Drage bralke, bralci šolskega glasila H2O!
Kdo bi si mislil, da je leto spet naokoli! Mi smo
postali zrelejši, naš šolski časopis pa za eno
številko bogatejši.
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V tem letu smo se trudili, delali, garali, da smo
lahko za vas zbrali najrazličnejše prispevke –
pisali ste, pesnili, risali, pripravili križanko in
veliko več. Vsekakor pa vsa besedila povezujejo
sproščujoče in zanimive teme.
Zato si vzemite nekaj časa danes, nekaj jutri in
nekaj časa čez dva dni … ali pa takrat, ko boste
osamljeni ali vam do dolgčas … in po delčkih
odkrivajte ustvarjalne mojstrovine letošnjega
H2O-ja.
Bodite pustolovci in raziščite »džunglo« črk,
besed in risb!
Srečno in prijetne počitnice!
Mentorica slovenskega dela:

Besedila v tujem jeziku/Idegen
nyelvű szövegek:
Brigita Koren
Karolina Malek
Likovna dela učencev je zbral/A
tanulók képzőművészeti alkotásait
összegyűjtötte:
Matej Zupanič
Računalniška
obdelava/Számítógépes
feldolgozás:
Zita Lebar Nedelko
Naklada: 150 izvodov
Példányszám: 150
Tisk/Nyomda: DigiFot d. o. o.
Logotip, tekst, likovna dela in
fotografije so intelektualna last DOŠ
I Lendava
A logó, a szövegek, képzőművészeti
alkotások és fotók az 1. Sz. Lendvai
KÁI szellemi tulajdonát képezik

Martina Strelec
Kedves Olvasó!
Érzed már a nyár illatát a leveg ben? Ha igen, az
jó jel, mert akkor nagyon várod már a szünid t.
S ha közeleg a szünid , akkor gondoskodni kell
arról is, mivel töltjük be a gondtalan napokat. A
H2O iskolaújság jó megoldás erre.
Sok minden történt az idei tanévben is, sok
helyen jártatok, sok újat láttatok. Err l
olvashattok
különböz
elbeszéléseket,
beszámolókat. Írásaitokból kiderül, hogy nem
szeretnétek, ha ezek a szép élmények feledésbe
merülnének, ezért vetettétek papírra ket.
Kellemes szünid t és jó szórakozást kívánok az
olvasáshoz!
Lebar Nedelko Zita, a magyar rész mentora
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O glasbi, petju ter glasbeni šoli
(Pogovor z devetošolko Pio Novak)
Povej mi, kako se počutiš?
Danes – odlično.
Na katerih področjih si uspešna? Kateri so
tvoji talenti?
Uspešna sem predvsem na področju glasbe, saj je
moj talent petje.
Pa se ustaviva najprej pri solo petju. Kako
dolgo že poješ?
Pojem že od malega, s solo petjem pa se ukvarjam
šele 2 leti.
Kako to, da si se odločila za učenje solo petja?
Tega še sama pravzaprav ne vem. Verjetno sem
slišala kdaj kakšno dobro arijo, ki me je navdihnila,
in tako se je začela moja pot.
Kdo te je oz. te še vedno motivira za solo petje?
Moja profesorica Nina.
Kako se učiš solo petja? Kje potekajo vaje? Kolikokrat na teden
jih imaš?
Solo petja se učim v zasebni glasbeni šoli, kjer potekajo vaje, in sicer 2–3
krat na teden.
Koliko časa na dan vadiš?
Približno eno uro.
Koliko skladb veš na pamet?
Ogromno jih je.
Koliko časa potrebuješ, da se naučiš določene skladbe na pamet?
To je odvisno od zahtevnosti skladbe in od tega, koliko na tem vadim.
Katero zvrst glasbe poješ?
Klasično zvrst.
Ali se še spomniš, kdaj in kje si prvič nastopila?
Prvič sem imela nastop v Kulturnem domu, ko sem bila stara 4 leta.
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Kateri nastop ti je najbolj ostal v spominu?
Verjetno 1. tekmovanje.
Imaš že veliko priznanj? Na katero priznanje si najbolj ponosna?
Zakaj?
Imam 4 nagrade z mednarodnih solo pevskih tekmovanj. Ponosna sem na
vsa 4, saj so vsa zlata.
Imaš kaj treme pred nastopom? Kako se je znebiš?
Po navadi jo imam, vsaj malo. Ne znebim se je, niti se je ne poskušam,
saj pravijo, da je trema vsaj malo vedno dobrodošla.
Kako potekajo učne ure?
Najprej naredim nekaj vaj za »upevanje.«
Katera skladba ti je najljubša? Pa skladatelj? Zakaj?
Vse skladbe od Puccinija – on je tudi eden izmed mojih najljubših
skladateljev.
Kaj meniš, kaj potrebuje
dober pevec?
Posluh, dober glas in voljo.
Vem tudi, da hodiš v
glasbeno šolo.
Tako je.
Povej mi, kako dolgo že
hodiš v glasbeno šolo?
V glasbeno šolo hodim že 8
let.
Katere inštrumente igraš?
Kitaro in klavir.
Ti je na kitaro lažje igrati ali na klavir?
Oba instrumenta zelo rada igram. Na katerega pa mi je lažje igrati, pa je
odvisno od skladbe.
Katero zvrst glasbe igraš na kitaro? Pa na klavir?
Klasično zvrst igram na oba instrumenta.
Kaj imaš raje: nauk o glasbi ali igranje inštrumenta?
Igranje.
Raje nastopaš z inštrumentom, sama ali s skupino?
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Raje nastopam sama.
Kaj imaš raje solo petje ali igranje na inštrument?
Solo petje.
Ali se želiš z glasbo oz. s petjem ukvarjati tudi v prihodnosti?
Definitivno da.

