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preberi.
olvasd el.

Élvezd az élet apró örömeit, emlékezz arra, hogy minden
erőfeszítés, amit megteszel, a végén kiﬁzetődik Ne adj fel semmit,
amibe belekezdtél, ne ítélj el másokat, ne versenyezz másokkal.
Legyél önmagad.

predgovor
Pozdravljeni, mladi bralci!
Zopet vam ponujamo zanimivo branje. Izšla je namreč nova številka šolskega glasila H2O. V njej
lahko preberete, kako pestro je bilo šolsko leto in kaj vse so ustvarila vaša pisala!
Upam, da boste z veseljem prebrali novo izdajo šolskega časopisa. Zagotovo boste našli v njem
tudi del sebe, kajti v njem je toliko prispevkov, da se jim zagotovo ne boste mogli izogniti.
Ker pa so pred vrati težko pričakovane poletne počitnice, za katere imate že verjetno načrte, imam še en predlog
za vas, dragi učenci. Ko bo najbolj vroče, najdite prijetno senčico, tam namestite ležalnik in ob njem postavite najbolj brano knjigo tisti hip. Nato se, prosim, udobno namestite … in … ne zaprite še oči! Zdaj je na vrsti šele najbolj
zanimivo. Sezite po knjigi in dovolite, da vas zgodba prevzame in vas nekdo potegne vanjo!
Prijetno branje in še prijetnejše počitnice vam želim,
Martina Strelec, mentorica slovenskega dela besedila

előszó
Kedves Olvasó!
Az elmúlt néhány hónapban sokszor
úgy éreztem magam, mint a kedvenc
állatom: a mosómedve. …nem, nem
azért, mert szemétben turkáltam,
vagy betörtem volna valakihez megdézsmálni a
kamrát. Még csak bundát sem növesztettem, hanem
azért, mert gyűjtögettem. Fáradhatatlanul gyűjtöttem
mindazokat az alkotásokat, amelyeket Ti hoztatok
létre.
Kreatív írások, fogalmazások, interjúk, gyógyító és
visszaemlékező gondolatok, versek, képzőművészeti
alkotások, matematikai feladatok, egyéb rejtvények,
tudósítások, hírek, riportok. Ez mind-mind a
gyűjtögetés eredménye, s ezt tartod most a kezedben!
Az alkotások az 1 Sz. Lendvai KÁI közösségének
szellemi termékei!
Egy valami még inkább megszilárdult bennem, amit
eddig is hittem: mérvadó értéket képviseltek és olyan

tudásnak vagytok a birtokában, amelyet, – amellett
hogy pallérozódtok irományaitok folytán – , már sok
felnőtt elfelejtett. A fiatal olykor pimasz, néhol kritikus,
valamikor cuki, de mindig őszinte (kivéve, ha nem
csalimese), és ez kiviláglik a sorokból és azok közül.
Köszönöm mindannyitoknak, hogy hajlandóak vagytok
megosztani gondolataitokat másokkal, mert, ha William
Shakespeare, József Attila vagy Johann Wolfgang
Goethe esetleg Slavko Grum is írásait a fiókba zárta
volna, akkor mindannyian szegényebbek lennénk. Nagy
és fontos lépés megosztani alkotásainkat egymással,
hiszen csak ezeknek az áramlásával haladunk egyről
a kettőre.
Köszönöm a tanároknak a mentori munkát és
társamnak Strelec Martinanak, hogy a szlovén rész
zömét összegyűjtötte és lektorálta.
Akik közreműködtek a mosómedvés feladatokban:
Bence Tadina Virág, Koren Brigita, Zágorec Csuka
Judit, Lázár Lenke, Balaskó Vali, Nagy Silvija, Vida
Törnar Judit, Šendlinger Igor, Vörös Koni, Zupanič
Matej.
Nagyon izgalmas volt olvasni, szerkeszteni, interjúkat
készíteni Veletek!
Büszkék lehettek. Én az vagyok.
Štampah Miha, a magyar nyelvű rész mentora

H2O - 2018/2019 - številka 24 /dik szám

lira/líra
LJUBEZEN

NAROBE

Jaz imam bolezen,
imenuje se ljubezen.

Tisti, kdor se boji vode,
naj takoj dvigne roke
in se vkrca na pravljične vagone.

V šolskih klopeh je zapisana –
le kam vodi ta misel,
a ima sploh smisel?

Ko se vrne,
se zamisli
in kakšno narobe idejo izmisli.

Kasneje čaka jo prvi poljub,
zato želi si je vsak domoljub.

Npr:
če bi ladje po kopnem plule,
bi se vse lokomotive na glavo obrnile
ter v vodi potonile.

Nato nastopi najlepši čas,
ko ljuba oseba zaprosi nas.
Pridejo otroci,
ki polepšajo življenje,
a to zahteva tudi potrpljenje.

Če bi ribe po zraku letele,
bi verjetno vse do Marsa odletele.

Naj ljubezen traja večno,
pri vsakem od nas tudi srečno!

Če šola bi bila pod vodo,
bi dosti otrok se preselilo tja,
a mi nimamo veliko morja.

Skupaj lahko doživimo ogromno stvari
in okusimo tudi pekoče skrbi.

Takšno je narobe življenje!
Boljše je živeti po starem,
zato jaz kar tu ostanem.
Vita Horvat
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Élet...
A teraszon ülve,
Eget s zöldeket nézve,
A levegőben,
Éreztem az őszt.
Ahogy ezen gondolkodom,
Magam egyszer csak ezen a gondolaton kapom.
Élet, mit is ér az élet?
Az ember csak tanul meg dolgozik, de
mi végett?
Így gyerekfejjel,
Szerintem csak egy átverés.
Otthon mindig azt hajtogatják,
Tanulj, tanulj hogy okos légy,
Okos légy, hogy sok pénzed légy,
Sok pénzed légy, hogy jó életet élj!
Most már csak folyton sietünk valahová,
Az helyett, hogy elmennénk valahová,
Ha tudsz, utazz, légy szabad...
Az helyett, hogy otthon egy szobában
apadsz.
Az egész élet egy végtelen körforgás,
De lehet, hogy közben elfog a kaszás.
Az életet ma sajnos már nem éljük,
Hanem túléljük.
Bazsika Filip

GYEREKES
NAIVITÁS
Emlékezz egy napra a mai előtt,
De nem ám a tegnapra.
Egy napra amikor eszed
gondtalan álmokat szőtt.
Minden játék és tengernyi az
időd.
Énekelj egy dalt, amit csak te
ismersz.
Királynő! – Az leszel, ha
képzelsz.
...de nézd csak, már ott a király
a láthatáron.
Miért nem játszhatunk
önfeledten ma is,
Miért nőttünk fel oly hirtelen, s
lett minden hamis?
Hadik
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NOVIČKE

OD TU IN TAM

Ali ste vedeli, da je bilo več kot 111 šolskih in izven šolskih dogodkov!? V naslednjem sklopu lahko prebirate o zanimivih
dogajanjih, ki so se vrstili skozi celotno šolsko leto. Kar pestro je bilo…

O

bisk podjetja Daihen Varstroj

V ponedeljek, 17.9.2018, so učenci 6. in 8. razreda v okviru
projekta Večjezičnost obiskali podjetje Daihen Varstroj.
Učencem je podpredsednik uprave v japonščini predstavil japonsko
kulturo in osnovne značilnosti podjetja Daihen Varstroj. Prisotna je
bila prevajalka, ki je tolmačila v slovenščino.
Nato je sledila predstavitev njihovih izdelkov. Še posebej zanimivi so
bili roboti, ki smo jih lahko poskusili upravljati, ob koncu pa nas je tudi
s pijačo postregel robot.

P

RIREDITEV OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2018

26. septembra 2018 smo na DOŠ I Lendava pripravili prireditev, s katero
smo počastili Evropski dan jezikov. Na prireditvi so odzveneli številni jeziki,
predvsem slovenščina, madžarščina, nemščina in angleščina. Poleg glasbe, recitalov
in plesa smo izkoristili priložnost za podelitev priznanj.
Urednica večjezične literarne zbirke Metka Lovrin, je ustvarjalcem zbirke podelila
knjige. Ob koncu pa je Birgit Bauer, svetovalka za nemščino na Zavodu za šolstvo v
Ljubljani, učencem podelila DSD diplome.

K

O ŠOLA POSTANE HIŠA
EKSPERIMENTOV

V torek, 2. oktobra se je naša šola spremenila
v »eksperimentalni center«. Gostili smo Hiško
eksperimentov. Učenci in zunanji obiskovalci so imeli
na voljo več kot 60 mobilnih eksperimentov, ki so jih
lahko preizkušali.
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D

ROBTINICA
2018
Življenje ni narejeno iz želja,

temveč iz dejanj vsakogar
izmed nas. (Paulo Coelho)
Pet učencev naše šole se je v
sodelovanju z Rdečim križem Lendava
udeležilo tradicionalne humanitarne
akcije Drobtinica, organizirane v sklopu
svetovnega dneva hrane. Na stojnicah
pred trgovinama Spar in Mercator so
mimoidočim ponujali kruh v zameno
za dobrodelne prispevke, namenjene
šolskemu skladu DOŠ I Lendava.

PLAKAT MIRU
Otvoritev razstave PLAKAT MIRU
V petek, 19. 11., je v preddverju Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi potekala
otvoritev razstave PLAKAT MIRU, ki jo je pripravilo dobrodelno društvo Lions club
Lendava-Lendva. Razstavljena so bila likovna dela učencev sodelujočih šol
Na prireditvi so razglasili tudi 6 nagrajencev. Posebno priznanje je prejela učenka naše
šole, Larisa Sobočan. Njen mentor je bil Matej Zupanič.

B

iatlon

Učenci naše šole so se 6. decembra 2018
udeležili tekme za svetovnega pokal v
biatlonu za ženske na 15 km. Spremljanje tekme nam
je omogočila Zavarovalnica Triglav. Organizacijski
odbor Pokljuka pa je za učence pripravil pester
spremljevalni program (nastopala sta Nipke in Challe
Salle) in srečanje s slovenskimi biatlonci.

D

SD-tabor

Učenci 9. razreda smo se odpravili na
Koroško, kjer smo se pripravljali na certifikat
DSD (Deutsches Sprachdiplom) iz nemščine. Dela
ni bilo malo, a vsak prosti trenutek smo izkoristili za
skupno zabavo, druženje in igre na snegu.
Na ekološki kmetiji, kjer smo preživeli skupaj tri dni,
nam ni manjkalo dobre hrane in domačih živalih, ki so
nam prijazno delali družbo med igro in delom.
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SPOMIN IN OBENEM OPOMIN ČLOVEŠTVU
V ponedeljek, 28. januarja 2019, so imeli učenci 9. razreda
spominsko učno uro v lendavski sinagogi ob mednarodnem dnevu
spomina na žrtve holokavsta. Prisotni so bili tudi predstavniki
UNESCO šol.
V okviru učne ure smo si ogledali predstavo Estera ali praznik usod v
izvedbi gledališke skupine Pupila.

N

A MEDNARODNI KONFERENCI RAZKRILI
KULTURNO DEDIŠČINO LENDAVE

P

RIREDITEV OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

V četrtek, 7. 2. 2019, smo učenci 8. in 9. razreda sodelovali
na mednarodni konferenci »Multikulturnost kot dodana vrednost
majhnim mest v Evropski uniji«, kjer smo v družbi Madžarov, Francozov,
Avstrijcev in Estoncev razkrivali lepote majhnih mest, predvsem pa
pestrost naše Lendave. Trema nas ni ovirala in uspeli smo predstaviti
kulturno dediščino Lendave, ki sega od židovske kulture do festivala
Bogračfest – in vse to v angleščini.

V četrtek, 7. 2. 2019, so učenci 6.-9. razreda svojim
vrstnikom prikazali, koliko sodelovanja je potrebno, da se pripravi
kulturna prireditev. Čeprav nad zamislijo naprej niso bili navdušeni, se
je njihova domišljija kmalu aktivirala in že je bila prireditev pripravljena.
Na srečo imamo na šoli veliko dejavnosti, ki so jih lahko uporabili
v proslavi: mladinski pevski zbor, deklamiranje (učencev, učiteljev in
ravnateljice), dramatizacija, šolski bend, dobro dresirani psi …
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VIKI GROŠELJ

NEANDERTALCI

V soboto, 2. februarja smo na šoli
gostili enega največjih imen slovenskega
in svetovnega alpinizma, športnega
pedagoga, gorskega reševalca,
planinskega vodnika in pisatelja Vikija
Grošlja. Učenci 8. in 9. razreda so z
zanimanjem prisluhnili njegovemu
predavanju o vzponih na najvišje
vrhove celin. Predavanje je organiziralo
Planinsko društvo Lendava.

Devetošolci smo se odločili, da želimo
tokratni naravoslovni dan preživeti malo
drugače, zato smo se v četrtek, 7. 3.
2019, odpravili na Hrvaško, natančneje
v Krapino, kjer smo si ogledali muzej,
ki prikazuje razvoj vesolja, planetov,
Zemlje, življenja na Zemlji in življenje
neandertelcev. Ti naši predniki so simbol
tega mesteca, saj so tam konec 19.
stoletja našli okostje neandertalcev.

DOŠ I Lendava - 1 Sz. Lendvai KÁI

FESTIVAL MLADIH - TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

V torek, 16. aprila 2019, so se učenci devetošolci, ki so obiskovali
Turistični krožek so se v Murski Soboti udeležili državnega tekmovanja
Turizmu pomaga lastna glava. Gre za 33. vseslovenski festival mladih,
kjer so se učenci naše šole predstavili na turistični tržnici na temo
Turistični spominek mojega kraja. Izdelali lesene knjižne kazalke, ki so
opremljene z napisom V objemu Lendave.

D

RUŽBOSLOVNI TABOR Z UČENCI
OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA

Maja smo pri nas gostili prijatelje z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika,
s katerimi so učenci 8. razreda preživeli čudovit družboslovni tabor.
V ospredju je bilo raziskovanje zgodovine prekmurskih Judov. Med
vrhunce tabora sodijo obisk pustolovskega parka Bukovniško jezero,
ogled Pomurskega muzeja Murska Sobota z delavnico, poslikava
keramičnega polprodukta v Lončarski vasi Filovci, ogled razstave
Hundertwasser & Hasegawa na Lendavskem gradu ter pohod do
najvišje točke Lendavskih goric: Piramido. Spoznali smo, kako barvita
je naša zgodovina in da znamo ceniti to, kar nam je domače.

prireditev s pisateljem Adrejem Rozmanom Rozo
Končna prireditev Bralne značke je bila 29.05. Učencem, ki so tekmovali se je predstavil s svojimi
pesmimi, zgodbami mladinski pisatelj, pesnik, dramatik, igralec in prevajalec Andrej Rozman Roza, ki
se je kot mladinski pisatelj odlikoval po svojih šokantnih izrazih pogosto slengovskih in pogovornih
besedah, ter temah, kot so strah, samota, požrešnost, umazanija, lenoba.
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hírek

innen-onnan
Tudtátok-e, hogy több mint 111 esemény zajlott le ebben a tanévben!? A következő rovatban az iskolán belüli és kívüli
történetek sokasága tárul elétek. Kellemes mazsolázást!

4

Határon át

2019. május 20-án az iskolánk öt tanulója részt vett a Négy
határon át elnevezésű interaktív, honismereti, többfordulós
verseny döntőjén, Lakiteleken. A verseny több hónapon át tartott,
hiszen több fordulón keresztül lehetet csak eljutni a döntőig. Többek
között kvízeket töltöttünk ki, rövidfilmet készítettünk, kreatív jellegű
feladatokat oldottunk meg és helyi értékeket mutattunk be.
A döntőre már itthon kezdünk készülni, mert a tananyag ismerete
mellett még egy helyi értéket is be kellett mutatni. Az általunk
kiválasztott helyi érték a búbos túró volt. A verseny a lakiteleki
Népfőiskolán zajlott, ahol 12 csoport mérte össze tudását és
kreativitását. Csapatunk, a Lepkék a kiváló 3. helyen végeztek.

A

Lendvavidéki Leánykák népdalénekes csoportunk

A Lendvavidéki Leánykák népdalénekes csoportunk 2019. április 13-án, szombaton
Gyenesdiáson részt vett a „Tiszán innen–Dunán túl” megyei fordulóján, amelyre
az 2018 novemberében megszervezett válogatás során jutott el. Egy zalai, pontosabban
muravidéki csokorral készültünk a versenyre. A lányok szépen helyt álltak és előadásukat ezüst
minőséggel jutalmazták.
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Parlamenti karácsony
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
jóvoltából ismét megrendezésre
került a
„Parlamenti Gyermekkarácsony”,
melyre több mint 850 általános
iskolás gyermeket hívtak meg
Magyarországról és a határon
túlról, így 13 tanulónak is lehetősége nyílt ellátogatni Budapestre.
Ennek keretein belül színpadi
műsorral, kézműves foglalkozásokkal, zenével, tánccal, Lego kiállítással, arcfestéssel és még sok
más érdekes programmal vártak
bennünket.
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M

árcius
15-i ünnepi műsor
Az idei központi március 15-i ünnepi műsort immár

hagyományosan a muravidéki kétnyelvű általános iskolák
tanulói, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjaival
karöltve vitték színpadra a lendvai Színház- és Hangversenyteremben.
A forradalmi eszmeiség és szabadságharc döntő momentumainak
„libabőrös” jelenetei mellett a középiskolások szerzői szövegeikkel
járultak hozzá a nívós műsorhoz, amiben rávilágítottak a jelenkor
küzdelmeire.

SZ

únyogh Sándor fogalmazási
verseny legjobbjai

Mint minden évben, idén is megemlékeztünk
Szúnyogh Sándorra, a közkedvelt muravidéki költőre,
újságíróra és kultúrateremtő emberre, aki nagyon sokat tett a
muravidéki magyarságért.
A róla elnevezett emléknap keretében kiosztásra kerültek a
Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny legjobbjainak járó díjak is.

MURAVIDÉKI
SZAVALÓVERSENY

Magyar történelmi
vetélkedő

Az idei Muravidéki szavalóverseny is
sikeres volt. Gyönyörű Kányádi verseket hallhattunk és szabadon választott
verseket is. Valamennyien nagyon szép
sikert értek el.

Csütörtökön, november 15-én a Dobronaki KÁI-ban rendezték meg az idei
magyar történelmi vetélkedőt. A téma
Corvin Mátyás volt. Iskolánk tanulói
kiváló eredményeket értek el.

10.

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TALÁLKOZÓ A
LENDVAI IDŐSEBB POLGÁROK OTTHOÁBAN

„A kedves szavak rövidek, nem kerülnek semmibe,
de mégis örökké visszhangoznak.”
Csütörtökön, 2018. szeptember 27-én részt vettünk a már
hagyományos generációk közötti találkozón a Lendvai Idősebb
Polgárok Otthonában. Az Otthon lakóival együtt lángost és palacsintát
sütöttünk, sétáltunk, társasjátékokat játszottunk, sportoltunk,
ismerkedtünk az íjászattal és sok újat tanultunk a gyógynövények
használatáról.

