlja na trenutek, ko bo ostal sam, saj je 
najmlajši v družini in se bo to enkrat moralo zgoditi. Deček na svojih počitnicah spozna Tess, ta 
pa že od rojstva ne pozna svojega očeta. Odloči se da razišče… za več pa si le oglejte film.  

Všeč mi je, ker deček postavlja zanimiva vprašanja in pove tudi nekaj zanimivosti, kot so: Ščurek 
lahko 9 dni preživi brez glave, na koncu pa umre zaradi lakote… Na koncu filma se je zdelo, kot 
da Tessin oče (Hugo) ne bo vesel, ko izve da ima hčerko za katero ni vedel 12 let, a se film 
razplete čisto drugače, kar me zelo veseli. Vesela bi bil, če bi posneli tudi drug del filma, saj me 
zelo zanima ali se bosta Tess in deček še kdaj srečala.  

V priponki vam pošiljam še sliko svojih piškotov, ter recept zanje. Recept je isti kot za rumove 
kroglice. Jaz sem namesto kroglic oblikovala smrečice, srčke, zvončke..., ter nisem dodala ruma. 

Lp. Rebeka 

Rumove kroglice: 

Sestavine: 

- 40 dag  Albert keksov -  

- 15 dag masla 

- 15 dag sladkorja 

- 1 dl mleka 

-  malo ruma 

- 2 žlici kakava ali čokolade v prahu  

 

Postopek: 

Albert kekse je potrebno zmleti. Ko to naredimo jim dodamo še vse ostale sestavine 

in dobimo kompaktno maso. Fino je če maso pustimo 1 uro v hladilniku, da lažje 

naredimo kroglice. Ko naredimo kroglice jih pustimo 1 noč na hladnem.  

Dober tek  



Kaja Žagar 
Pozdravljeni! 

V priponkah pošiljam sliko novoletne jelke, ki stoji v moji sobi ter piškote, ki smo jih spekli doma. 

Lp, Kaja Žagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ian Kerec 

Pošiljam vam moje božične stvari😀 

Lp, Ian 

  

 

 

 

 



Jasmin Bešić 
 
Pošiljam vam moje novoletne utrinke 

LP Jasmin  

 

                                                                                                                  

 

 