O šoli
Pia nam je doslej že veliko povedala o glasbi in solo petju. Zdaj pa
nam bo več povedala o šoli in o prostem času.
Povej mi Pia, ali si v šoli prav tako uspešna kot pri igranju na
inštrument oz. petju?
Z ocenami sem zadovoljna, le da moram v učenje vložiti veliko več truda in
časa, kot pa na primer za stvari, ki me veselijo.
Kateri predmet ti je najljubši? Zakaj? Kateri pa ti je najmanj pri
srcu? Zakaj?
Moj najljubši predmet je glasbena umetnost, saj si tam lahko »malce
odpočijem,« veliko snovi namreč že poznam. Ne maram pa športne, saj mi
tam enostavno nič ne uspe.
Na kak način najraje nabiraš znanje?
Z branjem.
Katere krožke obiskuješ v letošnjem šolskem letu?
Debato in bralno značko.
Na katera tekmovanja si se pa prijavila? Ali si na tekmovanjih
osvojila že veliko priznanj?
Prijavila sem se na tekmovanje iz fizike in na Cankarjevo tekmovanje. A
bila sem neuspešna.

O prostem času
Povej mi Pia kaj počneš v prostem času?
Najraje se sproščam z branjem in glasbo.
Imaš kakšnega brata ali sestro? Ali si si kdaj zaželela, da bi ju
imela?
Sem edinka. Nikoli si ju nisem zaželela.
Imaš kakšno domačo žival? Ali si si kdaj zaželela, da bi jo imela?
Katera žival ti je najljubša?
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Doma imam mačko.
Ali rada bereš? Katero zvrst knjig najraje bereš? Zakaj?
Zelo rada berem. Najraje prebiram dolge romane, kjer je veliko zapletov
in razpletov.

O osebnih stvareh
Kaj misliš, katera je najboljša stvar, ki se ti je kdaj zgodila?
Da sem spoznala učiteljico solo petja – Nino Dominko. Brez nje dandanes
ne bi bila tukaj, kjer sem.
Kako izgleda tvoj sanjski svet?
Živim v velikem mestu, ki ni v Sloveniji, ter hitim na nastop, kjer imam
glavno vlogo v operi.
Če bi se lahko srečala s katerokoli znano osebo, katero bi izbrala?
Zakaj?
Izbrala bi Anno Nebretko, saj mi je pri petju največja vzornica.
Kakšne lastnosti iščeš v svojih prijateljih?
Predvsem to, da jim lahko zaupam. Morajo imeti tudi smisel za humor in da
se ob njih dobro in prijetno počutim. Ne maram pa ljudi, ki zganjajo paniko
za vsako malenkost.
Arjun Varga, 7. a

Aljaž Slavin, 9. c
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Álmodtam egy világot magamnak...
Gimnáziumba iratkoznam, mivel még nem
tudom, hogy mi akarok lenni, amikor
felnövök. Nem tudom, mi lesz velem húsz
év múlva, de azt tudom, hogy boldog
akarok lenni. Az álmom az, hogy jobbá
tegyem a Földet. Meg szeretném védeni a
természetet, az állatokat, és segíteni
akarok
olyan
embereknek,
akiknek
szükségük van rá. Szeretném jobban
megismerni az embereket, különböz kultúrákat, ezért be szeretném utazni
a világot. Talán sikerül, talán nem, a lényeg az, hogy egészséges és boldog
legyek. Jean Pierre Montcassen szavait idézem: „Az élet reménytelen
utazás, folyton menetben vagyunk, mialatt sejtelmünk sincs, hová fogunk
megérkezni.”
Koša Dora, 9. b
A maribori elektrotechnikai szakközépiskolába iratkoztam. Ami a jöv met
illeti, azt hiszem, el ször be kell fejeznem a középiskolát. Nem szeretnék
egyetemre menni, mert nem szeretek tanulni. Leginkább a kézzel végzett
munkát kedvelem, és új dolgokat
fedezek fel. A természetet is nagyon
szeretem, ezért sok id t töltök ott. A
középiskola után minél el bb el
szeretnék helyezkedni a szakmámban.
Amikor önálló leszek, építek magamnak
egy kis házat az erd ben, ahol
nyugalom van, és az állatokat is
megfigyelhetem. Mivel a vizet is szeretem, az lenne az ideális, ha a házam
közelében egy patak vagy tó is lenne.
Klennert Rey, 9. b
Tanulmányaimat gimnáziumban szeretném
folytatni, mert még nem tudom, mivel
szeretnék
foglalkozni
a
jöv ben.
Természetesen álmaim nekem is vannak. Az
életemet egy faluban látom, férjemmel és a
gyerekeimmel élek, és egy jól fizetett
munkahelyen dolgozom. Hamar szeretnék családot alapítani, hiszen
számomra a család, a barátok és a szeretet az élet legfontosabb értékei. A
többi csak ráadás, s majd meglátjuk, mit hoz a sors.
Koša Doris, 9. b
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Szép emlékeim vannak az általános
iskolára, ezért sok minden hiányozni fog.
Leginkább a barátaim, az osztálytársaim,
de a tanárok is. Remélem, hamar
beilleszkedek majd az új iskolába, s az új
tanáraimmal és osztálytársaimmal is jól
megértjük egymást. Legfontosabb dolog
számomra az életben az, hogy sikeresen
befejezzem a középiskolát, s találjak magamnak megfelel munkát.
Szeretném, ha húsz év múlva lenne családom, jó munkahelyem és egy nagy
házam.
Bot Tim, 9. b

Van, amikor a jöv mr l ábrándozom, a munkámról,
a családomról, hogy milyen lesz az életem tíz vagy
húsz év múlva. Az egyik célom, hogy befejezzem a
tanulmányaimat, és olyan munkát találjak, amelyet
boldogan elvégzek. A másik célom pedig az, hogy
boldog legyek. Az elmúlt kilenc évben sokat
megtanultam, és rengeteg emléket szereztem.
Megtanultam, hogy soha nem szabad feladni azt,
amit szeretsz csinálni, még akkor sem, ha emiatt a
többiek furcsának találnak. Azt is megtanultam, hogy saját magadért ki kell
állni, mert az életben neked kell megvívni a harcaidat.
Lebar Lara, 9. b