Hagyományainkkal ismerkedtünk
Iskolánkban már régóta folyik az ún. Hagyományápolás című tevékenységi nap, ahol megismerkedünk szűkebbtágabb környezetünk szokásaival, hagyományaival. Az idén október 5-én került rá sor.
Bepillantást nyertünk a titokzatos rovásírásba; magyar népzenét hallgattunk, énekeltünk; különböző dísztárgyakat
készítettünk csuhéból; korongon agyagot edényekké alakítottunk; néptáncoltunk.
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intervjuji
interjúk
Osebnosti, ki pritegnejo pozornost: nemška literatura, »zdoma«, lokostrelstvo, konec ere…
…cselgáncs, titok, irodalom, utazás - Példaértékű egyének az iskolaközösségünkben.

tatamira fel!

I

skolánkban számos sokoldalú tanuló jár, többek között
Gabor Ria is ilyen. Ria okos
és vidám, vicces személyiség, aki néha komoly is tud
lenni. A judón kívül több tevékenységben is részt vesz.
Mivel foglalkozol iskolán belül, illetve kívül?
Iskolán belül tanulok, különböző
versenyekre járok, azon kívül pedig
judózok.
Hány judó versenyen vettél illetve
veszel részt?
Szerintem majdnem mindegyik versenyen részt vettem, és mindegyik
nagyon izgalmas, hiszen senki sem
tudja, mi fog történni a verseny végéig.
És mióta űzöd ezt a sportot?
Már körülbelül 6 éve járok judózni,
ezért már sok tapasztalatot szereztem, és elég jó vagyok ebben a
sportágban.

Mikor vannak az edzések, és ki
tartja őket?
Egy edzés általában másfél órát vesz
igénybe. Hetente 3-szor megyek
edzésre, vagyis hétfőn, szerdán és
pénteken, Nedelko Aleš az edzőm.
Mikor nehezebb a judó? Versenyen,
vagy esetleg edzésen?
Versenyen sokkal nehezebb. Ott
mindkét ellenfél több erőt fektet
bele, mint az edzésen.

Mennyire veszélyes ez a sport?
Az én korosztályomban még nem
annyira, de a 9. osztályosoknak már
sokkal komolyabb.
Honnét jött az ötlet, hogy judózz?
Az apukám is judózik, ezért én is.
Judón kívül milyen versenyeken veszel részt?
Elég sok versenyen vettem már részt,
nem is tudom felsorolni.
Melyik versenyen érted el a legjobb
helyezésed?
Továbbjutottam a szavalóversenyen,
aminek nagyon örülök.
További sok sikert kívánok neked.
Köszönöm.
Az interjút lejegyezte:
Nagy Lizett Emma
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"aranyos" lány

A

szlovéniai magyar
közösség legrangosabb
magyar nyelvi versenye,
a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny (PSTV),
melyen a kétnyelvű általános
iskolák tanulói és a középiskolás
diákok mérik össze magyar
nyelvi és irodalmi tudásukat. Az
általános iskolák nyolcadik és
kilencedik osztályosai között aranyelismerést kapott Varga Lara,
az 1. Számú Lendvai KÁI tanulója.
Vele beszélgettem.
Meglepődtél-e, amikor megtudtad,
hogy arany elismerésben részesültél a PSTV-n?
Igen, de volt bennem egy olyan
érzés, hogy legalább ezüstöt fogok
kapni, hiszen sokat készültem. A
könyvet igaz csak egyszer olvastam el, viszont a felkészülés
során sokszor bele-bele olvastam,
lapozgattam és jegyzeteket is
készítettem. Habár abba bele sem
gondoltam, hogy arany lesz a vége,
mert láttam, hogy mások is sokat
készültek.
A ti korosztályotok olvasandó
műve: Egy majdnem normális
család (Molnár T. Eszter) – hogy
értékelnéd?
Az én tetszésemet nem nagyon
nyerte el. Olyan érzésem volt
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mintha túl sok problémát akarna
egyszerre bemutatni. Ha különkülön foglalkozna egy-egy témával,
talán akkor látnánk igazán azoknak
a súlyát. Úgy lehet velük igazán
foglalkozni, hiszen fontos dolgokról
ír (kiközösítés, szóbeli bántalmazás,
szorongás, stb.).
Az arany elismerés valami új

számomra, és nagyon jó
érzéssel tölt el.

Hogy áltál neki a feladatlapnak?
A feladatlapos részénél a többségét
tudtam, nem volt túl nehéz, mint
ahogy azt előzőleg mondták, ez jó
volt. A fogalmazási résznél pedig
Lili és Virág kapcsolatáról kellett
írni. Ott kicsit meglepődtem, hogy
miről is fogok írni. Ugye Virág a
könyv főszeplője, Lili pedig a volt
legjobb barátnője. Az ő kapcsolatuk egy év múlva – nekünk kellett
kitalálni, hogy alakul a jövőben a
kapcsolatuk. Én megírtam, hogy Lili
is megtapasztalta azokat a rossz
dolgokat, amiket ő tett Virággal –
Csúnyákat beszélt róla, nem akart
társalogni vele, a többiekkel együtt
kiközösítette... Viszont a végén Virág
mégis visszafogadta barátnőjeként.
A megbocsájtás fontosságával
próbáltam zárni.

A jövőben is tervezel részt venni
ilyen versenyeken?
Lehet, de szeretnék valami újat is
kipróbálni, valamilyen természettudományira gondoltam. Talán jobb
kevesebb dologra koncentrálni
egyszerre.
A nyáron lesznek-e könyvek
kezedben – miket szoktál olvasni?
Lesznek, lesznek... Krimiket és sci-fi
regények.
Kérlek, adj egy jó tanácsot a jövőbeli PSTV-s tanulóknak!
Én úgy készülök, hogy minden
fejezet után kiírom a fontosabb
történéseket, szereplőket, hogy
amikor a felkészüléskor keresek
valamit, akkor azt gyorsabban meg
tudjam találni. Ezzel időt spórolok.
Az olvasók nevében is köszönöm
ezt a hasznos és ésszerű gondolatot, neked pedig további izgalmas
olvasási élményeket és boldog
nyarat kívánok!
Az interjút lejegyezte:
Štampah Misi
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a titokzatos lány

M

očnek Johanna
9. a osztály
legszorgalmasabb
tanulói közé tartozik.
Ő az a lány, akit már
kétéves korom óta ismerek.
Nagyon helyes és sokat lehet vele
nevetni.
Tudom, hogy szeretsz tanulni, az
érdekel, hogy naponta hány órát
töltesz a könyvek előtt?
Hát attól függ, milyen az
órarendem. Ha laza napom van,
akkor 2 vagy 3 órát, de minden a
tananyagtól függ... van, hogy 3 – 4
órát is tanulok. Kitartó vagyok,
szeretem biztonságban érezni
magam a tanórákon.
Kedvenc tantárgyad?
Kedvenc tantárgyam a matematika,
mivel szeretek logikai feladatokat
megoldani, de szeretem a kémiát és
a földrajzot is.

Mivel foglalkozol a szabadidődben?
Nevetni fogsz, a szabadidőmben
kikapcsolódásként matematikai
feladatokat szoktam oldani, vagy
kémiai és biológiai ismeretterjesztő
szövegeket olvasgatni.
Hol fogsz továbbtanulni?
A Lendvai Kétnyelvű Középiskola
gimnáziumi tagozatára iratkoztam.
Úgy tudom, vegetáriánus szeretnél
lenni, vagyis lassan mondasz le a
húsról. Ez igaz?
Valóban szeretem az állatokat, s
néha nehéz megemészteni, hogy
egy ártatlan állat életét veszik el,
hogy mi emberek megegyük. Most
még fogyasztok húst, de felnőtt
koromban biztosan lemondok róla.
Mit szólnak ehhez a szüleid?
Nem örülnek neki, de majd
elfogadják döntésemet.

„Mi leszel, ha nagy leszel?”
Hát az még odább van, de
matematika tanár szeretnék lenni.
Általános vagy középiskolában
tanítanál?
Középiskolában, ott már érettebbek
a diákok, és komolyabban veszik a
tanulást.
Vannak az életedben, titokban
tartott tevékenységeid is. Beszélsz
erről, vagy továbbra is titok marad?
Nem szeretnék még erről beszélni,
talán majd egyszer máskor, ez
maradjon az én titkom.
Köszönöm szépen az interjút, és
további sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Az interjút lejegyezte:
Bojnec Rebeka

A "kitünő" utazó
Mivel szeretsz foglalkozni szabadidődben?
Szabadidőmben szeretek rajzolni, biciklizni a
barátaimmal, sétálni, túrázni. Néhány hónapja ukulelén
játszom, és ez nagyon tetszik.

ellátogattuk a testvéremhez Berlinbe. Nyáron nyaralás
helyett egy rövid kirándulást tervezünk Londonba vagy
Isztanbulba. Következő éven a nővéremmel Párizsban
fogok utazni, mivel ott lesz neki a felvételije.

Mivel szeretnél foglalkozni a jövőben?
Még nem tudom, a jövő számomra rejtély. Az angol
nyelvet nagyon szeretem… lehetnék tanár vagy akár
fordító, de gondolkodom, az orvosi vagy ügyvédi pálya
irányában is.
Mi lenne számodra a megfelelő
munkahely?
A megfelelő munkahely
nekem? Ajaj… Az biztos, hogy
emberekkel szeretnék dolgozni.
Nyitott munkatéren…

Számodra melyik a legkedvesebb tantárgyod az
iskolában?
A kettő legkedvesebb tantárgyam az iskolában, a szlovén
és az angol nyelv. Az angol nyelv azért, mert érdekes
		
és szórakoztató – ennél a
nyelvnél jó eredményeket
Bemutatom barátnőmet, Ferenc Nikát.
értem el. A másik legkedvesebb
Valamennyien tudjuk, hogy kitűnő tanuló,
tantárgyam pedig a szlovén
kíváncsiak vagyunk egyéb titkaira, amelynyelv. Azért szeretem, mert óra
eket személyesen most osztott meg velem.
közben sok különböző érdekes
témákról beszélgetünk.

Hallotam, sokat utaztál, merre jártál, hol voltál legutolján?
Jó hallottad, sokat utazok. Legtöbbször autóval, vagy
busszal. Áprilisban először utaztam repülőgéppel, hiszen

Hol fogod folytatni a tanulást?
A tanulásomat a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában
gimnázium szakon szeretném folytatni.
Az interjút lejegyezte: Štiblar Emma, 9. a
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punca z banja luke

M

ed tem šolskim letom se nam je pridružila
nova učenka iz Bosne in Hercegovine.
Sofija sedaj obiskuje 7. b razred in da bi se
čim bolje znašla v novem okolju, ji sošolci
in sošolke z veseljem pomagajo.
Ker sem hotela izvedeti kaj več o tamkajšnjem
šolskem sistemu ter o tem, kako se je vključila v
življenje tukaj, sem jo zaprosila, da spregovori z mano
nekaj besed.
Sofija, iz katerega kraja v BiH prihajaš? Kdaj si prišla v
Slovenijo?
Prihajam iz Banja Luke. V Slovenijo sem prišla 6. 11.
2018. Na šolo sem prišla 9. 11. 2018, s poukom pa sem
začela 12. 11. 2018.
Je kakšna razlika med tvojim rojstnim krajem in Lendavo?
Banja Luka je veliko večje mesto. Tam sem živela v hiši,
tukaj pa živimo v bloku. V Banjaluki sem pogosto hodila
v kino, tukaj pa ga žal nimam. Tam smo živeli v centru
mesta, v samem mestu je bilo veliko prometa, tukaj pa ga
ni tako veliko, kar se mi zdi veliko bolje.
Kakšne pa so razlike med šolo tukaj in tam (število
učencev, učilnice, učitelji, odmori, hrana … )?
V Banja Luki je šola, ki sem jo obiskovala, manjša kot v
Lendavi, število učencev pa je približno enako. Učilnice
so veliko bolj opremljene kot tam. Tukaj so učitelji tudi
zelo prijazni in mi veliko pomagajo. V Banja Luki smo
po koncu druge ure imeli kosilo, ki smo si ga morali sami
kupiti. Odmor je trajal 15 minut, po koncu tretje ure smo
imeli 10-minutni odmor, da smo lahko pojedli, kar nam
je ostalo od kosila. Ostali odmori so bili dolgi 5 minut.
Ali traja pouk tam enako dolgo kot tu?
Ena šolska ura traja 45 minut, tako kot tukaj. S poukom začnemo 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi v
drugem tednu junija.
Ste imeli enake šolske predmete, kot jih imaš sedaj tu?
Imela sem enake predmete, kot jih imam tukaj, le da sem
tam v 7. razredu dobila fiziko, namesto naravoslovja pa
smo imeli biologijo.
Kaj pa šola v naravi in dnevi dejavnost ter krožki?
Šolo v naravi imamo v 4., 5., 8. in 9. razredu. Traja 5
dni in gremo v Srbijo ali Črno goro. Športni dan imamo
enkrat na leto in to vsi razredi hkrati. Krožki so se pri nas
odvijali ob sredah in četrtkih 7. uro, obiskovali pa smo
lahko pevski zbor, košarko, odbojko …
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Ste imeli šolske počitnice? Kako dolge so bile?
Jesenskih počitnic nimamo, zimske pa trajajo 20 dni.
Spomladanske počitnice so dolge en teden.
Z novo šolo so prišli tudi novi prijatelji, znanci, sošolci,
vrstniki … Kako ti je uspelo navezati stike z njimi?
Pustila sem, da so se stvari odvijale same od sebe.
Kaj pa stari prijatelji, sošolci, znanci? Še ohranjaš stike
z njimi? Kako?
Ko grem v BiH, jih obiščem, drugače pa se s prijatelji
pogosto slišimo po telefonu, na Vibru imamo skupino, v
kateri skupaj klepetamo.
Za slovenščino pravijo, da je enostavni jezik. Kako si se
spoprijela z njo?
Nekaj slovenščine sem že vedela. Veliko razumem, več
težav mi povzročata govor in pisanje. Najbolj pa se
mučim z dvojino. Slovenščino se učim z učiteljico in
doma, berem, gledam slovenske programe …
Če bi lahko izbirala, bi ostala v Sloveniji ali bi se vrnila v
svojo matično domovino? Zakaj?
Če bi lahko izbirala, bi se vrnila domov, ker imam tam
prijatelje in jih zelo pogrešam. Tam sem namreč živela 12
let.
Intervju zapisala: Martina Strelec
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lok in les

N

iko Horvat – veliki rezultati, plemenite sanje
Pogovarjam se z Nikom Horvatom, učencem
9. b razreda, ki dosega izredne rezultate
na področju lokostrelstva in ima zanimive
kratko- ter dolgoročne načrte.

Koliko časa se ukvarjaš z lokostrelstvom?
6 let, skoraj polovico svojega življenja. Na to dejavnost
sem zelo ponosen, ker sem v relativno kratkem času v
Sloveniji dosegel kar velike rezultate.
Kdo ti je vzbudil zanimanje za ta šport?
Že kot mali otroci smo s sestrično in bratrancem izdelovali loke iz leskovih šib. Dedek je tudi pomagal, vzel si je
malo več časa in nam izdelal loke. »Naslednja stopnja« je
bila, ko sem šel na eno tekmovanje, ki je bilo organizirano pri lendavskem gradu. Takrat sem se še bolj navdušil
in sem se vpisal v krožek. To je bilo pred šestimi leti.
Nekaj let sem spoznaval osnove, potem sem postal član
lokostrelskega kluba v Lendavi. Z leti sem napredoval,
dobil profesionalno opremo. Ko mi v Lendavi več niso
mogli nuditi tistega znanja, da bi bil konkurenčen, je oče
poznal nekoga in našli smo skupino v Mariboru. Tam me
je treniral Matija Žlender, ki pa je nedavno šel v Španijo
in trenutno sem žal brez trenerja.
Kakšni so tvoji treningi?
Vsak dan je razporejeno s čim se ukvarjam. En dan je
tehnika, drugi dan moč. Naprej vaje brez loka, nato
počitek in nato še z lokom. Pri tehniki razdelimo strel

na več komponent in vsako posebej izpopolnjujemo. Pri
vzdržljivosti pa, kako te komponente povezati in pravilno izpeljati… Že sam dvig loka je zelo zapleten, čeprav
se ne zdi tako. Tu moraš »poravnati vse linije«, kakor mi
pravimo, kontrolirati moraš svoje mišice. Ko dvignemo
lok »zasidramo« - dotaknemo se brade z roko – takrat
pride do raztezanja v hrbtnem delu mišic in pomaknemo
tja kje smo si mi zastavili cilj in potem komaj izpustimo
Katere so najpomembnejše vrline lokostrelca?
Definitivno umirjenost. Umirjen temperament. Vse drugo
se lahko naučiš z trdnim delom.
Kakšni so tvoji dosežki na tem področju?
Huh… Začel sem tekmovati na Madžarskem s tradicionalnimi loki. Po nekaj doseženih medaljah sem se preselil
na tekmovanja v Slovenijo, saj tu vse tekme potekajo po
točno določenih pravilih in vsi tvoji dosežki se pošiljajo
na Svetovno lokostrelsko zvezo. Nekaj let sem se držal v
ozadju v svoji kategoriji, nato sem pa začel nizati dobre
rezultate. Pred leti sem bil državni prvak v vseh meni aktualnih kategorijah. Tudi letos imam kar dobre rezultate.
Vse skupaj imam več kot 100 medalj, približno 60 zlatih.
WOW! Kam pa greš v srednjo šolo, boš nadaljeval z
lokostrelstvom?
V lesarsko, za lesarskega tehnika v Maribor. V mestu imajo prav tako klub, in strelišče. Bil sem že sprejet pri njih,
kajti določeni treningi so mi potekal prav tam. Po mojem
bodo veseli mojega obiska…
Zakaj pa lesarstvo?
Starša imata lesarsko podjetje. Oče me je že od malih
nog učil vrline lesarstva, in veliko pomagam pri njegovi
delavnici. Poleg tega me zanimajo podrobnosti, tiste
bolj zapletene stvari, zato sem se odločil, da se izučim
za tehnika, pozneje pa po vsej verjetnosti za inženirja.
Dolgoročno pa bi naj prevzel podjetje staršev.
Resni in plemeniti načrti za doseganje le teh ti želim le
najboljše! Še eno misel bi prosil, ki jo pustiš za seboj za
prihajajoče generacije…
Naj ne pričakujejo dobička brez vložka. Razložim na praktičnem »lokostrelskem« primeru: Vsi so hoteli biti državni
prvaki, ampak niso hoteli hoditi na treninge. Potem so si
kupili neko profesionalno opremo, vendar še vedno ni šlo.
Jaz delam že intenzivno štiri leta, resno vlagam in delam
na tem dan za dnem, pa še vedno nisem čisto na vrhu.
Konstantno na vrhu pa niti ne moreš biti, ker moramo
vedeti, da tisti, ki želijo biti na vrhu vsi vlagajo…
Intervju zapisal: Miha Štampah
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nemške korenine