Emlékszem, hogy álmodtam egy világot magamnak.
Minden este azon töprengtem, milyen világot
képzelek el magamnak. Milyen legyen a jöv m?
Mindig is az tetszett, hogy két gyermekem van. Az
els kisfiú, a második kislány. Lenne egy szeret
férjem, vele nagy kertes házam, amelyben egy
kiskutya szaladgálna. Vinném a gyerekeimet a
nagymamához látogatóba, ahogy az én szüleim is
tették. Szeretnék ugyanolyan jó szül lenni, mint k.
Amíg föl nem növök, nem tudhatom, mi vár rám.
Kocon Petra, 9. b
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Milyen lesz a jöv m húsz év múlva? Az
édesanyám azt szeretné, ha boldog és
egészséges lennék. Nekem most a család
a legfontosabb. A jöv ben is szeretném,
hogy majd a család legyen a legfontosabb,
de
el bb
szeretném
befejezni
a
középiskolát. Közgazdasági technikumba
iratkoztam, remélem, hogy izgalmas lesz a
középiskola. Tanulmányaim befejezése
után szeretnék elhelyezkedni egy jól fizetett munkahelyen. Ezután jöhet a
családalapítás. Utazni is szeretnék, s életemet a tengerparton képzelem el
egy családi házban.
Kocet Melani, 9. b

Vanesa Magyar, 9. a
Melani Kocet, Lara Lebar, Doris Sarjaš, 9. b
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Some thoughts about the future
I think a lot about my future, because it’s important to me, what I will
become. I’m fourteen now and will start secondary school in September and
I am looking forward to it.
The world’s future is also
going to change soon mostly
because of us, humans. We
are destroying everything
around us. The air is mostly
polluted, almost 14 billion
tons of trash end up in our
beautiful oceans and on the
mountains each year. I think
I will live in a small town,
when I grow up, because I
prefer peaceful nature and
don’t like big cities with a lot of trash dumped on the streets and in parks.
I hope I will have a great partner, who will always be there for me and help
me through difficult situations in life. He will have to be understanding and
have a great sense of humor. I still don’t know what I am going to do in my
life, because I’m interested in lots of things, but none of them is like: “Yes,
this is going to be my dream job.” But I’d like a job, which I will enjoy and
it should help people to lead a better life.
I want to change a few things in my life in
the near future. I can’t speak German as
good as I would like to so I’m going to watch
more German TV and read some books or
learn new expressions. I’m also going to
practise Volleyball more. I neglected it a bit
because of school lately. I will start my
education at secondary school in four
months, and meet new people and teachers
in a different environment. I’m a bit scared
but I know I’ll have fun and be around great
people. Of course I’m going to miss my schoolmates a lot and I hope we’ll
still meet often and stay friends regardless of the distance, because some
of them are going to be really far away at school.
Katja Sabo Žižek, 9. a
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My experience as a teacher assistant
Our school organizes a storytelling afternoon for younger pupils each year
for children who learn English or German as foregin language. The teachers
Mrs. Koren and Mrs. Treiber Vida asked some pupils to be teacher assistants
and help them with it.
Last December I was a teacher
assistant, who assisted our English
teacher Mrs. Koren together with
Rahela, Žiga and Petra. The story
we read was called »The very
hungry caterpillar« written by Eric
Carle. It's about a small caterpillar,
which ate so much, that it got a bad
stomach ache and became very fat.
In the end it turned into a beautiful
butterfly.
First we helped to prepare everything for the pupils' arrival. We read the
story together, watched a short movie and talked about it. Then the pupils
worked in different groups where they had to solve riddles, play games,
colour fruit and figure out many more funny tasks. Each teacher assistant
was assigned to one group. I also visited the German group. We prepared
something very tasty to eat
together with the German
teacher assistants for the
final meeting of both groups
as a surprise for all pupils.
Back
in
the
English
classroom the pupils acted
out the story with a mask
that
presented
the
caterpillar, a scarf for the
butterfly’s wings and paper
cards with drawings of food,
which the caterpillar ate.
The pupils had a great time and laughed a lot. In the end we joined the
German group and ate a fruit salad with ice cream together. This was the
best part of the afternoon and everybody was really happy.
I am glad that I helped as a teacher assistant for the second time already,
it was an amazing experience I had a wonderful time.
Ana Kotnjek, 9. a
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Deutsches Sprachdiplom (DSD)
Ich bin Schülerin der 9. Klasse und
die Schüler, die die 9. Klasse
besuchen und Deutsch sprechen
können, haben die Auswahl, ob sie
die DSD I Prüfung machen wollen
oder nicht.
Die Prüfung besteht aus 2 Teilen.
Du musst den sogenannten Test
schreiben und ein paar Wochen
danach kommt der andere Teil, wo
du etwas vorstellen musst, zum Beispiel dein Haustier oder dein Hobby…Ich
habe über mein Kaninchen geredet.
Aber dafür, dass du die Prüfung bestehst, musst du auch lernen und üben.
Wir haben ja auch zusammen viel geübt. Die Lehrerin hat uns Testblätter
kopiert und zusammen haben wir sie gelöst. Sie hat uns viel geholfen, wenn
wir etwas nicht wussten. Wenn wir mit dem 1. Teil fertig war, haben wir
angefangen, für den 2. Teil zu üben. Unsere Lehrerin hat sich Zeit
genommen, und jedem einzigen von uns zugehört und korrigiert, wenn es
nötig war.
Am Prüfungstag waren wir alle nervös, aber zum Glück hat jeder die
Prüfung bestanden.
Doris Koša, 9. b

A magyar nyelv napja
A magyar nyelv napja az emberek figyelmét próbálja ráirányítani a magyar
nyelvre. 2011-t l november 13-án ünnepeljük, hiszen 1844-ben ezen a
napon lett a magyar hivatalos nyelv.
Szeptember elején az 1. Sz. Lendvai KÁI meghirdetett egy pályázatot azon
diákok számára, akik anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet. Az Édes
anyanyelvünk rajz- és fogalmazásversenyre kellett fogalmazást írni, vagy
rajzot készíteni. Az alsósok rajzot, míg a fels sök egy fogalmazást írtak egy
adott témára.
A díjkiosztóra 2017. november 13-án került sor az iskola könyvtárának
olvasótermében, ahol a díjazottak felolvasták fogalmazásukat. Minden diák
könyvjutalomban is részesült, amelyet a Lendvai Magyar F konzulátus
támogatott. A 8. valamint a 9. osztály tanulói Arany János Toldi
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különkiadását kapták meg, hiszen a
2017-es év Arany-év volt. Ebben az
évben
ünnepeltük
a
költ
születésének 200. évfordulóját.
A
rendezvény
szervez je
dr.
Zágorec-Csuka Judit, az iskola
könyvtárosa
volt,
aki
a
rendezvényre
meghívta
a
Zalakomáromi Általános Iskola két
tanulóját, valamint könyvtárosát és
igazgatóját is.