K

epe Noelle – nemške
korenine in ljubezen do
risanja Noelle je ena od
redkih na šoli, ki so prejeli v letošnjem šolskem
letu zlato priznanje na določenem
tekmovanju. Ta podvig ji je uspel
pri nemškem jeziku. Poleg tega pa
izvemo še marsikaj zanimivega.
Kakšna je bila pot do tega priznanja?
Sprva smo morali prebrati knjigo,
nato pa smo na tekmovanju reševali
razne naloge ter napisati smo morali
tudi spis.
Kakšna je bila tematika, o čem
govori knjiga?
»Speed-Dating mit papa«. To je nov
način spoznavanja potencialnih
partnerjev. Vsi, ki ga iščejo gredo v
en lokal in tam ima vsak z vsakim 5
minut časa, da se spoznajo. Jonas
živi sam z očetom. Oče vzgaja otroka sam, pri tem mu pomaga soseda.
V zgodbo se vpleta tudi sestra, ki
želi, da si oče najde novo žensko.
Oče pristane na »speed-dating«,
kjer spoznava nove ženske, kar pa
Jonasu ni všeč, on bi rad, da bi oče
bolj spoznal sosedo. …in tako se
zgodba zapleta…
Ti je bila tematika všeč in kakšno
je bilo tekmovanje?
Zanimiva je bila, ker so bili komični
in resni prizori tudi prisotni. Tekmovanje pa je bilo dokaj zahtevno,
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saj so bila takšna vprašanja, da si
moral vedeti zelo dobro nemško, da
si jih sploh razumel. Veliko je bilo
specifičnih izrazov.
Kje si se pa ti spoznala z nemščino?
Mama je profesorica nemščine in že
od malih nog me uči ta jezik. Poleg
tega pa imam družino v Nemčiji
in Avstriji. Moja krstna botra živi
v Avstriji, mamina botra in njena
sestrična pa v Nemčiji. Pa še oče
se je rodil v Dornbirnu. Torej po
strani obeh staršev imam kakšnega družinskega člana na nemško
govorečem področju. Berem nemške
revije, knjige in gledam skoraj le
nemško televizijo.
Kaj tebi pomeni nemščina?
Družino, dom. Doma se tudi v večini pogovarjamo nemško. Izmed vseh
jezikov, ki jih vem, najbolj obvladam
nemščino. Ogromno knjig preberem,
ki mi jih kupuje mama…
Kakšne zvrsti?
Ljubezenske, komedije, misteriozne,
kriminalke, grozljivke. Vse mešano…

»Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.«
(Johann Wolfgang von Goethe)

Kakšen je po tvojem mnenju nemški jezik?
Veliko jih govori, da je agresivni
jezik. Meni se zdi lepi jezik, ima
veliko naglasov in dialektov – v raznih predelih Nemčije govorijo zelo
različno in to je zanimivo.
Kam greš dalje v srednjo šolo in kakšne načrte imaš glede nemščine?
V oblikovalno, v Maribor ali v
Mursko soboto. To je odvisno od
sprejemnih izpitov. Razmišljala sem
tudi o srednji šoli v Avstriji, vendar
v bližini ni te smeri, zelo daleč pa
še ne želim iti. Vendar študirala bi
vsekakor na nemško govorečem
področju.
Od kod pa ljubezen do oblikovanja?
Že od malih nog rada rišem in mami
je to bilo izredno všeč, in me pri tem
tudi podpira. To je delo, kjer lahko
izpustim dnevni stres in pozabim na
vse okoli sebe. Tu lahko izdam svoje
občutke. Pomembno je najti tako
dejavnost v življenju, kjer lahko pozabiš na vse drugo in se osredotočiš
le na tisto eno edino stvar.
Se popolnoma strinjam s tabo.
Želim ti vso srečo in, da prispeš v
življenju tja, kamor si želiš, oziroma
da dosežeš to, kar si si zastavila. Prosil bi te še le za zaključno
zamisel, ki jo pustiš prihajajočim
generacijam…
Intervju zapisal:
Miha Štampah
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naj punce in naj fantje!

V

sredo, 10. aprila 2019,
se je v Medvodah
odvijalo ekipno državno
prvenstvo v badmintonu
za osnovne in srednje
šole. Turnirja se je udeležili 20
ekip. Našo ekipo so sestavljali:
Nika Bedič, Iva Koša, Kaja Litrop,
David Gabor, Anel Hac Györköš
in Dorian Hranilović.
Pogovarjal sem se z vsemi člani
ekipe.
Majhna, vendar pomembna
korekcija: Imamo najboljše
punce in najboljše fante.
Kako ste se pripravljali na državno
prvenstvo?
Posebnih priprav ni bil, razen
standardnih treningov, ki trajajo po
uro in pol. Na začetku se ogrejemo.
Nato tečemo in imamo gimnastične
vaje. Delamo tudi z medicinkami
ali pa delamo na tehniki, potem pa
igramo. Imamo tudi vaje za moč.
Naša ekipa igra skupaj že tri leta.
Nekateri trenirajo badminton že
šest, drugi tri leta. Vsi pa smo že
pred tem »udarjali z loparjem.«
Nekateri v vrtcu, nekateri v šoli pri
krožku, torej zelo mladi smo se že
spoznali s tem športom.
Kako ste se uvrstili na državno
tekmovanje?
Avtomatično, saj nismo imeli
nasprotnika na področnem tekmovanju.

Kako se spominjate 9. aprila, dan
državnega prvenstva?
Zgodaj zjutraj smo vstali, že ob
pol petih smo krenili iz Lendave v
Medvode. A kljub zgodnji uri smo
zamujali …
Spomini so različni – nekaterim
je v spominu ostalo zamujanje
na tekmovanje, enim slovesen
začetek tekmovanje, drugim pa
sámo tekmovanje in zmaga.
Ko smo prispeli, smo naredili načrt,
kdo bo igral posamezno, kdo pare,
kdo mešano. Nato smo se ogreli in
čakali na vrsto.
Najprej smo igrali v skupinah, kjer
igrajo vsi z vsemi, nato pa najboljši
ekipi napredujeta v polfinale in nato
v finale.
V kvalifikacijah smo premagali
OŠ I, Koroške jeklarje iz Ravn na
Koroškem s 4:1 in OŠ Bojana Ilicha
iz Maribora s 5:0.
S temi rezultati smo se uvrstili v
nadaljnje tekmovanje. V četrtfinalu
smo s 4:0 premagali OŠ Preska. Z
zmago proti OŠ Kungota s 4:1 smo
se povzpeli v veliki finale.
Kakšen občutek ste imeli pred
tekmovanjem, kakšna so bila
pričakovanja?
Mislili smo, da bomo tretji ali pa
vsaj drugi…
…Starejši člani ekipe se s tem niso
strinjali:
Ciljali smo na prvo mesto, saj smo
bili pred leti že na stopničkah.

Kako se je končalo tekmovanje?
V finalu smo pometli z Ljubljančani
iz osnovne šole Pirniče.
Zakaj je ta zmaga za vas posebna?
Ker smo po 17-ih letih ponovno
pripeljali v Lendavo naziv Osnovnošolski ekipni državni prvaki.
Kdo vas je vodil do te zgodovinske
zmage?
Našo ekipo vodi in trenira Denis
Pešehonov, ki se v Lendavi ukvarja z
badmintonom že 16 let, na državno prvenstvo pa nas je pospremil
in nam z napotki pomagal učitelj
športa, Igor Šendlinger.
Kaj menite o ekipi?
Ekipa je ravno prav velika, saj nam
že sedaj občasno primanjkuje prostora za trening – treniramo na 4-ih
igriščih, medtem ko v Medvodah na
12-ih.
Vsi učenci te ekipe, pa čeprav bodo
nekateri šli v srednjo šolo, se bodo
še naprej ukvarjali s tem športom.
Kaj mislite, da je bila tista dodana
vrednost, ki vas je pripeljala do
naslova državnih prvakov?
Dobro smo poznali nasprotnike.
Dobro sodelujemo kot ekipa.
Imeli smo najboljšo ekipo.
Nekateri so imeli dobre fante pa
»slabe punce«, nekateri pa »dobre
punce pa slabe fante«, mi pa smo
imeli »dobre punce in dobre fante.«
Intervju zapisal:
Miha Štampah

pričakovanja
Tisti z izkušnjami so torej pričakovali zmago, tisti z manj izkušnjami pa so bili
glede pričakovanj skromnejši.
Ko je napočil čas dejanj, je dal vsak vse od sebe in naredil to, kar je ekipa
potrebovala.
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"to še odpojem, pa grem..."

S

ledi intervju z učiteljico Tanjo Vajdo, ki
zapušča našo šolo in gre na zaslužen počitek.
S tem se zaključuje eno poglavje, ki je bilo
glasbeno pestro, uspešno in izredno aktivno.

Zaradi koga ste vzljubili glasbo?
Ljubezen do glasba je pri meni verjetno malo dedna. Mislim, da sem prišla na svet s glasbo po očetovih genih. On
je bil glasbenik. Brez glasbene šole je igral na tri inštrumente, mama pa je zelo lepo pela. Živela sem v družini,
kjer se je pelo in igralo in to ti potem »ostane«.
Ali ste že v osnovni šoli vedeli, da boste učiteljica
glasbe?
Sem, v šestem razredu. Seveda, če mi ne bi uspelo bi bila
verjetno kaj druge-ga, ampak dejansko sem v osnovni
šoli vedela, da je to TO. Glasba je bila moje življenje, moj
hobi in tako je tudi ostalo.
Kam ste hodili v srednjo šolo in kje ste študirali?
V srednjo šolo sem hodila v Mursko Soboto v pedagoško
gimnazijo. Tako sem bila ves čas povezana z glasbo,
vendar nisem hodila v srednjo glasbeno šolo. Po srednji
šoli in po maturi sem šla na sprejemne izpite v Maribor,
na Pedago-ško fakulteto. Bila je kar velika konkurenca,
vendar sem sprejemne naredila brez problema.
Kako se spominjate začetkov poučevanja na tej šoli?
Tako, da sem bila popolnoma sama, ko sem prišla na to
šolo. »Ni bilo nikogar.« Pred menoj sta bili dve učiteljici,
Suzana Kocuvan, ki je bila moja učiteljica in imela sem
jo zelo rada. Delno sem tudi zaradi nje postala učiteljica
glasbe. Mo-ja druga dobra učiteljica, ki sem jo prav tako
imela rada, je bila Marija Farkaš ali Mimica, ki je tudi
odšla s te šole. Jaz pa sem tu pristala kot absolventka Pe-dagoške fakultete. Nisem še diplomirala, nisem
imela mentorja, nisem bila pri-pravnik, nisem bila še nič.
Plavala sem v svojem razredu, vržena sem bila v »globoko
vodo« in sem se poizkušala znajti, kot sem se znala, še z
desetimi izpiti na grbi. Res pa, da so mi bili starši na pomoč. Pri pedagoškem delu mi je veliko pomagala mama,
ker je bila ona tudi pedagog, Res se lahko zahvalim
mami, ker sem splavala, kot bi temu rekli.
Ste poučevali samo v Lendavi, če da, potem ali vam ni
žal, da ste ostali le tu?
Poučevala sem od prvega do zadnjega dne, samo tukaj.
Ni mi bilo nikoli žal. Seveda so v življenju vzponi in padci,
so uspehi, neuspehi in mislim, da ni člo-veka, ki se mu to
ne dogaja. Tudi jaz sem se veliko naučila od otrok, otroci
pa od mene. Morala sem se izpopolnjevati iz madžarskega jezika, ker sem iz slo-venske družine in madžarščina
je bila zame drugi jezik. Srečevala sem učitelji-ce iz
Madžarske, ki so mi pomagale. Dale so mi note za zbore.
Tako, da je šlo vse brez problema.
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Meni je vse pozitivno!
Samo, da smo dobre volje.
Če si kot oseba pozitivna
potem vedno vse teče v
pozitivni smeri.
Kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin v teh štiridesetih
letih?
Ja, delo z zbori, potovanja, nastopi,… to sem imela najraje. Zbore sem imela najraje. Ne morem sploh kaj drugega
povedati, zbori.
Kaj pa je najpomembnejše pri vodenju zbora?
Najpomembnejše je, da imaš dober stik z otroci. Najdeš
otroke, ki so muzikal-ni, in jih skušaš vsaj malo »pridobiti«. Torej v prvi vrsti sem skušala biti potr-pežljiva, v
drugi vrsti pa menim, da se časi spreminjajo. Trendi so se
spreme-nili. Današnje “elektronsko življenje” popolnoma
drugačno. Včasih sem brez problema imela veliko otrok
pri zboru, zdaj jih težje pridobim. Pač sistem je drugačen,
otroci pa ste še zmeraj »samo« otroci, isti.
Katera je vaša najljubša zvrst glasbe?
Klasika. Od osnovne šole do danes mi je všeč klasika in
to je spet povezano z domom. Moj oče je izredno rad
imel glasbo in na televiziji smo vedno poslušali in gledali
koncerte.
Ste žalostni, ker zapuščate šolo?
Ja in ne... Vesela sem, da grem pa malo je tudi čudno.
S čim pa se boste ukvarjali zdaj?
Ja, težko vprašanje, najtežje vprašanje. Najprej se bom
malo odpočila, potem pa bom videla, kaj bo čas prinesel.
Doma imam moje živali, ki jih imam zelo rada, to so moje
muce, s katerimi se zabavam, moj živalski svet. Poleg
tega imam ogromen vrt in sadovnjak. Ver-jetno bom kuhala, gospodinjila. Mogoče si bom vmes privoščila kakšna
potova-nja. Ko bom pogrešala malo muzike, mogoče
bom vzela harmoniko ali kitaro v roke. Pa bom videla, kaj
bo potem nastalo iz tega.
Intervju sta zapisala: Alina Denša in Fran Žilavec
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kreativno
pisanje
kreatív
írás

A gondolat… Az ihlet… Az a bizonyos „isteni szikra”. Mindenki érzi, amikor teremtett valamit. Olykor egy zene, egy festmény, vagy
egy lelkünket felkavaró történést késztet arra, hogy vessük papírra gondolatainkat... de lehet, hogy pusztán szórakozásból forgatjuk
tollunkat. A következő rovatban beléptek egy fantáziabirodalomba, ami néhol olyan, mint a világunk, néhol pedig a fordítottja, de minden estetben a maga nemében izgalamas. Vigyázat a érezni lehet! Könnyezni is... Akár a sírástól, akár a nevetéstől...

H2O-jevke in H2O-jevci! Ste že kdaj napisali besedilo, v katerem so nastopale poosebljene živali in stvari? In povrhu vsega je bila vaša
zgodba še poučna? Če ste na zgornji vprašanji ravnokar prikimali oz. odgovorili z »ja, sem,« ste zagotovo napisali basen in bili v vlogi
basnopisca. Tudi naši sedmošolci so se letos preizkusili v pisanju te književne zvrsti.
Preberite nekaj zanimivih in poučnih basni ter ugotovite, kateri nauk (ki je zapisan kot pregovor) ustreza kateri zgodbi.
Lahko izbirate med naslednjimi nauki:
»Brez dela ni jela.« - »Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.« - »Laž ima kratke noge.« - »Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.«

Požrešen volk in lačen medved sta šla na lov na bližnji travnik. Tam se je pasla čreda ovac,
a le ena je bila lepo debela in okrogla.
Medved se je pognal za tisto ovco in jo tudi ujel. Ker se volku ni dalo loviti, je medveda
prosil, naj ovco razpolovi in tako vsak dobi enak delež.
A medved je zavrnil volkovo prošnjo z besedami: »Veš volk, …«
Clea Horvat - 7. b

21

H2O - 2018/2019 - številka 24 /dik szám

dve mački
Nekoč sta živeli dve mački. Ena je bila važnejša od druge, zato se nikoli nista prav dobro razumeli.
Vedno in v vsem sta tekmovali, še posebej v tem, katera je lepša ali katera ima več pameti.
Imeli pa sta tudi to skupno lastnost, da sta radi lovili miši. Seveda, vsaka posebej,
saj bi skregali tudi pri lovu.
Nekega dne, ko sta bili zelo lačni, sta se odločili, da bosta poiskali svoje kosilo skupaj.
Zakaj skupaj? Da bosta videli, katera je hitrejša in katera ulovi debelejšo miško.
Ko sta prišli do sosedove hiše in kleti, sta se pripravili na lov.
Nabrusili kremplje ter vrgli oči na peclje.
»Draga prijateljica, jaz bom zmagala,« se je bahala prva mačka.
»Le v tvojih sanjah,« ji ni bila dolžna druga.
Kar dolgo sta čakali na miško, ki je ni bilo od nikoder. Vmes sta se še malo dražili. Ko sta bili že
pošteno lačni, je iz luknje prišla velika miš. Mački sta se spogledali in se podali na lov za plenom.
Nič kriva miška se je ustavila in ju lepo prosila: »Prosim, ne pojejta me, nič vama nisem naredila in
nimata razloga, da bi me pojedli.«
Mački sta se ob teh besedah začeli na ves glas režati. »Seveda imava razlog, da te pojeva. Debela si,
imaš veliko mesa in midve sva sestradani!« sta odvrnili mački.
Bili sta dobro prepričani, da bosta miško ujeli in jo pokosili. V drugo sta se pognali v lov, a urna in
spretna miška jima je med tacami popihala nazaj v mišjo luknjo.
Prijateljici mački sta se nato še sprli, češ katera je kriva, da jima je miš pobegnila pod nogami.
Tako sta ostali brez kosila.
Tudi pregovor pravi: …
								
Nika Utroša - 7. b

Lisica in volk sta sklenila,
da zajca bosta ulovila.
Zajec jima je vedno popihal,
tako da je na koncu komaj dihal.
Nekoč sta ga končno dobila,
ker sta ga res dolgo lovila.
Ko je prišel čas za kosilo,
se jima je iz ušes kar kadilo.
Lisica je hotela celega zajca imeti,
požrešni volk pa ga celega požreti.
Lisica je kar govorila:
»Zajca sem jaz izsledila!«
»Jaz pa sem ga ulovil!«
je kar naprej volk govoril.
Naenkrat je med njima zavrelo,
da se je obema zvrtelo.
Zajec pa je skočil stran
in odkorakal v beli dan.
Sara Hozjan - 7. a
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Nekoč je živel lev, ki se je najraje prehranjeval z zebrinim mesom. Da bi
jo lažje ujel, se je odločil, da nastavi past, v katero se bo zebra ujela. Past
pa je bila velika luknja v zemlji, prekrita s kupom listja. V izkopano luknjo
bi padla zebra, ko bi jo lev preganjal.
Naslednji dan je lev šel na lov, ker je bil zelo lačen. V bližini je opazil zebro
in jo začel preganjati naravnost proti nastavljeni pasti. A zebra se je tik
pred kupom listja obrnila v drugo smer, lev pa se ni mogel več ustaviti,
saj je bil v hitrem teku.
Tako je namesto zebre v past padel sam lev.
D. Dawa Pratnekar - 7. b

Najstarejši lisjak je bil prebrisane narave. Podil se je po
trati, tekal, skakljal in v gozdu, daleč od oči svoje mame
lisice, zavpil: »Imam ga! Ulovil sem ga! Sedaj ga bom pa še
pojedel!« A zviti lisjak v resnici ni ulovil nobenega zajčka, le
pretvarjal se je. Čez nekaj časa se je vrnil k svojim bratom
lisjakom in mami ter rekel, da je njegovo kosilo bilo skromno,
saj zajec ni imela veliko mesa. Dodal je še, da ga še vedno
muči lakota. Zato je mamo prosil, naj mu odstopi zajca, ki
ga je ulovila sama.
A ker je mama lisica vedela, da se njen najstarejši mladič
rad laže, mu je naročila naslednje: »Dragi moj lisjak! Odpelji
me v gozd, tja, kjer si ulovil zajca in ga pojedel. Pokaži mi,
kam si spravil njegove kosti.«
Maja Dolenčič - 7. a
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basni
Na kmetiji sta delala konj in osel. Konj se je
ob delu mučil, saj je trdo moral delati, osel
pa je hodil sem ter tja in opazoval konja.
Minil je dan, ko je konj preoral več sto
metrov njive, osel pa ni opravil nobenega
dela.
Gospodar ju je zvečer pospremil v hlev, da
bi ju ustrezno nagradil. Osel je z radovednimi očmi pogledoval svojega gospodarja in
pričakoval bogato nagrado. Konj, ki pa je bil
skromnega srca, si je želel le nekaj hrane in
počitek.
Kaj mislite, kdo od njiju je bil nagrajen za
pridno delo?
Seveda konj, saj …
Maja Dolenčič - 7. a

Mladič je pogoltnil slino in mamo pospremil v gozd. Ko sta
prišla do prvega hrasta, je lisjak pokazal na mesto, kje naj bi
pojedel zajca. A kosti ni bilo …
Mama lisica je hitro ugotovila, da njen najstarejši mladič v
resnici ni ulovil zajčka, zato je ostal tisti dan brez kosila.
Saj veste, …
Maja Dolenčič - 7. a

Kateri nauk ustreza
tej basni?
Nekoč sta živela volk in miš. Nekega dne, ko se je
miška pripravljala ne pevsko tekmovanje, je mimo
njenega doma prišel volk.
Nagovoril jo je: »Kaj pa počneš?«
»Pripravljam se na tekmovanje iz petja,« je odvrnila
miška.
Volk je pomislil, da bi tudi on lahko šel na pevsko
tekmovanje ter premagal miško in dobil glavno
nagrado.
»Kaj pa dobi zmagovalec?« je radovedno vprašal volk.
»Za nagrado dobi zmagovalec 2 kg najokusnejše
hrane na svetu,« je odgovorila miš.
Napočil je dan tekmovanja in volk je prišel na kraj
dogodka veliko prej z namenom, da bi podkupil vse
sodnike tako, da bi na koncu zmagal ravno on – volk.
Sodniki so mu obljubili, da bo zmagal le, če bo zapel
z žametnim glasom. Volk je bil prepričan, da to zna
in zmore, saj je veliko večji in pametnejši ter bolj
prebrisan kot vsi njegovi tekmeci.
Tekmovanje se je začelo, tekmovalcev pa je bilo
malo. Miška je zapela s tako lepim in nežnim glasom,
da so vsi dobili kurjo polt.
Ko je bil na vrsti volk, ga je popadla velika trema in
iz njegovega grla ni prišel žametni glas, ampak glas,
kakor da bi kdo kotalil sode.
Žirija ni imela težkega dela, kajti zmagala je miška, ki
je pridno vsak dan vadila pesem in petje. Za nagrado
je dobila 2 kg hrane po njenem okusu.
Volk je odšel domov praznih rok in še osramočen, saj
je bil njegov glas vse prej kot žameten.
Lana Bukovec - 7. b
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Dragi bralci! Sigurno ste že slišali za Ovidovo zgodbo o Orfejevi ljubezni do Evridike. Orfej je bil namreč izjemen pevec, ki je igral na
plunko. Poročen je bil s prelepo Evridiko, ki jo je srčno ljubil. Nekega dne jo je pičila kača in Evridika je umrla. Njene smrti Orfej ni mogel
preboleti, zato je sklenil, da gre h kralju in kraljici dežele mrtvih prosit, naj mu vrneta ženo.
Osmošolci so si pa predstavljali, da se je Orfej na poti v Had, deželo mrtvih, prehladil in je njegova hripava pesem šla vsem prebivalcem
podzemlja strašno na živce. Izpod peres nekaterih osmošolcev so se izlile zanimive zgodbe, ki pa imajo za Orfeja in njegovo prelepo ženo
srečen konec za razliko od Ovidovega besedila.
Preberite jih!

orfej

se je odpravil na pot po podzemlju. Do kraljevega dvora
je bilo še daleč. Čim bližje mu je prihajal, tem hladneje je postajalo.
Naenkrat je začelo močno deževati in na nebu se je razbesnela
strašna nevihta. Orfej, ki se je na pot odpravil v poletnih oblačilih, je
vedel, da mora pohiteti, saj se bo drugače prehladil in njegov hripav
glas ne bo prepričal kralja in kraljice, da mu vrneta ženo.
A točno to se je zgodilo! Ko je prišel do kralja, je kašljal in kihal kot še
nikoli. A kljub bolezni se je opogumil in začel peti. Njegov hripav glas je
odmeval po vsem podzemlju in prebivalcem podzemlja šel strašansko
na živce. Kralj se je razjezil nanj, češ zakaj zapravlja njegov dragocen
čas, in ga želel poslati do psa s tremi glavami, da bi Orfeja pojedel.
Prebivalci so se zbrali in mladeniča z vozom peljali do triglave zverine.
Med vožnjo je Orfej neprestano jokal, medtem pa mu je nekdo v roke
porinil steklenico s čudežnim zdravilom. Bila je njegova žena, prelepa
Evridika. Orfej je zdravilo spil in ko so prispeli do psa, še enkrat zapel.
Hripavost v njegovem glasu je izginila in petje je ganilo čisto vse duše.
Orfej je kralja prosil, naj ga pusti živega in mu vrne ženo. Kralj se ga
je usmilil in mu dal ženo nazaj pod pogojem, da žene nikoli ne sme
pustiti same – nikjer in nikdar! V nasprotnem primeru bo za vselej
izginila.
Mladenič se je s tem strinjal in skupaj z ženo sta zapustila podzemlje
mrtvih. Orfej svoje žene niti za trenutek ni pustil same in tako sta
srečno živela naprej.
Petra Farkaš - 8. c

Orfej
je prispel do vhoda v Tartar, kjer je domovanje mrtvih. Pot je bila dolga ter naporna, toda njegova
ljubezen do Evridike ga je gnala naprej.

S čolnom se je prepeljal preko temačnega Stiksa in temperatura je bila tako nizka, da se je ubogi revež na smrt
prehladil, dobil pljučnico in ker je bil pomanjkljivo oblečen ter neprimerno obut, so mu zmrznila še stopala. V nekem
trenutki je hotel odnehati, a zavedal se je, da naslednje priložnosti več ne bo.
Tako je ves obupan in izčrpan prispel do množice prebivalcev Tartarja. Ker je zelo trpel in hudo mu je bilo, je začel
peti. Vendar Orfejev glas ni bil več enak kot prej, zdaj je škripal kot takrat, ko je bil v puberteti. Nič sluteč Orfej se
prej ni zavedal, da je prehlad prizadel tudi njegove glasilke. A kljub temu s petjem ni prenehal. Vsem prebivalcem
Hada je napel živce in nestrpnemu pretepaču Božu, ki ima kratke živce, je prekipelo in z Orfejem je hotel fizično
obračunati. Slednji se je hotel pretepu izogniti in se mirno pogovoriti z Božem. A ta je razglasil velik pretep in vsi
prebivalci so se nemudoma zbrali v krogu in neučakano pričakovali, da Božo da lekcijo Orfeju. Orfej se je branil
s tem, da je v domovanje mrtvih prišel iskat svojo ljubezen – Evridiko. Boža to ni zanimalo in trikrat je obračunal
z bolnim mladeničem. Na srečo se je prikazal Pluton s svojo ženo Persefono. Orfej je na kolenih kralja Plutona
prosil za pomoč ter za svojo prelepo ženo. Ves izčrpan je vsa svoja čustva prelil v pesem in na ves glas zapel svojo
najlepšo pesem. Ko je Persefona zaslišala Orfejev škripav glas, je skoraj omedlela. Kralja je prosila, da mladeniču
izpolni katero koli željo samo, da izgine izpred njenih oči. Pluton se je strinjal s svojo ženo in Orfeju izpolnil njegovo
največjo željo s pogojem, da nikoli več živ ne pride v domovanje mrtvih. Preden je Orfej zapustil Tartar, je Plutona
prosil, naj Božu dodeli kazen zaradi pretepa. Nato je mladenič hitro zagrabil Evridiko ter v trenutku izginila iz
Tartarja, kamor se še danes nista vrnila.
Arjun Varga - 8. c
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Orfej je pogumno stopal naprej z upanjem, da bo našel svojo Evridiko. Vse zle duše

iz podzemlja so ga začele oblegati in se z njim bojevati, a on se jih je želel znebiti. Zato je
prepeval in igral na plunko, da bi jim omehčal srce. A na žalost je bil prehlajen in njihove duše
so postale še bolj zlobne. Sedaj so želele maščevanje.
Orfej je zaigral z vso močjo na svojo plunko in hkrati prosil bogove, naj mu pomagajo, saj sam
ne zmore. Vrhovni bog Zevs ga je uslišal in njegovemu glasbilu dal tako moč, da je oddajalo
mile in nežne glasove. Ko so duše to slišale, so se omehčale in ga spustile naprej.
Nadaljeval je pot, dokler ni prišel do kralja in kraljice. Zaupal jima je svojo željo, vendar je
nista hotela slišati. Orfej je v obupu in razočaranju zagrozil kralju in njegovi ženi, da bo
Tantalosu dal piti in jesti, Sifosu odpeljal skalo na vrh, da se mu ne bo odkotalila navzdol, ter
Danajevim hčeram pomagal napolniti sod in jih tako opral grehov.
Kralju in Persefoni to niti malo ni bilo všeč, saj nista želela, da bi Orfej pomagal nekomu, ki
bi to zlepa izkoristil in grehe spet ponovil.
Zato mu je kraljica izročila Evridiko in ju pospremila do izhoda iz podzemlja. Preden sta se
poslovila, jima je Persefona še dala pogoj, in sicer dokler bosta živa, ne smeta obiskati Hada.
Niti, kadar bosta umrla. Dogovor je bil sklenjen, saj sta se zaljubljenca s tem strinjala.
Takoj, ko ju je brodar odpeljal na stran živih, je Orfej ozdravel in njegov glas je bil zopet
prelep in nežen.
Do konca svojih življenj sta prepevala in srečno živela. Na dogovor tudi nista pozabila, kajti
držala sta se ga, samo da ne bi zopet izgubila drug drugega.
Larisa Feher Varga - 8. c

Orfej

Ko je
želel zapeti, je zaradi prehlada njegov škripavi glas
odgnal vse zveri. Kralj podzemlja, Pluton, je ukazal, naj ga izženejo, a
se mu nihče ni hotel približati.
Naslednje tri dni je Orfej pod gradom neprekinjeno prepeval in čakal
na svojo ljubo ženo – Evridiko. Na zadnji, tj. tretji dan Orfejevega
petja, so se kraljici Persefoni iztekli dnevi bivanja v podzemlju. Ona je
bila edina, komur se je Orfej tudi zasmilil.
Ko je Pluton zaspal, je pograbila Orfeja in Evridiko, ter se z njima
hitro napotila na gornji svet. Tik pred izhodom iz Hada, jih je zavohal
pes Kerber. Ob njegovem glasnem lajanju se je predramil tudi kralj
Pluton. Ker ni več slišal mladeničevega petja, je šel preverit, kaj se
dogaja pod gradom. Našel ni ne Orfeja ne Evridike. Za zaljubljencema
je poslal Erinije – boginje maščevanja. Orfej, njegova žena in kraljica
so na gornji svet prispeli tik, preden so jih doletele Erinije. Uspeli so
jim pobegniti.
Orfej se je čez nekaj dni pozdravil. Njegov glas je bil zdaj še lepi kot
prej.
Tudi Zevs je slišal za zgodbo o dveh zaljubljencih in Orfeja ter Evridiko
povabil na Olimp, od koder se še danes sliši nežna pesem prave
ljubezni.
Anastazija Felső - 8. a
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A veste, da lahko o nekem dogodku pišemo na različne načine, različno pripovedujemo, pišemo iz različnih
zornih kotov in uporabljamo različne jezikovne prvine? Francoski književnik Raymond Queneau je bil
mojster v pisanju književnih besedil, v katerih je preizkušal različne igrive kombinacije z jezikom. Tudi naša
devetošolka se je opogumila in v različnih slogih pisala o dogodku. Preberite njeno poigravanje z jezikom.

VAJE V SLOGU - PROBLEM: UPORABA MOBILNEGA TELEFONA V ŠOLI
SUBJEKTIVNO
Ne morem verjeti! V sredo po počitnicah je bilo v šoli katastrofalno. Fantom 9. razredov se je
zmešalo. V prvem odmoru so v avli šole glasno poslušali pesem nekega znanega angleškega
pevca – raperja. Ne poznam tega glasbenika.
Prijatelji so me povabili poleg in ko sem to slišala, sem postala jezna, saj smo imeli tisti dan
napovedano pisno ocenjevanje znanja. Namesto da bi fantje pogledali zvezke, so brezbrižno
nabijali glasbo.
Ja … taki so ti naši fantje!
NEVTRALNO/NEVEDNO
Ne vem, kaj bi radi od mene …
V sredo zjutraj, niti ne spomnim se, v katerem odmoru, so me prijatelji povabili k sebi, da bi
prisluhnila neki novi pesmi. Vas zanima, če so to bili devetošolci? Menda, kdo drug pa bi si upal
nabijati glasbo v šoli?!
Ni me zanimalo, ni me brigalo, pa še tega čudnega raperja ne poznam. Sploh ne poslušam rap-a.
Potem je šla učiteljica kregat fante. Nerada se vmešavam v probleme, pa tudi ganilo me ni.
URADNO
V veliko čast mi je obvestiti Vas o dogodkih, ki sem jim bila nepristranska in zgrožena priča.
V sredo meseca maja sem se v prvem odmoru znašla v avli naše šole. Šla sem namreč k
dežurnima učencema, saj je dežurala tisti dan moja najboljša prijateljica. Mimogrede – brez nje
mi je pri pouku dolgčas.
Avla šole ni bila polna otrok. Lahko bi celo rekla, da so tam bili le naši devetošolci in nekaj deklet
iz 8. a razreda. Fantje iz 9. razredov so izkoristili priložnost in glasno poslušali rap pesem, ki je
nedavno izšla. S tem, ko so glasno poslušali pesem, so kršili šolska pravila. Glasna glasba je v
avlo šole privabila še nekaj deklet iz 8. razredov, ki so zagledana v fante najvišjega razreda. A
dečki so bili rahlo pokvarjeni in namesto zaljubljenih deklet k sebi povabili mene. Mislim, da so
s tem dejanjem hoteli izzivati svoje simpatije.
Temu poročilu dodajam naslednje: ker me tovrstna zvrst glasbe ne zanima, se povabilu nisem odzvala.
Raje sem prelistala zvezek, saj smo tisti dan pisali test.
Glede navedenega dogodka Vas prosim, da mi svetujete, kako naj v prihodnje ravnam v takih
situacijah.
V DRUŽBI
Kolegi iz 9. razredov so sedeli v avli šole ter se zabavali ob zvokih rap-a. ravnokar sem prišla po
stopnicah navzdol, da bi pozdravila svojo »best frendico.«
Best frendica:
Jaz:
Best frendica:
Jaz:
Fantje iz 9. r.:
Jaz:
Fantje iz 9. r.:
Jaz:

Hey! Kako si danes?
Hojla! V redu sem. Pa ti? Je tečno dežurati?
(tiho proti meni) Raje sedim pri pouku s tabo, kot pa dežuram s tem tipom tukaj cel dan.
(se nasmehnem in pogledam, s kom dežura) Imaš popolnoma prav.
(iz ozadja, glasno) Hej, ti, pridi k nam poslušat novo pesem!
Ne zanima me.
Eh, ti ne veš, kaj je dobra "muzika."
Vi pa ne snovi za današnji test!
O enaki temi na različne načine pisala: devetošolka
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DOGODEK, KI GA NIKOLI NE BOM POZABILA
doživljajski spis

Jesenskega sobotnega jutra sem se zgodaj zbudila in odšla na trgatev k prijateljici. Midve nisva trgali
grozdja, ampak sva nosili in stregli pijačo.
Po kosilu sva se odločili, da bova šli na stolp Vinarium. Prijateljica je rekla, da želi z nama iti tudi njena
sestrična, a da jo morava nekaj minut počakati. Med čakanjem sva se s prijateljico igrali igro resnica
ali izziv. Ker sem pri enem izmed vprašanj raje izbrala izziv, je prijateljica določila, da moram skočiti
z visokega drevesa. Seveda sem izziv želela opraviti, zato sem splezala na višje drevo. Zelo me je bilo
strah, še posebej, ko sem pogledala navzdol. Ampak izziv sem morala opraviti, zato sem skočila in
padla na komolec. Začutila sem strašne bolečine. Prijateljica je takoj stekla v hišo po led. Spraševala
sem, ali sem si zlomila roko, in vsi so mi zatrjevali, da si je verjetno nisem zlomila. A jaz sem imela
drugačen občutek.
Poklicali smo atija in mamo, ki sta hitro prišla pome in me odpeljala v zdravstveni dom, od tam pa
so me poslali v bolnišnico v Mursko Soboto. Po poti sem ves čas spraševala, kaj mislita onadva, ali je
moja roka zlomljena. Ati je odvrnil, da verjetno je.
Hitro so me sprejeli v ambulanto, mi pregledali roko in rekli, da je bil udarec tako močan, da se mi je
premaknila kost v roki. Ker pa je bila situacija tako huda, so me še isti dan operirali. Ko so me peljali
v operacijsko sobo, me je bilo pošteno strah – predvsem narkoze. Spomnim se edino tega, da sem v
trenutku zaspala. Po končani operaciji, ko so me obudili, nisem bila sposobna ničesar. Ves dan sem
preležala na postelji in vmes večkrat zaspala. V sobi nisem bila sama, bilo je še eno dekle. Naslednji
dan se nama je pridružila še ena. Vse tri smo se dobro razumele.
Obiske sem imela vsak dan. Prišla je moja družina, prijatelji in sorodniki. Če ne bi bilo njih, bi mi bilo
zelo dolgočasno, ampak z obiski so dnevi v bolnišnici hitreje minevali.
Spomnim se hrane, ki mi ni teknila in ni ugajala.
Ko je končno napočil dan odhoda, sem bila zelo vesela. Najbolj sem se pa razveselila, ko so mi
povedali, da nekaj časa ne smem v šolo.
Nika Utroša -7. b
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O dečku, ki je premagal zmaja
(izvirna pravljica)