Göncz Tamara, 8. c

Szünet a Kávészünet zenekarral
Január 11-én a fels
tagozatosok és
középiskolások csoportja, akik anyanyelvi
szinten tanulják a magyar nyelvet, elmentek a
lendvai színházba, hogy megtekinthessék a
Kávészünet nev zenekar remek el adását. A
csapat pompás el adással mutatkozott be,
mindenki imádta, még a tanárok is élvezték.
Az együttes híres magyar költ k feldolgozott
verseit énekelte el. A zenekar nagyon együttm ködött a közönséggel,
néhány éneket közösen énekeltek el, aztán még táncoltak is. Az el adás
végén mindenki elégedetten indult haza, egy közös fényképre és
autógrammra is sor került.
Györköš Dora, 7. b

Farsang az iskolában
Az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói nagyon
várták a húshagyókeddet, amikor
beöltözve mehettek be az iskola
kapuján, és jelmezben tanulhattak.
Utolsó két órán jelmezes felvonulást
szerveztek Lendva utcáin, amelyen
hosszú id után részt vettek a fels
tagozatos tanulók is. Még a tanárok is
beöltözve járták az iskolát és az utcát.
Természetesen a ptuji
kurentek
(busók) sem maradhattak el, akik segítették el zni a telet.
Nagy Zoé Anna, 8. c
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Találkoztunk Mészöly Ágnes írónővel
A Pet fi Sándor Tanulmányi
Verseny díjkiosztóján, amely
május 23-án volt a Bánffy
Központban,
iskolánk
nyolc
tanulója vett részt. A versenyre
Paola Zannoner Célvonal cím
könyvét kellett elolvasni a Tabu
könyvek sorozatból. A könyv
összegezve a mozgássérültek
küzdelmér l,
mindennapi
vágyaikról és a „normál” életbe
való beilleszkedésükr l szól. A
Forrás: www.nepujsag.net
díjkiosztón jelen volt Mészöly
Ágnes kortárs magyar írón is, aki mozgássérült témájú könyveket is ír. A
középiskolások az
könyvét olvasták. A díjakat személyesen az ír n
osztotta ki. Iskolánk egy ezüst és hét bronzéremmel büszkélkedhet. A
helyezettek kétnapos jutalomkiránduláson vettek részt Ópusztaszeren és
Kecskeméten.
Močnek Johanna, 8. a

UTRINKI S POTOVANJ/UTAZÁSI ÉLMÉNYEINK
Kirándultunk a Postojnai-cseppkőbarlangba és a
ljubljanai állatkertbe
Október 3-án, kedden reggel
a 6. osztályos tanulók korán
keltünk, hiszen kirándulni
mentünk
a
Postojnaicseppk barlangba
és
a
ljubljanai állatkertbe. Már
el z
nap megraktuk a
hátizsákunkat
minden
finomsággal, így reggel csak
a
szendvicseket
kellett
elcsomagolni. Négy és fél óra
utazás után 10 óra körül
elértük célpontunkat.
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A
Postojnai-cseppk barlang
a
legnagyobb
és
leglátogatotabb
cseppk barlang Európában. A barlang körülbelül 25 km hosszú. Luka Čeč
fedezte fel 1818-ban. A barlangban látható cseppkövek száz évben
mindössze egy centimétert n nek. A látogatók el ször barlangvasúton
utaznak 3,5 km-t, majd 1,5 km-t gyalog tesznek meg. A barlangra örökös
sötétség, 8-10oC fok állandó h mérséklet és magas nedvesség jellemz .
Ilyen körülmények közt él a barlangi g te, a barlang világhír lakója.
Csodálatos látványt nyújtanak a szebbnél szebb cseppkövekkel borított
termek, közülük kiemelném a Spagetti, a Vörös- és a Koncerttermet. A sok
érdekesség miatt mindannyian meglep dve léptünk ki a föld mélyéb l.
Szívesen meglátogattuk a ljubljanai állatkertet is. Sokféle állatot
tekintettünk meg. A zebrák és pávák nagyon nyugodtan pillantottak felénk,
miközben a leopárd dühösen szaladgált a kerítés mögött. Az állatgondozó
örömmel mutatott be egy aranyos gerlicét, a hosszú méret pitont és a
rágcsáló szurikatákat. Két fóka nagyszer el adást mutatott be nekünk.
Este nyolc órakor érkeztünk meg fáradtan az iskolai buszállomásra.
A kirándulás nagyon tetszett. A sötét barlangban nagyon izgultam. Sok újat
megtanultam a barlangról és az állatokról. Ezt a kirándulást még sokáig
emlékeimben rzöm.
Vida Lara, 6. c

Tanulmányi kirándulás a Savinja-völgyébe
2018. május 8-án reggel 7.45-kor busszal elindultunk a kirándulásra. Kb.
2 óra múlva megérkeztünk Šempeterbe, ahol az idegenvezet körülvezetett
az ókori parkban.
Sokat megtudtunk a parkról.
Majdnem
2000
éve
Šempeteren át fontos római út
vezetett. Mellette sok fontos
ember állíttatta fel sírját.
1952-ben rábukkantak egy n
szobrára, pár év múlva pedig
már
több
mint
600
arheológiailag fontos tárgyat
és 100 családi sírt találtak. A
legszebb
sírok
pohorjei
márványból
készültek,
amelyeket
a
bennük
eltemetett
család
szobrai
díszítenek. A legnagyobb a Spektacij-sír, melynek domborm ve a négy
évszakot mutatja be. A legszebb az Enijcek sírja, mely egy mítológiai