Nekoč je pred davnimi časi, za devetimi gorami, v neki vasici živel deček po imenu Jaka. Bil je nekaj
posebnega. Bil je zelo pogumen deček, celo pogumnejši od najboljšega bojevnika v vasi.
Nekega dne je poglavar vasi dal poklicati Jaka v svoj šotor. Povedal mu je, da mora poiskati rdeči diamant, ki ga je pred mnogimi leti iz vasi odnesel troglavi ognjeni zmaj Plamenko. Poglavar je Jaki zaupal
tudi to, da diamant vsebuje ščit, ki bo, če ga bo le našel, varoval njihovo vas pred zlom.
Tako so Jaki dali meč, ščit, lok, puščice ter sulico. Oblekel se je in se odpravil preko bližnjega gozda do
starega vulkana. Bil je zelo hiter, saj se je želel čim prej vrniti domov. Ko je prispel do vulkana, se je s
težavo vzpenjal navzgor. Bil je že sredi poti, ko se je začela zemlja tresti. Pogledal je navzgor ter opazil,
da proti njemu drvi ogromna skala. Nenadoma je skočil na stran ter hitro zapičil svoj meč v zemljo.
Ogromna skala se je odkotalila mimo njega navzdol. Odnesel je celo kožo. Nadaljeval je z vpenjanjem
vse, dokler ni prišel do vrha vulkana. Tam ga je presenetil ogromen zmaj, ki je imel krila in tri velikanske
glave z očmi, ki so gledale v različne smeri.
Jaka se je ozrl okoli sebe in v bližini zagledal svetleči diamant. Pograbil je ščit in meč in se pognal
naravnost proti zmaju. Slednji je z repom zamahnil proti njemu, vendar se je pogumni Jaka urno umaknil v levo. Skočil je in spretno zamahnil proti zmajevemu vratu ter mu odsekal eno izmed treh glav.
Ob tem se je zmaj razjezil in iz obeh glav »izbruhnil« veliki ognjeni krogli, ki na srečo nista zadeli Jake.
Pogumnemu dečku je v glavo šinila misel, ki jo je tudi uresničil. Meč je vrgel visoko v zrak in ko je padal
proti tlom, je zadel zmajev vrat ter ga odsekal. Na ta način je Jaka premagal troglavega zmaja, ki je v
tistem trenutku obležal na tleh.
Jaka je s ponosom vzel rdeči diamant in se odpravil nazaj v vas. Ko so ga zagledali vaščani, so zavriskali od veselja ter njegovo zmago proslavljali tri dni in tri noči.
Miha Magyar - 6. a
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THE UNTOLD TRUTH
»Grandma, grandma!« a little girl shouted while she was
playing with her two older brothers. Her grandma was
sitting quietly in an armchair, nobody ever knew what
was going through her mind. She quickly turned round
to her granddaughter and wanted to know what the
matter was. That girl, full of joy and curiousity asked
her politely: »Do you remember, how you always used
to make up different stories to save us from boredom?
Well, we played every boardgame that you own and
grandpa forced us to clean your garage... So, you
kind of owe us something. And we chose one of your
interesting stories.« »Well, kids, listen. I am no longer
a young woman like I used to be. I really need some
rest. I can’t really think of a story at the moment.« »But
grandma... Please! You must have a creepy, mysterious
story about a witch for us,« the boys argued. »OK, fine.
I have one, but the woman is not exactly a witch.«
»We’ll take anything at
this point,« the girl said.
»It all happened on
a gloomy night in
November, 1962. A
girl was driving home
from a party, but she
got lost because of
the fog. She had to
drive on a bumpy,
rocky road. Everything
seemed all right, until
she saw a black cat
which was crossing
the road. The girl
wasn’t superstitious,
but she was still a little
frightened. Her car
suddenly stopped. She
tried to fix it multiple
times but the engine
looked
completely
destroyed. »Oh, come
on. That stupid cat just
had to cross the road.
Someone must help me, I need to get back home
immediately. I bet my parents are already worried sick.
If I want to return back home I have to find someone
who can help me with my car.« The girl wandered
around the village, full of hope, that she’ll find a kind
soul that would be willing to help her, but the village
was quiet and empty. She was really sad and hopeless
so she decided to return to her car. When she arrived
she noticed a hill right next to her car. »That’s weird,
she said to herself. »I don’t remember a hill that was so

near to my car. But oh well... I’ll go and see if anyone
lives on the top of it. I don’t have any other options,
have I?« After a decent hike she finally reached the
top. And there was a house... technically more like a
mansion or a castle, but she didn’t care. She walked
to the front door and knocked a few times. The door
opened. At first she didn’t see anything or anyone
but after a couple of tries she heard an old woman’s
voice. Her shadow was moving quickly towards the
girl. She began to scream and cry for help, but noone
could hear her. She started to run and ran for an hour
when she reached a cliff. Her leg slipped in a small
crack in the rock. She didn’t have the strenght and the
balance to hold herself so she let go and fell into the
water. The girl couldn’t swim so she was in serious
trouble. Luckily a young boy was taking his dog for a
walk, because he couldn’t sleep. He saw the girl and
jumped into the water
after her. He quickly
pulled her out of it to
the shore. The girl was
very grateful and she
finally felt safe. A few
months passed and
they started to like
each other. Three years
later they got married
and created a nice
home and a family they
both loved. They kept
their story a secret for
almost 60 years but
now the truth is finally
out there. »What do
you mean grandma?
Who were they? the
girl asked. » Isn’t it
obvious? It’s me and
your grandpa!« The kids
were shocked but they
were also really happy
that they were the first
people who knew their grandparents big secret. » So,
what happened to that old scary mansion?« one of the
boys wanted to know. » I heard it got demolished a
few years ago because it was abandoned and started
falling apart,« grandma answered. »Thank god! » said
the girl relieved. They spent the rest of the afternoon
talking about old stories. Everyone was having a good
time mentioning funny moments and bringing back
memories which will last forever.
Nika Ferenc - 9.c
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martin

a traktor
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Martin nevezetű traktor. Sokáig a boltban gubbasztott, mígnem egyszer úgy
döntött, hogy megszökik. Így is tett. A boltosok csak másnap jöttek rá, hogy nyoma veszett Martinnak. Szaladgáltak a
boltban fel és alá. Amikor már nem volt mit tenniük, nem volt más hátra, mint hogy kihívják a rendőrséget. Azonban a
rendőrök azt felelték, hogy az ilyen apróságokra ők nem érnek rá. Ezzel el is mentek.
Martin ekkor már hetedhét országon túl volt. A semmiség közepén kószált föl és alá, amikor egyszer csak megpillantott egy
várost. Berobogott a városba, hogy jobban szemügyre vegye. Traktor színházat, traktor fitneszt, Mctraktorst és hasonlókat
ő még sosem látott. Martin begurult a Mctraktorsba és egy nagy üzemanyag menüt rendelt. A menüre várakozva, egyszer
csak meglátta élete nagy szerelmét. Egy rózsaszín, elegáns traktort. Martin egy percet sem várt, és lazán odagurult a
rózsaszínűhöz, és így szólt: − Szia, hosszú életem nagy szerelme! Elárulnád csodálatos neved?
A rózsaszín traktor meg ránézett, és olyan arcot vágott, mint egy kecske. Azonban ebben a városban nem ismerték a
kecskét, és ezért ezen arckifejezés teljesen ismeretlen volt. De Martin arra tippelt, hogy valamit nagyon elronthatott. Egy
kis idő múlva azonban a rózsaszínű csak válaszolt Martinnak.
− Eugénia vagyok. És te?
− Martin vagyok, a csodás piros traktor.
Ebben a pillanatban elkészült Martin megrendelt üzemanyagmenüje, így abba kellett hagynia az ismerkedést, de később
természetesen Eugénia mellé ült. A két traktor órákon át tartó beszélgetése után úgy döntött, hogy együtt mennek világgá.
Egyébként Eugéniát leginkább az állatok érdekelték. Így gurultak együtt ők ketten néhány városon át, míg be nem tértek
a birkák királyságába. Amikor Eugénia először pillantott meg egy birkát, tátva maradt a szája csodálkozástól, és egyből
magával szerette volna vinni. A birkát rögtön el is nevezte. Elemér lett ezentúl.
Megnézték a várost, melyben egy gyönyörű palotát találtak. Amikor beléptek, megkérdezték, hogy magukkal vihetik e
Elemért. A birkakirály pedig azt válaszolta nekik, hogy vihetik a birkát, amennyiben kiállják a három próbát. Az első próba
tényleg nem volt nehéz, mert csupán megetetni kellett Elemért. A második próbának fel kellett ismerni Elemért a több száz
birkát számláló nyáj közül. Ez már sokkal nehezebben ment, de végül sikerült, hiszen Elemérnek volt a legpuhább bundája.
A harmadik próbának meg kellett védeni Elemért a farkasok elől. Martin és Elemér egyszer a réten gubbasztottak, amikor
megjelent egy farkas, amely nyilván nem a traktort szerette volna felfalni. A farkas és Martin verekedni kezdtek, melyből
nagy nehezen, de végül Martin került ki győztesen.
A kiállt három próba után Martin, Eugénia és Elemér boldogan éltek, míg meg nem haltak.
xy
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lajos, a hős
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Pista
papa, aki krimiket szokott mesélni. Az ő meséi közül
jegyeztem le nektek egyet.
Pontosan 1928-at írtunk. Akkoriban élt egy világhírű
gazfickó. Úgy hívták, János. János rabló volt. A rendőrség sohase kapta el, valahogy mindig kicsúszott a
zsernyákok kezei közül. Volt neki három füstbombája,
amit ha ledobott a földre eltűnt, mint a kámfor, s az
üldözői csak bottal üthették a nyomát.
Egy nap a speciális kommandósokhoz egy újonc
csatlakozott: Lajos. Lajcsinak is hívták, mert ő volt a
legfiatalabb. Lajos szerette az akciókat és az igazságosztást. Nagy álma volt, hogy elkapja Jánost.
Egyszer..., azaz pontosan 1929. június 12-én, Lajos
éppen Budapesten járőrözött. Miután elhagyta a
Közép kelet-európai központot nemsokára hirtelen
megcsörrent a telója:
- Szia Lajos! (a kommandósok egymás között tegeződtek) Kaptunk egy hírt, hogy János egy fegyverrel
épp elkezdte a központi bank rablását, itt Budapesten. Siess! Akadályozd meg! Ha odaértél okvetlenül
jelentkezz!!
- Oké, indulok! – és Lajos már repesztett is a bank
felé. Amikor odaért, odalopakodott az ablakhoz és

látta, hogy János kilenc zsákba pakolja a bank százasait. De ez még semmi sem volt... Foglyul ejtett tizenkettő túszt is! Köztük nőket és gyerekeket! Lajos
így szólt a központnak:
- Itt vagyok a banknál. A pénz negyede már nála
van... és szerencsétlen túszokat is ejtett! Nagyon veszélyes! Sürgősen kéne erősítés!
- Bocs, mindenki más a vörösmanókat üldözi, mert
almát loptak a parlament arborétumából... (hosszú
csend) Magadnak kell cselekedned ez ügyben, Lajos!
Lajos összekapta magát és nindzsásan János mögé
lopakodott. Előkapta fegyverét és egy jó nagyot csapott János lábára. János legalább százat fordult a
levegőben mielőtt visszaesett a földre. Esés közben
próbálta elővenni és bevetni a füstbombáit, de „sajnos” már túl késő volt. Lajos elvette a bombákat és
megbilincselte Jánost. Így szólt Lajos Jánoshoz:
- Na, jól figyelj János! Hét évig biztos, hogy börtönben fogsz sétálgatni, ha nem tovább! Végszóra megérkezett az erősítés és elvitték Jánost. Úgy hallottam,
hogy János még mindig egy cellában ücsörög (vagy
sétál) a vörösmanókkal együtt. De ez maradjon titok.
Lajos nevét még most is világszerte ismerik és védi a
világ bankjait, ha meg nem halt.
Tot Teodor - 6.a

A gondolatmegvalósító
A találmányom neve gondolatmegvalósító. Azért ez a neve, mert amilyen tárgyra gondolunk ez a gép, azt meg is
csinálja. Ez a találmány nem tud élőlényeket produkálni, csak élettelen tárgyakat, amelyek viszont tudnak mozogni,
akár repülni is.
A gondolatmegvalósító 10 méter magas és 14 méter hosszú és 12 méter széles. Úgy méz ki, mint egy nagy
fémdoboz rengeteg gombbal. A kék gombbal kell kikapcsolni a narancsságával pedig be. A zöld gombok azokat
a lyukakat nyitják ki, ahova az anyagot tesszük bele, amiből készülnek a tárgyak. A sárgával a hátsó ajtó nyílik,
ahonnan az elgondolt tárgyak jönnek ki. A doboz elején két fémcső van, amit az ember azért tesz a fejére, hogy
a gép leolvassa, mire gondol az ember. A robot kezek a gép belsejében 3 perc alatt bármit összeraknak. A piros
gombot csak akkor szabad megnyomni, ha a gép illetéktelen kezekbe kerül, vagyis ellopják, és rossza dolgokra
használják. A piros gomb megnyomásával a gép magát pusztítja el.
Aki használni szeretné a gépet, annak 10 eurót kell fizetnie, hiszen az áram nincs ingyen. Pénzt nem csinál a gép,
hiszen az hamisításnak számít, ami pedig illegális.
A gondolatmegvalósítót azért találtam ki, hogy a gyerekek, olyan dolgokat is meg tudjanak engedni maguknak
amelyek esetleg túl drágák.
Treiber Maja - 7. a
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Egy felejthetetlen vacsora
Tegnap este egy vendéglőbe
vacsoráztunk a szüleimmel és
Harrison Forddal. A vacsora
teljesen normálisnak mutatkozott.
Viszont amikor hat órakor leültünk
az asztalhoz, elkezdődtek a
furcsaságok.
Először megrendeltük az ételt és
az italt. Amikor a pincér az italt
hozta Harrison Forddal a moszkvai
agynénikéjéről beszélgettünk. A
pincér véletlenül megcsúszott
és Harrison Fordra öntötte az
egész társaság italát. „A moszkvai
nagynénikéd!” – kapta fel a vizet
és ordította Harrison Ford. „Ez
volt a legszebb ingem!” A nagy
ricsajra kijött a vendéglő főnöke,
hogy megnézze magának mi
is történik. Amikor meglátta a
nyakon öntött Harrisont, azon

nyomban ordibálni kezdett a
pincérrel: „A harmatos hernyóját
neki! Leöntöttél egy világhírű
színészt! Ezért felmondást kapsz!”
Szegény pincér rögtön elhagyta
a vendéglőt. A főnök pedig
bocsánatot kért a színésztől.
A vacsora további része az
asztalnál nyugodtan folyt. Ez a
konyhára nem volt mondható.
Amikor a szakácsok megtudták, ki
ül a vendéglőjükben mindenki a
saját sütijét akarta megsütni neki.
Emiatt hatalmas veszekedés tört ki
a konyhában. Csak úgy „röpködött”
az étel és minden más a fejünk
felett. A mellettünk lévő asztalnál
egy nagymamát majdnem eltalált
egy befőttes üveg. A veszélyben
lévő nagymama felkiáltott: „Az
ugró uborkáját neki!” A főnök

beszaladt
konyhába,
hogy
ripakodva
rendet
teremtsen.
Ilyeneket hallottam a konyhából:
„Nehogy már a befőttes tegye
el a nagymamát!” – Ezen nagyot
nevettünk, mert tényleg majdnem
„eltette” volna.
A vacsora további része „is” jól
telt. A főnök lecsillapodott és
visszahívta a kirúgott pincért,
aki igazából nem is ment el, csak
az ajtó előtt álldogált. Otthon
a
testvéremnek
elmeséltem
a
történteket. Az
apukám
közbeszólt, s csak ennyit fűzött
hozzá: „Hát ez igaz felejthetetlen
volt!” A vendéglő ahol ettünk
nagyon híres lett a történtek után,
hiszen ott vacsorázott Harrison
Ford.
Treiber Maja - 7. a

A múlt, a jövő és Picasso
Egy napom egy nagyon érdekes dolog történt. Lehetőségem volt választani három embert, akivel
szívesen leülnék beszélgetni. A következőket választottam: Picasso, én a jövőben és én a múltban.
Egy kávézóba mentünk beszélgetni, vasárnap délelőtt. Lúcia a múltból a szüleimmel jött, akik később
elmentek. Először mindannyian csendben ültünk. Én a világ leghíresebb művészére bámultam, Lúcia
a múltból engem és a másik Lucit nézte, a nagy Lúcia pedig a telefonján pötyögött. A kis Lúcia
szólalt meg először: „A fene egye meg! Én aztán nem akarok ilyen lenni, amikor felnövök!” Én nevetni
kezdtem: „Hát szokjál hozzá, hisz ez a te bőröd!” Eztán Picasso szólalt meg (angolul): „Hú, ez nagyon
érdekes! Egy lány három idősíkban, három testben... Talán ez lesz a következő festményem!” Erre nagy
Lúcia is felemelte a fejét: „Jaaaj, ez olyan unalmas! Miért is kellett idejönni!?”
Aztán jött a pincér. Mindannyian vizet kértünk, kivéve kis Lucit, aki örömmel rendelt fagylaltot. Gyorsan elillant az öröm, hiszen véletlenül ledöntötte a kelyhet az asztalról. Hatalmas sírásba
kezdett. Picasso így szólt: „Nem baj, majd én kifizetem!” – de amikor a pénztárcája után nyúlt, nem
volt a zsebében. Eszébe jutott, hogy otthon felejtette. Ekkor mindannyian megdöbbentünk, hiszen
senkinél sem volt pénz. „A nyakuk görbüljön meg! A szüleim pont Budapesten vannak, én nem tudok
fizetni!” – szólaltam meg. „Majd az én szüleim fizetnek!” – mondta nagy Lúcia. „Mindjárt felhívom
őket...” – de persze nincs olyan holló, ami nem repülne el. Nagy Lúciának lemerült a telefonja. Már
majdnem kitört a pánik, amikor ez történt: Jamie Oliver közeledett egy kiskutyával a kezében. A mi
asztalunkhoz jött és így szólt: „Picasso! Pont téged kerestelek, láttam a művészi tehetséged nem csak
festésre használod, hanem főzésre is! A feleséged egy héttel ezelőtt egy képet küldött nekem, amelyen egy nagy tortát készítesz! Szeretnék veled dolgozni. Remélem, beleegyezel...” Picasso nagyon meg
volt lepődve és el is felejtette a problémánkat, de nagy Lúcia nem: „Oliver, kérem szépen fizesd meg
az italunkat, és az eltört kelyhet, mert én még egy ugró uborkáért sem akarok többet itt maradni!” –
mondta idegesen.
Oliver megfizette a kelyhet, a fagyit és a vizet. Mindannyian elbúcsúztunk. Még ma is örömmel beszélgetek velük. Legszívesebben kis Lucival társalgok, aki azóta már „belenyugodott a bőrébe”.
Halász Lúcia - 7.a

32

DOŠ I Lendava - 1 Sz. Lendvai KÁI

a föld két részben
Egyszer egy nagyon izgalmas dolog jutott eszembe. Mi lenne, ha tudós lennék? Sok
találmányom segítségével „kijavítanám” a bolygónkat. Most az egyik legizgalmasabbat
vázolom nektek.
Kettévágnám a Földet. Ez a folyamat kb. tíz és fél évig tartana. Úgy kezdődne, hogy az
emberek körbe-körbe bejelölnék a földgömböt és mindenhol egyszerre belevágnának.
Ez után óriási műholdakat küldenének a Föld két oldalára, ami szétválasztaná a
gömböt. A megvágott Föld így két egyforma részre válna szét. Nagyon sokáig kellene
várni, hogy a szétvágott félgömb belső oldala megszáradna és kihűlne. A folyamat
végeztével az embereknek több helyük lenne, hiszen Földünk túlnépesedéssel küzd.
Ezzel nem lennének többé nagyon sokan egy helyen.
A dolog hátulütője az lehet, hogy a két fél nagyon eltávolodhatna egymástól, és az
emberek többé nem látnák egymást, de biztos vagyok, hogy hosszú távon arra is
találnék megoldást.
Halász Lúcia

Reggel volt. A gebe, aki már olyan
öreg volt, hogy alig járt, minden reggel
kiszokott menni a forró tenger partjára és figyelt. Folyamatosan figyelt.
Figyelte a homokot, a vizet, a Saharai
hangyákat, és a bogarakat, akik már alig
repültek, hisz olyan forróság lepte el a
vidéket, hogy majd leolvadt a szárnyuk.
Ez a gebének nagyon érdekes volt.
Amikor reggelente ki-kisütött a Nap,
és a szemébe villant annak az ,,ezer
fénynek az ereje” ő minden nappal
öregebb és bánatosabb lett. Szerelmes
volt a Napba. Nem tudta, hol van, mily-

en messze, léteznek e rajta növények...
Lehetséges, hogy látja őt, gondolta
magában, vagy neki ő csak egy bogár,
aki röpköd körülötte? Nem tudta. Csak
nézte a Napot és sírt. Az évek pedig
múlottak... a szegény gebe meghalt.
Egy idő után a porából kinőtt egy fa.
Ami virágzott. Ez volt az egyetlen fa,
amely a sivatagban virágzott. Hatalmas
és zöld, nagy levelű volt. Akkora és olyan csodálatos, hogy amikor az emberek
megtalálták, kivágták és elvitték. Ekkor
kinőtt a törzséből egy alak. Először
csak egy emberforma nőtt ki. Majd

elkezdett virágozni, és egy gyönyörű
lány kelt életre. Ez a széplány fekete
szemeivel, s vörös hajával oly szép volt,
hogy a Nap is észrevette. Ez a lány lett
a Földnek a középpontja. A Nap tudta,
érezte, hogy valamikor tetszett neki.
Most ő szerette. Olyan forró és fényes
lett, hogy a Föld olvadni kezdett. Érezte, hogy a szerelem vak, hisz ők soha
sem fogják egymást közelről látni. Azt
is tudta, hogy erről nem tehet. Bánatos tehetetlenségében szétrobbant. A
Föld elégett, és ezzel a virágzó lány is
meghalt.
Halász Lúcia - 7.a
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a magyar nyelv erősíti
az identitásomat
Amióta az eszemet tudom, otthon mindig magyarul beszélünk. Akkor még nem is
tudtam mit jelent az, hogy valaki magyar anyanyelvű. Ezzel később a suliban azonosultam.
Első osztálytól anyanyelvi szinten tanulom a magyar nyelvet. Számomra ez előnyt
jelent. Valójából büszke vagyok arra, hogy Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség
tagja vagyok.
Mivel Szlovéniában élünk a szlovén nyelv is fontos, de a magyar nyelv tudása „csak”
egy pluszt jelent. A szüleim törekednek arra, hogy minél többet megtanuljak Magyarországról és a Kárpát-medencei magyar közösségekről. Ezért sokat utazunk, és
ezen utazásaink során megismerkedtünk és barátságot kötöttünk felvidéki magyarokkal. A határon túli magyarok más-más körülmények között élnek. Magyarország
nagyon fontos számomra. Gyakran kirándulunk oda, s ismerkedünk a történelemmel
és az országgal.
Számomra a legnagyobb élményt erdélyi utazásunk jelentette. Megnéztük Segesváron az óratornyot, majd elutaztunk egészen a Fekete-tengerig, ahol fantasztikus élményben volt részünk. Apukám ajánlatára még Ojtozban is jártunk. Hogy mi
van ott? Ojtoz (Oituz) Európa legdélebbi és legkeletibb magyar faluja. Ott ugyanis
csángó magyarok élnek. A faluban az egyik néni, akinél a templom után érdeklődtünk,
nagyon furcsa, de érdekes csángó magyar nyelven elmondta a templom történetét.
Büszke vagyok magyarságomra. Hogy anyanyelvi szinten tanulom a magyar nyelvet,
ez többletet jelent a tanulásban, de másrészt ezzel bővül a tudásom. Nem is értem
azokat, akik ugyanúgy, mint én, magyar családból származnak, saját anyanyelvüket
környezet nyelvként tanulják. Büszkeséggel tölt el, hogy nekem igazából két hazám
van, egyszer Szlovénia, ahol élek és másodszor Magyarország, ahová szívesen utazom, és ahol jól érzem magam.
Kepe Noelle - 9.b
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egy furcsa vasárnap
„Elmondok” egy történetet. Nagyon izgalmas lesz, ezért
ülj le egy kanapéba, ragadj meg egy nagy tányér pattogatott kukoricát és „halhass”.
Ma, egy világhírű tudós felhívta a családunkat
és meghívott, hogy vegyünk részt az ő következő
találmányában. Nem tudtuk, hogy mi az, de beleegyeztünk. A tudós azért hívott meg minket, mert az apukámmal egykoron osztálytársak voltak, és jó barátok.
A tudós egy hatalmas házban lakott. Így szólt:
„Köszönöm, hogy eljöttetek. Örülnék, ha ti lennétek a
„kísérleti nyulak” a találmányomnál. Szeretnék elcserélni két ember agyát.” A szüleimmel összenéztünk. Anyun
láttam, hogy ebből nem lesz semmi, apu pedig majd felpattant a székből boldogságában. „Drágám, én és Lúcia
szívesen cserélnénk agyat.” – mondta apu. Anyu szúrós
szemmel nézett a tudósra: „És milyen sokáig lennének
egymás testében?” „Csak fél óráig” – válaszolta mosolyogva a tudós. Nem gondoltam volna, hogy így lesz, de
anyu beleegyezett.
Már ment is a csere. Apuval beléptünk egy kabinba,
ahol egymás szemébe kellett néznünk. A tudós bekapcsolt legalább húsz ezer gombot, és egy lila köd kezdett
keringeni a kabinban. Egy percig nem láttam semmit,
aztán magamat vettem észre. Apu testében voltam.
„Ez zseniális!” kiáltottam, de sokkal mélyebb hangon a
megszokottnál, szóval furcsán estem ki. Apu amúgy egy
légi utaskísérő. Aznap elvileg nem repült sehova, ezért
egyeztünk bele a csereberébe. Vasárnap volt, ezért suli

sem volt, szóval sajnos nem kellett apunak helyettem
iskolába menni. A tudós így szólt: „Most figyelni fogom, milyen reakcióitok lesznek ebben a fél órában.”
Erre hirtelen megcsörrent apu telefonja a zsebemben:
„A repülőtér!” – mondtam ijedtemben apunak. „Felelj rá!” – mondta apu. „Halló? Frank Marry vagyok. A
főnök azt üzeni, hogy legyél a repülőtéren fél óra múlva,
mert kellesz egy repülőn, amely Londonba repül.” – erre
letette. Anyu pánikolni kezdett, hogy nem fogunk időben átváltozni. De nem ez volt a legnagyobb probléma:
„Ajaj! Nem fél, hanem két órára állítottam be a cserét.”
– szólt aggódva a tudós. „Ez azt jelenti, hogy nekem kell
elmenni Londonba és vissza?” – kérdeztem. Bólogattak
(anyun kívül).
Az események felgyorsultak. Már a repülőn voltam, apu
egyenruhájában. Most voltam először repülőn, és olyan
ideges voltam, hogy egy kicsit be is pisiltem. A szüleim
és a tudós is a repülőn voltak, hogy lássák, mit csinálok.
A tudós, apu és az én fülembe valamilyen műanyagól
készült tárgyakat tett, hogy tudjunk kommunikálni. Apu
mindenről elmondta mit s hogyan kell csinálni, kivéve
azt, hogy könnyen meg lehet botlani. Meg is botlottam,
s egy fiatal férfinek leöntöttem a parókáját.
Mintha ezer év telet volna el, de visszatértünk és rögtön
a tudóshoz mentünk haza. Ott megvártuk, hogy eltelt
a megmaradt 2 perc és akkor visszacserélődtünk. Én
lettem én, apu meg apu. S anyu végre megnyugodott.
Nagyon érdekes volt, de mégis jobb gyereknek lenni.
Halász Lúcia - 7.a
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naloge
feladatok
Dane točke upodobi v danem koordinatnem sistemu, nato jih poveži v podanem vrstnem redu.

Pripravil: Niko Horvat - 9.b

(9,11), (7,13), (5,13), (2,12), (-3,13), (-6,13), (-8,12), (-7,11), (-5,11),
(-4,11), (-3,9), (-3,3), (-4,1), (-5,2), (-6,1), (-4,-1), (-1,-1), (-1,10), (1,10),
(2,3), (3,1), (4,-1), (6,-1), (7,1), (5,1), (4,3), (4,10), (8,11), (9,10)
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NÉGY TANULÓ ÉS
A SZÍNES SAPKÁK
Négy tanulót a logika tanár sorbaállít. Azt mondja a logika tanár,
hogy van négy sapkája: egy piros,
egy sárga, egy kék, és egy negyedik, aminek a színe megegyezik
valamelyik előző színével. Ezeket a
sapkákat felteszi a tanulók fejére,
de mindegyik tanuló csak az előtte
lévők fején lévő sapkákat látja,
a sajátját és a mögötte állókét
nem. A logikatanár hátulról kezdve
megkérdi a diákoktól, hogy milyen
színű sapka van a saját fejükön.
Mindegyik tanuló helyesen és
magabiztosan meg tudja mondani,
hogy milyen színű sapka van a
fején. A kérdés az, hogy melyik
két tanulón lehetett azonos színű
sapka?

MIÉRT NEM LEHET A
LÁNCHÍDON BICIKLIZNI?
...mert nincs rajta pedál...

VASÚTÁLLOMÁS
A B vonat közeledik az állomáshoz, de hamarosan utoléri
az A gyorsvonat, amelyet előre
kell engednie. Az állomáson
a fő vágányról elágazik egy
mellékvágány, ahová egy
időre vagonokat lehet kitolni
a fővágányról. A mellékvágány
azonban olyan rövid, hogy csak
a B vonat egy része fér el rajta.
Hogyan engedje előre a B vonat az
A vonatot?

A FOGOLY ÉS AZ ŐRÖK
Fogoly vagy, s celládnak két
ajtaja van, egy-egy őr áll mindkettő
előtt. Az egyik őr mindig hazudik,
a másik mindig igazat mond, de
te nem tudod, hogy melyik melyik.
Az egyik ajtó a kivégzőosztag elé
vezet, a biztos halálba, a másik a
szabaduláshoz. Csak egy kérdést
tehetsz fel, és csak az egyik őrnek.
Mit teszel?
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PLIV KAKOVOST VODE
NA RAST RASTLIN

Moje ime je Laura Horvat in odločila sem se, da bom raziskovala vpliv
kakovost vode na rast rastlin. Moj navdih je bila ovenela orhideja, ki
je propadla kljub ustreznim pogojem za rast in me je zanimalo kdo oziroma kaj je
krivec, zato sem se odločila, da bo moj namen, da ugotovim katera kakovost vode
najbolj ustreza rastlinam. Pri tem pa sem želela pomagati vrtnarjem. Pri raziskavi
sem si pomagala z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji.
1. Katera vrsta vode najbolje spodbuja rast rastlin?
2. Kakšna je kemijska sestava vodnih vzorcev iz izbranih
vodnih virov?
3. Se bodo rastline znotraj iste skupine bistveno razlikovale
v bujnosti in višini rasti?
Pri raziskavi sem uporabljala dve metodi dela. Najprej sem izbrane vzorce
vode analizirala, potem pa sem za analizirano vodo zalivala, gojila in merila
poskusne rastline. Pri analizi sem uporabljala vodne vzorce deževnice,
nefiltrirane vode iz domačega vodnjaka in vodo iz javnega vodovoda. Delo
sem opravljala v laboratoriju. Uporabljala sem pa merilne trakce, s katerimi
sem jim izmerila pH-vrednost, alkalnost, klor, trdota vode, železo, baker,
nitrate in nitrite. Za poskusne rastline sem uporabila fižol, saj je ta hitro raste
in njegovemu rastju je enostavno slediti. Vzgojila sem 12 rastlin v roku 16 dni.
Poskusne rastline sem začela meriti 8. dne saj so takrat rastline prebile vrhnjo
plast zemlje končala pa 16. dne saj so takrat začeli poganjati listi, kar pomeni,
da se je pričela fotosinteza. Rastline sem merila vsak 4. dan po preboju.
Ugotovila sem, da imajo skupen klor, železo, baker in nitriti varne vrednost,
zato sem predvidevala, da te niso imele vplive na rast rastlin. Odstopanja oz.
visoke ali nevarne vrednosti pa sem opazila pH-vrednosti, skupni alkalnosti,
nitratih in skupni trdoti vode, predvidevala sem da te vplivajo na rast rastlin.
pH-vrednosti so se gibale med 5 in 7.5, izvirska voda je imela vrednost
7.5, voda iz javnega vodovoda 6.5, najzanimivejšo pH-vrednost pa je imela
deževnica in sicer 5 kar pomeni, da je rahlo kisla raztopina. Kisle raztopine
(npr. kisel dež) lahko škodljivo vplivajo na rast rastlin tudi na rast mojega fižola.
Med drugim so znani tudi primeri, ko je kisel dež uničil gozdove.
Vrednost skupne alkalnosti se je gibala med 40 in 180. Deževnica je imela
alkalnost 40, kar pomeni, da je imela nizko alkalnost, ostala vodna vzorca pa
imata vrednost 180, pri izvirski vodi pa sem opazila, da vrednost meji na 240.
Nizka alkalnost lahko povzroči moten videz vode in nalaganje vodnega kamna,
kar sem pri deževnici tudi opazila. Nekoliko previsoka vrednost alkalnosti pri
izvirski vodi pa lahko povzroča sušenje zaščitnih plasti na koreninah in na
spodnjem delu stebla.
Vrednost nitratov se je gibala med 0 in 50. Deževnica in voda iz javnega vodovoda sta
imeli vrednost nitratov 0 med tem ko je imela izvirska voda vrednost 50, najverjetneje
kes sem vodo pridobila iz Lendavskih goric in je prišlo do prekomernega gnojenja, ki
so prišli v podtalnico in potem tudi do mojih vodnih vzorcev s katerimi sem zalivala
svoje poizkusne fižole. Nitrati naj na rastline ne bi vplivali škodljivo, naj bi gnojenje z
mineralnimi gnojili celo pomagalo k rasti rastlin.

Vrednosti trdote vode so se gibale med 0 in 120. Deževnica in izvirska voda
sta imeli vrednosti trdote vode 0, voda iz javnega vodovoda pa 120. Trdota
vode je za rastlino lahko škodljiva. Ker je trda voda slabo topilo, bo minerale
v zemlji slabše dovajal do korenin rastlin. Hranilne snovi morajo biti namreč v
tekočem stanju, da jih lahko rastlina koristi. Zasledila sem, da fižol za gojenje
ne potrebuje dušika temveč magnezij, kar je verjetno vplivalo na prvotno rast
rastlin.
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Po 8. dneh sem opazila da gre najbolje
vodi iz javnega vodovoda in sicer s
7.2 cm, sledila ji je deževnica s 4.4
cm, najslabše pa je šlo izvirski vodi
z 1.2 cm. Po 12. dneh se vrstni red
ni spremenil najbolje je šlo vodi iz
javnega z 28.6 cm, potem deževnica
s 25.9 cm in nazadnje izvirska voda
14.9 cm. Po 16. dne pa je prišlo do
preobrata najbolje je šlo izvirski vodi s
30.5 cm sledili pa sta je deževnica in
voda iz domačega vodnjaka s 30.3 cm.
Opazila sem, da so rastline, ki sem jih
zalivala s vodo iz javnega vodovoda
pognale najhitreje potem pa so rast
upočasnile, z deževnico so pognale
počasi potem pa pospešeno rastle,
z izvirsko vodo pa so pognale
najpočasneje in potem rasle skokovito.

nauk naloge

Vpliv kakovosti vode na rast rastlin
ni tako enostaven. Voda iz javnega
vodovoda je hitro začela rasti. Je
trda in je nudila najboljšo mešanico
mineralov, pa kljub hitrejši zagoni
kalitve ni imela najbolj skokovite rasti.
Rastline večje in bolj zelene liste,
Zasledila sem, da fižolu bolj ustreza
magnezij, kar je verjetno vplivalo
na prvotno rast. Deževnica je bila
bolj kisla, kar je najbrž vplivalo na

M

začetni razvij rastlin. Rahla kislost
je lahko tudi pomagala rasti rastlin,
med tem ko nizka alkalnost ni imela
občutnega vpliva. Ampak če deževnic
pridobivamo na nepravilne načine
lahko (npr. bakrena streha) lahko
nastanejo razni strupi, ki na rast rastlin
škodljivo vplivajo. Najzanimivejše
izsledke pa je imela izvirska voda iz
domačega vodnjaka iz lendavskih
goric, visoka alkalnost je prvotno
najverjetneje zavirala rast rastlin
visoka vrednost nitratov pa je potem
pripomogla k najbolj strmi krivulji rasti,
ampak bi visoka vrednost nitratov na
rastlino lahko tudi škodljivo vplivala.
Jaz bi za zalivanje priporočila
deževnico. Ampak deževnica kljub
temu da je mehka voda in je za
vrtnarjenje ne moremo uporabljati
brez pomislekov, saj mi lahko nizko
pH-vrednost in človeku škodljive
snovi. Kljub najpreprostejšemu načinu
zbiranja, moramo paziti kako jo
pridobivamo, da ji ne bomo škodovali
in posledično tudi rastlinam (predvsem
pri bakrenih strehah). Z uporabo
deževnice pa bi lahko tudi zmanjšali
uporabo pitne vode za kar 50%.