17

______

______________________________

____

jelenetet ábrázol, éspedig Európa elrablását. Minden sír a maga több mint
2000 éves történetét mutatja be.
Az útunk továbbá Nazarje
felé
vezetett,
ahol
két
csoportba
osztottak
bennünket. El ször a Vrbovec
múzeumot tekintettük meg,
amely valamikor vár volt. A
12. század elején épült meg.
Mai arculatát az 1480-as
években kapta, 1944-ben
teljesen leégett, 1988-ban
pedig teljesen felújították. Ma
múzeum m ködik benne, a
tárlat az erdészet és a faipar
történelmét mutatja be. E
környéket terjedelmes erd
borította, ezért a fafeldolgozás a 2.
világháborúig nagy hatással volt az itt él emberek életében.
Amikor megnéztük a múzeumot, felmentünk a Nazarje feletti dombra, ahol
a Názáreti Mária templomot és a Ferences-rendi kolostor könyvtárát néztük
meg. A templom melletti kolostort 1639-ben épiítették fel, de a 2.
világháborúban 1944-ben lerombolták.
A háború után a kolostort
újjáépítették és felújították. A kolostor nevezetessége a könyvtár, melyet
1752-ben alapítottak. A könyvtár a 2. világháborúban eléggé megsérült, de
1996-ban új helyet kapott a kolostorban. Ezeknek a könyveknek nagyon
nagy értékük van. A kolostornak valamikor gyógyszertára is volt.
Következ
állomásunk
Celje
volt,
ahol
ebédeltünk. Utána busszal
felmetünk a várhoz. Az
idegenvezet
részletesen
elmondta a Cillei grófok
életét és jelent ségét.
Megnéztünk egy kiállítást
is, amely bemutatta, hogy
valamikor
hogyan
kínozták az embereket.
Celje
Szlovénia
3.
legnagyobb
városa.
Fontos
gazdasági
és
kulturális központ, már a
római korban is létezett. Egykor a város mellett haladott el a borostyánút.
Attila hun vezér seregei 451-ben porig égették, s csak a 12. században
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kapott a város fontosabb szerepet. Celje a Cillei grófok székhelyhe volt 1341
és 1456 között. Miután a grófi család Cillei Ulrik halálával 1456-ban kihalt,
a területet a Habsburgok örökölték. A város véd falai 1437-ben épültek.
Celje 1991-ben tíznapos háború után a független Szlovénia része lett.
A kirándulást szomorúan fejeztük be, hiszen a nap gyorsan elmúlt.
Mindenkinek nagyon tetszett, hiszen sok új dolgot tudtunk meg. Most már
sokat tudunk a római id kr l és a faiparról. Rengeteget halottunk a Cillei
grófokról is. A kirándulást soha nem fogjuk elfelejteni, hiszen nagyon szép
és tanulságos volt.
Feher Rebeka és Farkaš Petra, 7. c