Odgovori na
moja raziskovalna
vprašanja
1.
Za hitro kalitev potrebujemo
nevtralno vodo, za pospešeno rast
pa vodo, ki vsebuje več nitratov,
za bujno rast pa spet potrebujemo
dobro mešanico mineralov.
2.
Voda iz javnega vodovoda je
bila sicer trda ampak je imela
vse druge vrednosti varne,
medtem ko je imela deževnica
nižjo alkalnost in je bila bolj kisla.
Nefiltrirana izvirska voda ima
zanimive vrednosti nitratov zaradi
prekomerne uporabe gnojil.
3.
Posamezne
rastline
so
se
razlikovale znotraj istega sklopa, za
katere so lahko krive majhne razlike
v kakovosti semen ali minimalne
temperaturne razlike, zaradi tega
sem rajši uporabljala povprečne
vrednosti.

Iz raziskovalne naloge sem se naučila,
da ni vseeno kakšna je voda in kaj
vsebuj sal lahko snovi, ki jih vsebuje
tudi škodijo rastlinam. V prihodnje bom
lahko znanje, ki sem ga iz raziskovalne
naloge pridobila uporabila, ko bom
gojila svoje rastline in morda bom
vedela kaj je bil vzrok za ovenelost
raznih rastlin. Bom pa zdaj definitivno
pazila s čim zalivam rastline.

oja zimska šola v naravi – smučanje na Rogli

25. februarja sem moral zgodaj vstati, saj smo zgodaj zjutraj krenili z avtobusi na Roglo. Med potjo smo
se ustavili na počivališču Tepanje. Ko smo že težko pričakovano le končno prispeli, smo prtljago odnesli
v sobe. Jaz sem sobo delil še s Tinom, Janom, Markom, Edvinom in Timom. Vsak dan smo vstajali ob
sedmih in opravili jutranjo rutino. Po zajtrku smo se oblekli v kombinezone in se odpravili na smučišče. Učitelji
so nas razporedili v skupine glede na to, kako znamo smučati. Jaz sem bil v začetniški, saj sem takrat prvič stal na
smučeh. Moram reči, da mi šlo kar dobro. Prve dni so me precej bolele noge.
Po kosilu smo običajno počivali po sobah, v popoldanskih urah pa zopet smučali. Ob večerih smo se veliko družili,
se pogovarjali, si pripovedovali šale in se zabavali. V sredo smo imeli predavanje, en dan pa adrenalinsko sankanje,
kar mi je bilo najbolj všeč. Bili smo tudi v disku, kjer sem več časa presedel kot preplesal. Ostali so plesali. Šola v
naravi je hitro minila – spomini nanjo ostajajo lepi, saj sem se naučil smučati in s prijatelji smo se veliko družili.
Filip Zver - 6.b
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B

ISTROUMNI
2019
V nedeljo 19.05.2019 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala prireditev ‘’Bistroumni

2019’’, ki jo organizira DMFA (Društvo Matematikov, Fizikov in Astronomov) Slovenije.
Na prireditev smo bili vabljeni učenci osnovnih in srednjih šol ter fakultet, ki smo dosegli zlata
priznanja na tekmovanjih, ki jih organizira DMFA. To so znanja iz matematike, fizike in astronomije.
Na podelitvi pa so bili tudi učenci, ki so dosegli zelo dobre rezultate na matematični olimpijadi in
ostalih mednarodnih tekmovanjih.
Iz naše šole se je prireditve poleg mene udeležil še Aljaž Bratkovič Odar iz 5. razreda.
Pred začetkom prireditve smo vsi udeleženci dobili majice z napisom ‘’Bistroumni 2019’’, nato pa se
je prireditev začela.
Letos DMFA praznuje 70 let, zato so na začetku prireditve najprej na kratko predstavili njegove
začetke in zgodovino društva skozi čas. Nato so izvedli tradicionalni verižni eksperiment, kjer
je kroglica potovala skozi 15 naprav, ki so jih izdelali učenci različnih osnovnih šol in vrtcev, in jih
pognala v delovanje.
Nato se je začelo podeljevanje priznanj. Na oder so poklicali učence, ki so dosegli tri najboljše rezultate
v posameznem tekmovanju in jim podelili priznanja. Ostali bomo priznanja dobili na šolo.
Čeprav se je podeljevanje priznanj nekoliko vleklo, je bila prireditev vseeno zelo zanimiva in upam, da
se bom naslednje leto spet lahko udeležil te prireditve.
Vid Sakač - 8.

My thoughts about environmental problems...
When the nature around us is
getting worse by the minute, we
should take some action to prevent the growth of our problems.
We can only then ensure that the
next generation will still live in an
intact environment.
To resolve environmental problems, we first need to know why
are they are even happening. The
biggest environmental problem
in the world, biodiversity. It is
the most complex feature of our
planet. It is essentially every living
thing and ecosystem that makes
up the environment. But with an
increase of global warming, pollution and other problems, biodiversity is in danger. If we continue
on our path billions of species are
going to be extinct all over the
world.
As mentioned, global warming is
also an important environmental
issue. Did you ever feel that each
year the temperature is getting
hotter? If you have, you know
what global warming means. Some
of the effects are melting ice caps,
especially on the Earth’s poles.
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Melting ice contributes to sea level rise. Rising temperatures are
affecting wildlife and their habitats.
Many species are on the move because of this.
Another important problem is pollution, which many people consider the primary cause of most
environmental concerns. What is
pollution really? To put it simply,
it occurs when harmful substances are added into the environment
which alters its natural composition. There is air, water, noise and
soil pollution. They occur when
air is polluted by poisonous gases.
Polluted water can be found when
there are harmful materials in the
water, such as sewage.
Reasons for the loss of biodiversity is habitat destruction. The destruction is caused by deforestation, overpopulation... To stop the
species from extinction we must
reduce pesticides and fertilizers,
restore the habitat in our community and reduce our consumption.
The cause of global warming is also
ocean acidification, which is caused
by increased atmosphere concentration of carbon dioxide. So, what

can we do to stop global warming
from progressing? The first way to
prevent climate change is to move
away from fossil fuels. That means
to use alternatives, like renewable energy. We can also promote
public transportation, even better
electric cars, which can definitely
help reduce CO2 emissions.
To help to reduce air pollution we
should save energy, for example
remember to turn off the lights,
computers and electric appliances
when not in use. To prevent water pollution, we can use waste
water treatment, which is a process where you clean the polluted
water through a chemical or biological process. We also need to
take care of the water sources and
manage them responsibly.
With all information we have
about the problems, their cause
of the and the knowledge how
to solve them it’s our turn now to
make sure we leave our offspring
a better and cleaner planet. So,
let’s take action and clean the environment together!
Emma Štiblar, 9. a
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Meet Felix Kjellberg
Felix Kjellberg was born in Göteborg, Sweden. He grew up with his parents and his older brother. Felix
started to visit college after high school to become a computer technician. While studying he was
posting videos on his You Tube channel and quit college because he didn’t enjoy it. Then he worked
in a hot dog stand until he was making enough money on You Tube which he could call a salary.
Felix met his current girlfriend, future to be wife Marzia from Italy, online. He saved money and flew
to Italy to meet Marzia in person. They lived in Italy in a cozy apartment for two years. Then they
moved to Sweden for the same amount of time. Felix couldn’t speak Italian and Marzia had the same
problem with the Swedish language. Finally they moved to London. He makes now over 1 million US
dollars a month. But luckily his income didn’t change him at all. Over the years he has donated over
10 million US dollars to different charities.
The thing I like best about him is his sense of humour. It is just so simple and relatable and also quite
similar to mine. I also love the way he interacts with his fan community of over 96.1 million You Tube
subscribers. His channel is called PewDiePie and is now the second most subscribed You Tube channel in the world. He was on the 1st place for over three years. He was recently beaten by a multimillion Indian company called T- Series. But PewDiePie will still definitely hit the number of 100 million
subscribers, because of his supportive and loyal community.
Filip Vučak, 8.b

Hi Rok, Greetings from Estonia. We travelled
here by car through Lithvania, Latvia and Estonia.

MY TRIP TO LONDON

We sweat in the car every day at least for 3 hours.
In Lithvania we visited Nida, where I swam in the
Baltic sea and had a great time. We also tried to
search for amber on the beach. There was a cute
little village by the sea. In Latvia we saw the town
Kolka, where we slept in a big barrel on the beach.
The barrel was quite compact. In the evenings me
and my little brother used to play catch or play in the

Last month I travelled to London with my mom.
We took the plane from the airport Jože Pučnik
and stayed in a hotel near Paddington Station. On
the first day of our trip we went to Trafalgar Square
where we saw Nelson’s Column, fountains and pigeons. Our next stop was Madame Tussauds where
we saw wax models of Justin Timberlake and lots
of other famous people. In the evening we went to
see a musical at the Victoria Palace theatre. It was
an amazing day. On our second day we walked over
Westminster Bridge on the big River Thames near
Big Ben and the Houses of Parliament. The real
name of this building is the Houses of Westminster.
Afterwards we took a ride on the London Eye which
is an enormous sightseeing wheel and it took about
30 minutes to go round. I was a little bit scared on
the top, but we saw most of London’s sights and it
felt like if I was flying. Our next sight was Bucking-

sand. In Riga we saw the Buddy bears which represent every country in the world with colourful art
exibits. From Estonia where we visited Tallin we took
a ferry to Finland. We also visited Elistvere and even
saw some moose. They were very big. In Klaipeda
we ate some local food called cepelins, which were
meat dumplings.
Hope you are having a good vacation, too.
Yours, Dawa.

ham Palace. The flag of England was up so the English
Queen was at home. I saw her when she was looking
out of the window. It was so cool. On our last day we
went to the Natural History Museum, where we saw
collections from Greek history and many others. The
most interesting item there were dinosaur’s bones,
which were huge. After thet we went to Hyde park
and had lunch there. In the end of the day we went
shopping to Oxford Street and it was awesome. I got
a lot of clothes and bought something for my uncle,
grandpa and grandma. On our last day we took our
flight home. At home I wrote about everything into
my diary. The most interesting sight in London was
the Natural
History Museum because I love history. But it was
very funny when I saw the Queen looking through
the window. I’m sure I will visit London again, because
it’s a great city and there is so much more to see.
Larisa Feher Varga - 8.c
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A legjobb olvasók a Zrínyi-napon
Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola felső tagozaMinden tanuló virágot és koszorút helyezett el a Zrínyi
tú legtöbbet olvasó tanulói Murakeresztúrra látogattak a
szobor elé, Gašpar Tot Anita és Zágorec Csuka Judit
Zrínyi Miklós Kéttannyelvű Általános Iskola rendezvényéiskolánk tanárai is.
re. Az ünnepélyen az 1. osztályos tanulók esküt tettek az
Az ünnepély után a lendvai tanulók a Zrínyi-Újvári emiskolájuk névadójára, ami azt tartalmazta, hogy milyenek
lékművet tekintették meg, ahol a KÁI által kiválasztott
lesznek az iskola során.
tanulók verseket szavaltak. A Zrínyi-újvár az egyetlen
Jellemző az iskolára, hogy ezen a napon egyenruhát
Zrínyi vár Magyarországon. A szakmai kirándulás végén
viseltek. Nyakkendőjükön Zrínyi
a lendvai tanulók megnézték a
Tudtad-e?
Miklós embléma volt. A 2. osznagykanizsai Halis István VároA Zrínyi-újvári emlékműnél található egy
tályosok átadták az 1. osztályos
si Könyvtárban az ifjúsági- és
kút, ahol lehetséges, hogy Zrínyi Miklós
tanulóknak a Zrínyi portrét, hogy
gyermekrészleget, és Zrínyiről
lova ivott.
abban a tanévben ők őrizzék. A
hallgattak egy kiselőadást. Mindrendezvény díszvendége Dr. Gaezek után a tanulók szabadidőt
dányi Károly egyetemi tanár volt, aki Murakeresztúr szükaptak a könyvtár emeletén, hogy könyveket tekintsenek
lötte és díszpolgára. Pénzbeli díjat osztott ki a tanulóknak
meg a legújabb gyermek-és ifjúsági irodalomból. A Zrínyi
és egy tanárnak sikeres teljesítménye alapján.
kultusz megmarad a tanulók emlékezeteiben.
Nagy Lizett Emma, 7.b

jutalomkirándulás
A muravidéki kétnyelvű általános iskolák tanulói, akik a tanév során jól szerepeltek a magyar jellegű versenyeken,
és azokon kiváló eredményeket értek el, kétnapos kirándulásban részesültek Szentendrén és Budapesten a
MMNI szervezésében. Szentendrén megtekintettek több nevezetes templomot, és szabadidőt is kaptak egy
nagy téren. Ott lehetett emléktárgyakat venni, vagy kipróbálni a kézműves levendulás fagyit. Szentendréről a
Dunán hajóval utaztak Budapestig, a hajón különböző csapatépítő játékokat játszottak. Budapesten megnézték
a várost, estefelé pedig elmentek vacsorára. Egy modern szálláson töltötték az éjszakát, másnap egy plázában
nézhettek körül. Egy nagy téren a tanulók frizbiztek, néhányan a játszótérre mentek. Este későn értek haza, kb.
10 óra körül, ami azt jelentette, hogy a másnap kicsit fárosztó volt a számukra. Azok, akiknek az alvás igényük 7
óra, nem mentek másnap iskolába, de a többiek reggel könnyen indultak el.
"Az idei jutalomkirándulás nagyon tetszett. Sok mindent megtanultam. Szentendre rendkívüli, hiszen rengeteg sok
szép építmény van ott. Budapest is nagyon szép volt, ahol nekem az tetszett legjobban, hogy ellátogattunk a Libri
Könyvesboltba." Magyar Miha, 6. a
"Nekem az idei jutalomkiránduláson nagyon tetszet. Minden! A hajóút különösen érdekes volt és nagyon jó helyen
aludtunk Budapesten, ami szintén szép volt. Nagyon sok új dolgot láttam. Remélem, hogy több ilyen élményem lesz."
Kančal Lucija, 6. a
"Nekem a hajózás tetszett a legjobban, mert először mentem hajóval a Dunán. Az is tetszett, hogy kicsit furcsa
ágyakban aludtunk. Olyan érzésem volt, mintha dobozban lennék. A Libri is nagyon tetszett, hiszen vettem négy új
könyvet." Oletič Hana, 6. a
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zánka
Szerda reggel nagy izgalommal fogtam kézbe a bőröndöm, ami valójában egy kézitáska formájában nyilvánult meg. Az idő nem volt rózsás,
viszont ez semmiképp sem folyásolta be a kedvemet. Az autóbusz-állomáson gyülekeztünk, és egy gyors
„csekkolás” után már el is indultunk.

késő délután elindultunk Zánka felé.
Megálltunk egy gyógynövényes embernél, aki körbevezetett minket a
kertben. A „gyógy-túra” végén még
teát is kaptunk. Természetesen a
koncentrációnk már nagyon a talajt
verdeste, de igyekeztünk a lehetőleg
legjobban figyelni.

Az út nem volt érdekes számomra,
de fogadok nem csak én voltam így
ezzel. Aztán végre megérkeztünk
első programunk helyszínére. Ami
nem volt más, mint Keszthely és a
Balatoni Múzeumot. Az egész múzeum gondosan kidolgozott, érdekes
és interaktív. Majd végigsétáltunk a
városon, egyenesen a kastélyig. Ott
kaptunk szabadidőt, így esélyünk
volt fotózkodni és egy kicsit gyönyörködni. Ezt követően ismét buszra szálltunk és Salföldig meg sem
álltunk.

Ezt követően viszont már ténylegesen a szállásunk felé igyekeztünk.
Zánkán a szoba nagyon nagy volt,
az ágyak szépek és tiszták. Kaptunk
időt a berendezkedésre és a társalgásra. Vacsora után csapatépítő
játékokban vettünk részt. Mire már
visszakerültünk a szobákba, mindenki fáradt volt, de ez nem szegte kedvünket a szórakozástól, ami
hosszan az éjszakába húzódott.

Egy gyönyörű majorhoz értünk. Rögtön a bejárat közelében fából készült
ketrecekben nyulak voltak találhatóak. Természetesen cukiságuk
rögtön elcsábított minket, így szinte
mindenki a tapsifülesek köré gyűlt.
Meg is cirógattuk őket! Ezután osztályokként lovas kocsira szálltunk. A
kezdeti nehézségek ellenére az út a
kolostorhoz jól telt. A kocsis kedves
volt, sőt még néhány érdekességet is mondott a faluról. Valamikor

Másnap korán keltünk és a reggeli
után indultunk is. Egy kis vonatozás után gyalog folytattuk utunkat
egy magasan lévő kilátóig. Nem volt
olyan nehéz és megterhelő, mint
amilyennek tűnt. Az úti célunk a tihanyi Apátsági templom volt, ahol
egy rövid pihenő után bementünk
a gyönyörű templomba. Bent megnéztünk egy kisfilmet és I. András
magyar király sírját. Aztán kimentünk és mindenki elmehetett az étterembe egy kiadós ebédre. Jóllakottan vágtunk neki a visszafelé vezető
útnak, ami már nehezebb volt, mint

az oda vezető, viszont hamar eltelt.
A vonatra várni kellett egy kicsit,
de legalább kifújhattuk magunkat.
Visszaérve a szállásunkra a vacsora
után újfent csapatépítő játékok következtek.
Reggel bepakoltunk a bőröndökbe,
kitakarítottuk a szobát, majd elmentünk a Balatonhoz. Ott számháborút
játszottunk, ami nagyon élvezetes
volt. Ezután sárkányhajóra lehetett
szállni és hajózni. Szinte mindenki vizesen jött ki. A hajózás után a
partra ültünk és néhányan, beleértve magamat is, megmártóztattuk a
lábunkat a hidegnek bizonyult vízben. A bátrabb fiúk, levetkőztek és
belecsobbantak a vízbe, aminek a
tanárok nem igen örültek.
Visszatértünk az autóbuszhoz és elindultunk Balatonederics felé, méghozzá az Afrikai Múzeumba. Ott
bemutatót tartott nekünk egy hölgy.
Ezt követően pedig egyedül is felfedezhettük a múzeum további részeit.
Késő délután lehetett amikor megpillantottuk a Lendva-hegy lankáit.
Az erdei iskola számomra nagyon
emlékezetes maradt. Új élményekkel gazdagodtam, és a barátságom
a barátnőimmel is szorosabb lett.
Egyszóval a leges legjobb iskola a
természetben!
Sobočan Larisa, 8.c

Nekem a Balaton tetszett
nagyon, sőt a tóba is bementem. – Vid, 8.a
Én a számháborút élveztem
nagyon. - Žan, 8.b
A Salföldi kocsikázás nagyon
emlékezetes volt számomra.
– Rebeka, 8.c
Én a sárkányhajózást fogom
örökre az emlékezetemben
tartani. – Petra, 8.c
Nagyon élvezetes volt a tihanyi
gyalogtúra. – Črtomir, 8.a
Jó volt, hogy együtt lehettünk.
Sokat beszélgettünk, így jobban
megismertük egymást.
– Nena, 8.a
Luka és Misi adósak Vikinek egy
nagy tábla csokival.
– xy, 8.b

irományok
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a nagy

kisoroszlánok
Van, akit a foci, van, akit a számítógépek, vagy a szépítkezés érdekelnek… különbözők vagyunk. A Kisoroszlánok gyermekszínjátszó
csoportnál szeretjük a színházat és szeretünk alkotni. Először történt,
hogy az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói mellett a Dobronaki KÁI-ról is van
csoporttag. Így Ksaver, Fiona, Rebeka, Flóra, Jan, Zsombor, Jázmin, Zoé
és Tamara az idei játszók, Koter Gizi és Nađ Évi pedig már negyedik
éve vezetik a csoportot. Az idén bemutattuk Petőfi Sándor János Vitéz
feldolgozott meséjét. A zenés-táncos előadásunkkal ezüst elismerésben
részesültünk a szlovén Kulturális Közalapítvány Gyermekszínjátszó
Találkozóján és a WSO Gyermekszínjátszó Találkozón.

kisoroszlánok
Játszani jó, és a színpad megengedi,
hogy királylány, vitéz, de akár zombi,
boszorkány vagy tündér legyél, óriás vagy
kisegér – a színház csodálatos világot
nyit ki, és közben jól érezzük magunkat.

Gazdagabb légy a látszatnál.
Szólj kevesebbett, mint mondhatnál
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Horvat Jan, 6. d: „Én a Padlás című musicalben szerepeltem először és ott nagyon
megtetszett a színjátszás, azóta is imádom,
ezért több csoportban is benne vagyok.
Tetszik, hogy sokat játszunk és a társaság is
nagyon jó. Munka is van, de nem olyan sok,
hogy ne bírnánk.”
Kovač Zsombor, 7. osztályos: „Amikor vége
van a próbának, örülök is, hogy haza megyek,
de szomorú is vagyok, hogy egy időre el kell
búcsúznom a barátoktól. Az elején izgultam
a társaság miatt, milyen barátokra tudok lelni, de nagyon megtetszett. Tetszik, hogy elmentünk fagyizni.”
Kulcsár Jázmin, 4. b: „Már tavaly is nagyon
jól éreztem magam, most meg még jobban,
mert itt a legjobb barátnőm is. Ide-oda járunk
szerepelni. Az egyik vendégszerepléskor meg
akarunk ismerkedni egy lánnyal, akit egy darabban láttuk. De nem mertünk oda lépni,
csak közeledtünk hozzá. Az idén van egy kedvenc jelentem, a boszorkánytánc. Azért, mert
zombik vagyunk. „
Koter Rebeka, 6. b: 1. osztálytól fogva
járok színjátszó szakkörre, egész végig és még
középiskolában is szeretném folytatni. Nagyon
jó érzés amikor szerepelünk és elismerést kapunk. A darabban az a rész tetszik, amikor
virágból alakul át Iluska lelke, s visszaváltozik
saját magába, meg az a szomorú pillanat,
amikor János Vitéz megtudja, hogy Iluska meghalt, és ő elmegy megkeresni. Nyafogósak
vagyunk néha, de jóban vagyunk egymással,
ezt nagyon szeretem. Izgulni szoktam, sokszor
miatyánkot mondom el, hogy legyen szerencsénk.

DOŠ I Lendava - 1 Sz. Lendvai KÁI

színházteater
a színházról
Nagyon törékeny ez a szakma. A totális bizalmon kellene, hogy
alapuljon. Valahol egymás lelkével, szívével, eszével, testével
dolgozunk. Ezért az egyik lényege a színházcsinálásnak a tisztelet,
a bizalom lenne. A másik: megérinteni az emberek szívét. S talán
még a megemelkedés pillanata, amikor olyasmi jelenik meg a
térben, amit nem tudunk megfogalmazni. Ez a pillanat művészete.
Megszületik és meghal, nincs reprodukció. Nem ismétlődik még
egyszer ugyan úgy az adott jelenet… Soha.

izjave
igralcev
»Najtežje je bilo nastopati tukaj v Lendavi, ker so
nas večinoma vsi poznali.«
»Prvi nastop je bila največja drama, saj smo prvič
nastopali skupaj in nismo vedeli, kako bo. Zavedali pa smo se, da se z dobro predstavo lahko
uvrstimo na regijsko tekmovanje.«

teater kocka

»Ko smo šli na regijsko v Beltince, smo bili zmedeni, tudi panični; tudi jaz.«

... deluje kot otroška gledališka skupina oz. dramski krožek
na DOŠ I Lendava. Člani Kocke so učenke in učenci petih
razredov.

»Meni je bilo nastopati povsod zelo všeč, najboljše
pa je bilo nazadnje v Banffy-ju, kjer so nas gledali
tudi starši.«

Letos delujemo prvo leto. Prvo predstavo z naslovom
Božična grozljivka smo odigrali na šolski novoletni proslavi. Z
drugo, nekoliko daljšo Kakšna drama!, pa smo se predstavili
na občinskem in regijskem srečanju otroških gledaliških
skupin JSKD, na srečanju Gledališke sanje v Ljubljani in v
domači Lendavi.
Namen delovanja gledališke skupine Kocka ni zgolj
ustvarjanje gledaliških predstav, ampak predvsem aktivno
vključevanje učencev v ustvarjalni proces. Mentorici skupine
sva Iva Nemec in Mojca Jereb.

»Jaz nisem upala atiju pogledati v oči, ker sem
vedela, da se bom zasmejala.«
»Na prvem nastopu v Odrancih sem bil zelo nervozen, ker so bili tam nogometaši nasprotne ekipe
in so me prišli gledat, mi smo pa imeli v predstavi
kapo od Nafte.«
»Meni je bilo najlepše v Ljubljani, ker nisem nikogar poznala in nisem imela take treme.«
»Ko sem ugotovila, da sem doma pozabila violino, sem skoraj obupala nad predstavo, grozno je
bilo … Ampak potem je vse nekako dobilo smisel,
saj smo vendarle igrali predstavo Kakšna drama!
In to je bila res velika drama!«
»Četrtki so zaradi dramskega krožka postali
zabavnejši, bolj pestri in vse skupaj je bilo bolj
napeto.«
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tik
tak
mnenje igralcev
‘’Izkušnja mi je bila zelo všeč. Sodelovali smo in
skupaj dosegli nekaj neverjetnega. Skupaj je vse
lažje. Nič od tega pa nam ne bi uspelo brez naše
učiteljice Doroteje, ki nam je dovolila, da smo
dali tudi svoje ideje.’’
(Vita Horvat)
‘’Šolsko gledališko skupino Teater.smo obiskujem
že 3. leto. Pri ustvarjanju predstave se zelo
zabavamo in nasmejimo, predvsem pa lahko
ustvarjamo tudi sami. Od vsake vaje odnesem
nekaj novih izkušenj, ki mi bodo v prihodnosti
koristile. Naše predstave so zabavne, resne
in poučne, saj se iz njih lahko mi in občinstvo
naučimo nekaj novega.’’
(Larisa Feher Varga)
‘’Zelo mi je všeč, da lahko vključimo tudi svoje
zamisli. Naše predstave so poučne in primerne
za našo starost. Vsi se lepo razumemo.’’
(Mia Krajnc)

Kaj nastane, kadar gledališka ustvarjalnost skupine
Teater.smo ne počiva?
Družbeno-kritična predstava z naslovom TIK TAK.
Skupina deluje pod mentorstvom Doroteje Kukovec
približno 8 let. Med tem časom so se člani skupine
menjavali, vendar se je želja po igranju na odru vedno
uspela uresničiti, tako ali drugače. Na naših vajah je
vedno zanimivo, saj smo med ustvarjanjem predstave
aktivni vsi - tako učenci kot mentorica, dajemo ideje ter
jih preizkušamo. S predstavo TIK TAK smo na Otroškem
festivalu gledaliških sanj dobili nagrado za najbolj izvirno
predstavo. V organizaciji Javnega sklada republike
Slovenije za kulturne dejavnosti smo se na Srečanju
otroških gledaliških skupin uvrstili na državno tekmovanje
in dosegli zlato priznanje. Pri oblikovanju predstave nam
je likovno in scensko pomagala Magdalena Štampah, za
glasbeni izbor je poskrbel Mario Kranjec, za luči pa Miha
Štampah.
Ideja o predstavi se je, tako kot vse ostale ideje, rodila
vsa nebogljena in potrebna temeljitega dopolnjevanja,
brušenja, rezanja, spreminjanja, piljenja robov, itd.
Mojstri za to so (kdo drug kot) učenci sami. Ne smemo jih
podcenjevati in misliti, da ne zmorejo tega raziskovalnega
procesa. Pa še kako dobro jim to gre, če jim le damo
možnost! Kadar jih vključimo v proces nastajanja
predstave, začutijo, da gre za njihovo stvar in hitro jim
»steče po žilah.«
O čem govori predstava?
Govori o problematičnih temah najstnikov in celotnega
človeštva. S predstavo se dotikamo ekološke tematike zasičenosti s plastiko, govorimo o zasvojenosti s telefoni
in družbenimi omrežji, preizprašujemo nevarnosti kajenja
ter se previdno soočamo s perečimi težavami migrantov v
današnjem času. Publiki sporočamo, da smo ozaveščeni.
Vsakega gledalca želimo notranje premakniti zato, da bi
pripomogel k spremembam, ki so v današnjem času, na
tem svetu, nujne.
Naj dodam še besede Mojce Redjko, selektorice na
Območnem srečanju otroških gledaliških skupin:
‘’Zelo narobe je, da morajo o vsem tem govoriti tisti (mlada
generacija), ki jim svet, kot smo ga ‘uredili’ odrasli, fino
neodgovorno in ignorantsko zapuščamo. Manj izkušeni, nič
krivi in nič hudega sluteč, so postavljeni v ta naš zdaj, kjer se
soočajo s posledicami ravnanja prednikov. Izhajajoč s tega
stališča, bi bilo treba predstavo TIK TAK predpisati na recept.
Najprej politikom, ki so tudi partnerji, starši, otroci, vnuki …,
pa pozabljajo na to, nato pa kar vsem ljudem povprek in
vedno znova. Predstava je tako inovativna, da se je je težko
naveličati.’’
Res je. To predstavo bi si moralo ogledati čim več mladih
in starejših ljudi. Zato, da bi bolj cenili, kar premalo cenijo.
Da bi uvideli, česar še z najdražjimi očali ne vidijo, pa
čeprav jim je pred nosom. Predvsem pa zato, da bi
ukrepali, četudi jih je sram, da do sedaj še niso.
mentorica Doroteja Kukovec
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Az életünk során sok különböző emberrel fogunk találkozni. Lesznek olyanok, akik néhány
perc múlva el fognak felejteni bennünket, viszont lesznek olyanok, akik valamilyen módon
megérintenek. Talán csak azért, mert mindennap rád mosolyognak, esetleg ott vannak akkor,
amikor más nincs, vagy talán valami különlegeset csináltál nekik, amit nagyra értékelnek. Bármi
is legyen az oka, mindig lesznek emberek, akik emlékeznek rád, és akire mi fogunk emlékezni.

Két éve járok ebbe az iskolába. Ez a két év olyan hamar telt el, mintha egy hete jöttem volna
ide. Eleinte nehéz volt, hisz csak magyarul beszéltem, a szlovént egyáltalán nem értettem.
Kezdetekben csak egy barátom volt, Tamara, akiben megbíztam. Aztán egyre több barátot
szereztem. Ebben a két évben annyi sok jó dolog történt, hogy a rosszakat el lehetne velük
temetni.

Mlajšim generacijam sporočam, da naj bodo pridni in ne nabirajo motečih vedenj.
Želim si lepo prihodnost, da bom nekje imel službo in po možnosti družino.
Svet je lep, ampak če ti narediš nekaj lepega je še lepši.

Bodočim generacijam sporočam, da se naj več učijo in delajo domače naloge, ter se naj več
ukvarjajo s športom. V bodoče bi želel za sebe, da se nekje zaposlim z dobro plačo.
Prijateljstvo je zlata nitka, strgaš jo, zvežeš jo, a ista več nikoli ne bo.

Velikokrat smo se znašli v kakšnem prepiru, ki je bil včasih nepotreben. Bili so tudi trenutki, ko
je vsak deloval zase, in je razred izgubljal svoj prvotni namen in čar. Vendar smo se z leti naučili
spoštovanja in delovanja v skupini. Ne le, da smo se drug od drugega vsak dan naučili nekaj
novega, temveč smo stkali tudi močne prijateljske vezi in se povezali v celoto.

V teh 9 letih smo se naučili marsikaj, kako sodelovat, se spoštovat,…
Zelo smo se tudi povezali med sabo. Bilo je zelo zabavno tudi če smo se dostikrat skregali.
Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, osredotoči se na sedanjost.

...nem az épületet fogom hiányolni, hanem az osztálytársaimat, a rengeteg felejthetetlen
pillanattal együtt. A rossz élményeket próbálom elfelejteni, és csak a szép emlékeket őrzöm
meg. Örülök neki, hogy egy jó, összetartó osztály voltunk, és ha kellett, egymásért kiálltunk és
segítettünk egymásnak, főleg az osztályozás közben.

Az osztályunkban mindig isteni volt a hangulat. Akadtak olyan osztálytársak, akik kedvelték a
balhékat, de a kilencedik osztály végére lenyugodtak. A tavalyi erdei iskola Zánkán fog legjobban
megmaradni az emlékezetemben, hiszen az volt az egyetlen érdekes élmény ebben a 9 évben.
Az iskolában sok segítőkéz tanárral is megismerkedtem, és mindig jó osztályfőnökünk volt.
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A hatodik osztály már úgy kezdődött, hogy addigi osztályfőnökünket Lutar Jelka tanárnőt
leváltotta Frančič Lebar Irena, aki vállalta a felelősséget, hogy a 6. c osztályt „rendbe szedi”.
Hogy miért döntött így? Mert a 4. és 5. osztály folyamán megdöntöttük a megrovások
rekordjának számát. Ember (vagy inkább osztály) legyen a talpán, aki valaha is utolér minket.

Elmúlt 9 év. Mennünk kell. Egy fejezet lezárul életünkben, és a jövőről álmodozva haladunk
előre. Szeptemberben új lappal kezdünk. Teli vagyunk reményekkel, s mégis sírunk és fáj, hogy
ezt az öreg épületet 9 év után magunk mögött kell hagynunk.

Az utolsó időben próbálkoztam az egész osztályommal társalogni és úgy gondolom, hogy
sikerült. Én mindig segítőkész voltam, ha egyik barátomnak szüksége volt rám. Remélem, hogy
így is fognak rám emlékezni, mint arra a lányra, aki mindenkivel jóban volt, segített, és ha
valami nem tetszett neki, akkor azt szóvá tette. Csak a jó dolgokra fogok emlékezni, a rosszak
néhány év múlva nevetségesé vállnak.

Most, hogy közeleg a tanév vége, azon gondolkodtam, hogy a sok hülyeségen kívül mit
hagyunk itt, mármint volt itt jó néhány olyan dolog, amit nem kellet volna megtennünk, de mi
mégis megcsináltuk... Ezek olyan dolgok, amikre mi magunk nem vagyunk nagyon büszkék, de
amikor ezt felhozzuk egy közös beszélgetésben, mindenki nevet. A legfontosabb az iskolának a
rengeteg remek eredmény, amelyet osztályunk ügyes tanulói szereztek meg.

Összetartó, együttműködő, egymásért kiálló, segítőkész, vicces az „adrenalin bomba” méretű
9. c osztály. A társaságban rengeteg színes egyéniség van, különböző műfajok képviselői:
zenészek, tudósok, sportolók, autómechanikusok, képzőművészek... Ebben a színes társulatban
mégis van valami közös. Egyek vagyunk, és emberként küzdünk a mindennapok verejtékes
munkájával a jobb életért...

Megfogadtam magamnak, hogy becsületes, tisztességes fogok maradni, mivel sok emberből ez
a tulajdonság hiányzik. És ami még biztos, hogy ön azonos leszek magammal, nem engedem
magamat befolyásolni, és másoknak sem szeretnék megfelelni. Büszke leszek arra, amit elérek
az életben, és másokat sem nézek le.

Az osztályban nem volt két egyforma ember, aki hasonlítana. Voltak rockerek, okosak, viccesek
és még sorolhatnám. Ebben a kilenc évben leginkább a kirándulások maradtak meg az
emlékezetembe, amikor nem kellett az iskolapadban ülni.

Jó, hogy itt a tanév vége, nemcsak nekünk, hanem a tanároknak is megjár a szünidő és a
pihenés. Úgy hiszem, hogy a mi generációnk cserélt legtöbbször osztályfőnököt. Egyikek erre
nagyon büszkék, de néhányan, mint én, nem... Az iskolai évekből, a tudás területéről sokat
elvittem, és szeretnék jobb életet a jövőben. Az értékem a sport mellett a tudásom is, de még
nem tudom, hogy mi leszek, és milyen módon fogok hozzájárulni az emberiség jóllétéhez.
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VÁR A GALAXIS
Kettőnk életlt féltem.
Fekete felhők köröznek felettük,
Olyanok mint a dögkeselyűk a tetem felett.
De ez csak képzet, vagy képzelet.
... Igaz, most még csak felhők a felhők,
De feketék.
Valami kiáltja bennem: Jól vigyázz,
Mert könnyen elér a gyász!
Ha új szívet találsz,
Otthonunk elvész
...s én a galaxisban bolyongom.
Istem, de furcsán bánik a szív.
Sokszor nem értem,
De talán nem is kényszerem.
Ha már nem mosolyog rám szemed,
és sem bírok elveszni bennük,
idegen lesz sorsod,
...akkor öltsél majd egyszer fekete ruhát.
Nász helyet gyász,
mert vár a galaxis.

Hadik