Társadalomismereti táborban Vrhnikán
Iskolánk 7. osztályos tanulói május elején háromnapos táborban vettünk
részt Vrhnikán, ahol az Ivan Cankar Általános Iskola tanulói fogadtak
bennünket.
Els
nap
ismerkedtünk
a
tanulókkal
és
a
város
nevezetességeivel.
Sokat
beszélgettünk,
sétáltunk,
s
közben fagyiztunk. A városnézés
után
hazamentünk
azzal
a
tanulóval, akinél elszállásoltak
bennünket. Nagyon barátságos és
kedves családokhoz kerültünk.
Másnap
kirándulni
mentünk
Ljubljanába, ahol megnéztük a
szlovén parlamentet is. Harmadik
nap Ivan Cankar szlovén író
szül házában megismertük az író gyerekkorát. Délben elbúcsúztunk, s
indultunk hazafelé.
Nagyon szép élményben volt részünk, ezért már alig várjuk, hogy jöv re
nálunk újra találkoztassunk újonnan szerzett barátainkkal.
Sobočan Žana és Zver Nina, 7. b
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Zánka – kaland elektronika nélkül
A zánkai erdei iskola az általános iskola utolsó iskola a természetben c.
programja, ahol május elején a 8. osztályos tanulók három napot töltöttünk
együtt.
Utunkat a keszthelyi Balaton Múzeum felé vettük. El ször a denevérekr l
készített kiállítást tekintettük meg, azután sok mindent megtudtunk a
Balaton keletkezésér l, növény- és állatvilágáról. Végignézhettük, hogyan
alakultak ki az els települések. Az idegenvezet elmondta, hogy a tó körül
fontos gazdasági tevékenység a halászat és a turizmus. A múzeumlátogatás
után felsétáltunk a Festetics-kastélyhoz, ahol megpihentünk, és
megcsodáltuk a barokk stílusú épület szépségét. A kastélyt Festetics György
gróf építtette, aki egyben megalapította Európa els mez gazdasági
f iskoláját, a Georgikont.
Ezen a napon a salföldi major volt
a kedvencem. Nem látok gyakran
autentikus magyar háziállatokat,
itt
azonban
közelr l
megfigyelhettem a bivalyt, lovat,
szamarat, puli kutyát, kecskét és
a
mangalicát.
A
major
megtekintése után lovaskocsival
kivittek
bennünket
a
pálos
kolostor romjaihoz. A kocsikázás
nagyon
tetszett,
mert
napjainkban
leginkább
csak
autóval közlekedünk. A pálos
kolostor romjai el tt a tanárn mondott néhány adatot a pálos rendr l,
ezután megnéztük a romokat. Megtudtam, hogy ez egy magyar alapítású
férfi szerzetesrend, s ma mindössze 21 pálos szerzetes van
Magyarországon. A kolostor még romként is szép, s felkelti bennünk azt az
érzést, milyen volt itt élni évszázadokkal ezel tt.
A
délel tti
programok
után
megérkeztünk
Zánkára,
ahol
elfoglaltuk a szobákat és kipakoltunk.
Ezután egy el adás következett az Eszámokról, arról, hogy az élelmiszerek
az üzletláncokban ételszínezékeket,
ízfokozókat
és
tartósítószereket
tartalmaznak, amelyek károsak az
egészségünkre.
Vacsora
után
számháborúztunk, számomra ez méltó
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befejezése volt az els napnak. Mindenki nagyon élvezte a játékot, ezért
négy fordulót játszottunk. A játék után fáradtan ágyba bújtunk, és gyorsan
elaludtunk.
A csütörtöki nap Tihanyról
szólt.
Reggeli
után
már
rohantunk is a vonatállomásra,
ahol vonatra pattantunk, és
Aszóf ig
utaztunk.
Ezután
következett a sokat emlegetett
gyalogtúra Tihanyig. A Tihanyifélszigeten
felmentünk
a
kilátótoronyhoz,
a
bencés
apátsághoz, és a templomban
megnéztük I. András király
sírját. Nagyon örültünk a
szabadid nek is. Visszafelé
szintén gyalogoltunk, majd
vonattal utaztunk Zánkáig. Aznap este csillagokat kellett volna néznünk, de
sajnos felh s volt az ég, így csak egy bemutatót láttunk a csillagokról. A
nap végére egy csapatépít játék is belefért. A legjobb játék az volt, amikor
a csapat tagjai ráálltak egy leped re, és azt úgy kellett megfordítani, hogy
senki nem léphetett le. Nagyon jó volt!
A harmadik nap lazább volt. Reggel összepakoltunk, majd meghallgattunk
egy el adást a víz szennyezettségér l és a vízzel való takarékoskodásról.
Délben megtekintettük a haditechnikai parkot, el tte lesétáltunk a
Balatonhoz, s lubickoltunk a vízben. Még soha nem fürödtem a Balatonban,
így én is bementem a vízbe. Legjobb volt a sárkányhajózás, nagyon
élveztem. Hazafelé Balatonedericsen megálltunk az Afrika Múzeumban, s
megcsodálltuk a szebbnél-szebb állatokat.
A zánkai erdei iskola nagyon tetszett, hiszen gyarapodott a tudásbázisunk,
és sokszor jó, hogy a természetben töltjük az id nket, nem pedig a telefon
rabjai vagyunk.
Močnek Johanna és Bažika Filip, 8. a
Ferenc Nika, Göncz Tamara és Nagy Zoé Anna, 8. c
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Sikeresen szerepeltünk a Hunkarikum vetélkedőn
A Kárpát-medencei Hungarikum vetélked re novemberben kaptuk a
felhívást. Iskolánk csapatát három tanuló alkotta a 8. a osztályból, s a
magyartanárn nk készített fel bennünket.
Az els körben az volt a feladatunk, hogy az interneten egy 50 kérdésb l
álló tottót kellett megoldanunk a hungarikumokról. A feladatot jól
teljesítettük, ezért januárban következett a második forduló. Ismét 50
kérdésb l álló tottót kellett kitölteni, emelett interjút kellett készíteni egy
olyan személlyel, akire büszkék vagyunk, mivel vidékünk hagyományát
rzi. Csapatunk Rudaš Magdolnát választotta, akit kiváló perecér l és
kiflijér l mindenki ismer. Ezen kívül 13+1 kérdéses tottót kellett
összeállítanunk vidékünkr l. Két hónap után értesültünk arról, hogy
bekerültünk az el dönt be, s ismét feladatokat kaptunk, amelyek egyre
nehezebbek voltak. Mindössze két hét id t kaptunk azok megoldására. Ki
kellett választanunk egy hungarikumot, és arról egy ötperces el adást
készíteni, emellett ki kellett dolgoznunk egy címlap tervezetét is. Az
el dönt április 27-én volt a Lakiteleki Népf iskolán.
Néhány
nap
múlva
megtudtuk, hogy a dönt be
jutottunk. Ennek örülnünk
kellett volna, de amikor
rájöttünk, hogy a dönt
id pontja egybeesik a zánkai
erdei iskola utolsó napjával,
elszomorodtunk. Ismét sok
feladat
vár
ránk,
amit
mindössze két nap alatt kellett
teljesíteni. Készítettünk egy
kétperces
filmet
a
perecsütésr l, s ajánlottuk,
hogy vegyék be a Rubikkockát
a
Hungarikum
gy jteménybe. Fumu nev csapatunk végül a versenyben résztvev több
mint 600 csapatból a 11. helyezést érte el. Az eredményre nagyon büszkék
vagyunk, hiszen sok új dolgot megtanultunk, és ez egy fantasztikus élmény
volt.
Bojnec Rebeka és Kopinya Zoja, 8. a
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Triesztbe utaztunk
2018. május 14-én iskolánk hat hetedik osztályos tanulója az EU4Me
projekt keretében jutalomkirándulásra utazott Triesztbe. A kirándulás
témája az európai sokszín ség elsajátítása volt, ennek keretében a
multikultúrán, a többnyelv ségen, a kisebbségek és EU-s migrációk
megbecsülésén volt a hangsúly.
Reggel 5 órakor indultunk
az iskolaudvarról, közben
több
iskolánál
is
megálltunk, hiszen velünk
együtt 15 iskola tanulója
utazott Olaszországba. 11
órakor érkeztünk meg
Triesztbe,
ahol
felvilágosítottak
bennünket arról, mitév k
legyünk, ha elveszünk.
Azután útnak indultunk.
Esett az es , ezért nem
volt kellemes a séta.
El ször
a
föld
alá
mentünk, s ott egy el adást hallgattunk a város történelmér l. Minden
iskola egy-egy tanulója elment a rádióba, a többiek pedig egy parkban
fogyasztottuk el a szendvicset. Kés bb tovább sétáltunk a városban, amely
mindenkinek nagyon tetszett. A Trieszti-öböl is szép látványt nyújtott.
Délután öt órakor indultunk hazafelé. A buszban nagyon jó kedvünk volt,
sokat nevettünk. 23 óra körül fáradtan, de felejthetetlen élményekkel
gazdagodva érkeztünk meg az iskolaudvarra, ahol már vártak a szüleink.
Kebel Viktorija, 7. b

Exkursion nach Graz
Die Schüler der Klassen 6, 7, 8 und 9 haben am 19. Mai einen Ausflug nach
Graz gemacht.
Wir sind um 6.45 Uhr mit dem Bus von dem Schulhof gefahren. Nach einer
langen Fahrt haben wir uns das barocke Schloss Eggenberg angesehen. Wir
haben viel von der Vergangenheit von Graz gehört. Danach haben wir uns
auch dem Park Eggenberg angesehen. Dort konnten wir spazieren gehen
oder in einem kleinen Kiosk einkaufen.
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Danach sind wir in die Mitte der Stadt Graz
gefahren
und
haben
viele
Sehenswürdigkeiten gesehen und viele
Fotos miteinander gemacht. Vor dem
Uhrturm haben wir auch ein Gruppenfoto
gemacht.
Obwohl wir schon viel gegessen haben,
sind wir trotzdem noch zu Mc´Donalds im
Stadtzentrum gegangen und dann noch in
die Schokoladenfabrik Zotter, wo wir viele
Schokoladensorten ausprobiert haben.
Insgesamt gibt es 180 Sorten Schokolade.
Am Ende haben wir uns auch einige
gekauft.
Zum Schluss waren wir in einem Mini-Zoo,
wo wir Kühe, Ziegen, Esel, Pferde,
Kaninchen, Vögel und noch viele anderen Tiere gesehen haben.
Um 20.00 Uhr sind wir mit vielen neuen Erfahrungen wieder auf dem
Schulhof eingetroffen.
Lana Čizmašija, 7. a

LITERARNI KOTIČEK/IRODALMI SAROK
Čebelar in med
Nekoč je za devetimi gorami živel medved. Najraje je imel med od svojega
najboljšega prijatelja čebelarja.
A nekega dne se je čebelar odselil v Ameriko. Medved je bil zelo žalosten,
saj je ostal brez medu in najboljšega prijatelja. A ni obupal. Začel je
pridelovati sam svoj med, a ta ni bil tako dober kot čebelarjev.
Tudi čebelarju je bilo težko. Ni imel najboljšega prijatelja in nihče ni kupoval
njegovega medu, saj je v Ameriki vsak imel svojega. Takrat se je medved
odločil, da bo šel za svojim prijateljem. Hodil je in hodil. Po mescu dni ga je
končno našel. Obljubila sta si, da se ne bosta nikoli več ločila, in od takrat
naprej sta med pridelovala skupaj. Pridelala sta vedno boljšega in boljšega,
dokler ga ni začela kupovati vsa Amerika in nato cel svet. Uspelo jima je
napraviti celo novo vrsto medu, in sicer metin med, ki pa je bil
najzanimivejši zaradi svoje zelene barve.
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Skupaj sta potovala in prodajala svoj med širom po svetu. Medved in
čebelar sta postala svetovno znana.
To sta bila resnično prava prijatelja.

Miha Pintarič, 6. a

Kraljica in čevlji za konje
Nekoč je živela kraljica, ki je vodila zelo priljubljeno TV-oddajo. Njena
oddaja je imela že na milijone ogledov na youtube-u.
Nekega dne je v svojo oddajo povabila prijatelja Andraža in ker je imela
rada živali, tudi njegovega konja. Slednji je začuda imel obute čevlje, kar
pa je bilo kraljici zelo všeč. Andraža je vprašala, kdo jih je naredil. Odgovoril
je, da on sam. Kraljica je bila nad odgovorom presenečena in Andražu je
dala izziv, da mora narediti take čevlje za vse konje v državi. Povabljeni
gost je vstal in s konjem sta šla po cesti mimo njiv medtem, ko je nenadoma
izza ovinka prišel Andražev stari prijatelj, motorist Franc. Ustavil se je in se
odločil, da jima pomaga. Skupaj sta iz nekaj malega lesa in železa naredila
povsem novi izum, da bi hitreje šlo izdelovati čevlje. Delala sta jih okrogle
oblike, in sicer za žrebeta številko 5, za kobilo 18 in za konje 30. Kmalu sta
naredila že milijonti par čevljev. Domišljija jima ni dala miru in tako sta
naredila še številko 12 za ponije.
Ko je kraljica to izvedela, ju je oba povabila v svojo oddajo. Zunaj so v vrsti
stali vsi konji države, da bi dobili svoje čevlje. Andraž in Franc sta vse bose
konje obula, za sladico pa je vsak dobil še sladkorček.
Njun uspeh ja zapisan v knjigah, ki jih imajo v vseh knjižnicah sveta.
Miha Pintarič, 6. a

Mesto zmajev
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami in devetimi vodami živela
majhna punčka. Njena starša naj bi umrla, ko je bila še majhna, zato sta
zanjo skrbela dedek in babica.
Deklici je bilo ime Luna. Imela je lepe, dolge oranžne lase in pegice po
obrazu. Bila je zelo radovedna in vedno polna energije.
Nekega dne se je Luna šla igrat v gozd. Naletela je na jamo, ki je bila zelo
velika. Luna je stopala korak za korakom naprej, medtem ko je slišala
čudne, piskajoče glasove. Ko je bila že precej globoko v jami, se je
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spotaknila ob kamen in padla. Z glavo je udarila ob siv kamen in izgubila
zavest. Ko se je zavedla, ni vedela, kako dolgo je že v jami. Naenkrat je
začutila, da po njej plazi nekaj majhnega in koščenega. Porinila je čudaško
bitje s sebe in stekla iz jame. Ko je prišla ven, je spet zaslišala piskanje in
premagala jo je radovednost. Spet je stopila v jamo, toda tokrat bolj
samozavestno. Ko je prišla do mesta, kjer se je prej spotaknila, je v blagi
jutranji svetlobi zagledala malega zmajčka. Le-ta ni bil večji od njene dlani.
Vzela ga je v roke in ga pobožala po glavi, zmajček pa se je stisnil k Luni in
izpustil še en piskajoč zvok.
Luno je prešinila misel, da jo babica in dedek zagotovo iščeta in zato je
odložila zmajčka ter se odpravila domov. Od tistega dne naprej je vsak dan
hodila v jamo zmaju nosit hrano in se igrat z njim. Poimenovala ga je
Smaragd, saj je bil zelen kot drag kamen. Smaragd je bil vsak dan večji in
večji.
Nekega dne je v bližnjem
cesarstvu izbruhnila vojna.
Babica in dedek sta naročila
Luni, naj pobegne daleč
kolikor lahko. Luna je tekla
do jame, kjer jo je Smaragd
že čakal, in sedla je nanj v
upanju, da zmaj ve leteti.
Zmaj je zamahnil s krili
enkrat, nato še enkrat in še
ponovno. V tretjem poskusu
se je zrak nabral pod krili in
vzletela sta. Letela sta
Tim Dobranič, 6. b nizko, da ju ne bi nihče
opazil. Luna je čez čas
postala utrujena. Noge so ji
že otrdele od dolgega sedenja in Smaragd je očitno to začutil. Pristala sta
na bližnji gori. Deklica se je naslonila na zmaja ter zaspala.
Zjutraj, ko je sonce vzšlo, sta se zbudila. Pred njima pa sta stala neka gospa
in gospod. Vprašala sta ju, kdo sta, ali sta lačna in ali jima ni hladno. Luna
je zmedeno pogledovala od enega tujca do drugega. Gospa in gospod sta
Luno in Smaragda odpeljala do majhne koče in jima ponudila hrano. Ko sta
se najedla, se je Luna predstavila. Povedala je, da je njeno ime Luna, da je
stara 12 let in da je do sedaj živela pri babici in dedku. Gospod in gospa sta
bila presenečena in povedala sta ji, da sta onadva tudi imela hčerko, ki sta
jo morala zapustiti, ker nista mogla skrbeti zanjo. Dodala sta še, da je njuna
deklica imele ravno take oranžne lase kakor Luna. Med Luno in tujcema je
vzplamtela neka nenavadna ljubezen, saj so imeli občutek, da so družina.
Luna je ostala pri njima, spoznala je tudi kravo Lisko.
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Minilo je precej časa, preden sta se gospa in gospod odločila, da ji nekaj
pokažeta. Nekega sončnega popoldneva sta jo odpeljala do doline, Smaragd
pa jima je sledil v zraku. Postavila sta se pred neko skalo, ki je stala ob
vznožju hriba, in recitirala neko čudno, Luni nepoznano besedo. Naenkrat
se je skala razklala na dvoje. Luna je zagledala dolg in širok predor, ki je
bil osvetljen s stotinami letečih sveč, ki so svetile v vseh barvah mavrice.
Skupaj so stopili naprej. Smaragd je imel pri tem dosti težav, saj je bil že
zelo velik. Čez nekaj časa so prišli do velike bogato okrašene dvorane. V
njej je bilo ogromno zmajev vseh barv. Bili so modri, rdeči, zlati, rumeni,
vijolični … Luna je ostala brez besed. To je bilo najlepše mesto od vseh, kar
jih je kdaj videla. Komaj takrat je opazila, da ob vsakem zmaju stoji tudi
en človek. Nekateri so bili videti starejši, nekateri pa stari kot ona. Luna in
Smaragd sta stopila naprej, saj ji je gospa po tiho rekla, naj se jim
predstavi. Še nikoli ni govorila pred toliko ljudmi. Predstavila se jima je na
enak način kot gospe in gospodu. Ko je končala, so ji vsi ploskali, medtem
pa se je predstavil tudi Smaragd, seveda, v svojem jeziku. Nato sta gospa
in gospod pokazala Luni in zmaju ostale prostore. Med njimi je bila tudi
njuna soba. Bila je zelo velika, zidovi so bili zeleno-rumene barve. Sredi
sobe je stala postelja za deklico in levo velik kup odej za Smaragda. Poleg
sobe se je nahajala še knjižnica, kjer je Luna preživela ogromno časa. Veliko
je brala o vitezih, zmajih in čarovnijah. Tudi sama se je naučila čarati.
Kmalu je vedela, kako se dvigne pero, vedela je v hipu zaceliti majhno
prasko in spremeniti barvo kamna.
Nekega dne pa je v deželo prišel zlobni razbojnik, ki je hotel zavladati
svetu. Govorilo se je, da ima čarobne moči. Vsa votlina je govorila le o tem.
Na pot so se odpravili najbolj izkušeni zmaji s svojimi jezdeci, da bi tega
razbojnika poiskali. Luna je prosila, ali lahko gre zraven, a ji niso dovolili.
Počakala je, da so ostali šli, sama pa se je s Smaragdom šla igrat. Ko sta
prišla ven, sta bila prepričana, da ju nihče ne opazuje, in sta se odpravila
še onadva. Letela sta po sledi zmajev in ljudi, ki so pred kratkim leteli tukaj.
Kmalu sta jih tudi dohitela. Bili so jezni nanjo, a vedeli so, da je trmasta in
da je ne bi mogli spraviti nazaj do skalne palače. Naročili so ji, naj leti
zadnja.
Medtem ko je letela v zraku, je pod seboj zagledala postavo. Poletela je niže
in videla, da je ta človek zelo močan in ima prevezo čez eno oko. To je brž
povedala ostalim in skupaj so poleteli do človeka. Ko so pristali, jih je
napadel. Medtem ko so se borili, je Luna stala zadaj in jih opazovala.
Spomnila se je uroka za uspavanje. Začarala je človeka, ki je med spanjem
priznal, da je on tisti razbojnik, o katerem so vsi vedno govorili. Odpeljali
so ga v skalno palačo in ko se je zbudil, jim je priznal, da je on krivec za
večino vojn v deželi. Za kazen so ga začarali v sardelo in ga varovali v
akvariju.
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Luna se je vrnila v domačo vas in poiskala babico in dedka. Odpeljala ju je
do skalne palače, kjer so živeli srečno in zadovoljno do konca svojih dni.
Maja Dolenčić, 6. a

Neverjetne poletne počitnice
Stopila sta v bajto. Bila je stara
in prašna.
»Je tvoja?« je Gal vprašal
Aleksija. »Ja, vinograd je last
mojega dedka. Bajto pa sva
postavila skupaj, ko sem jih
imel dvanajst let,« je ponosno
odvrnil.
Stopila sta v majhno sobo, ki je
bila polna orodja. »In zakaj si
prišel sem?« je radovedno
Pia Hajdinjak Kelenc, 6. c
vprašal Gal. Aleksije se je
nasmehnil: »To je najina
delavnica. Z dedom tukaj izdelujeva zanimive izdelke, kot na primer lesene
igrače, majhne čolničke, včasih celo pohištvo.« odprl je omaro, ki je stala v
kotu sobe. V njej je bilo zelo veliko lesenih igrač. Nato je pokazal na leseno
mizo in stol ter se ozrl skozi okno. Tam je bil čolniček. »Vse to sva naredila
skupaj med poletnimi počitnicami,« je odvrnil. »Vau!« je navdušeno
vzkliknil Gal. Hitro je dodal: »Kje pa je zdaj?« »Dedek? On je v Ameriki.
Tam živi. Vrne se vsako leto med poletnimi počitnicami,« je pojasnil
Aleksije. »Ampak, zakaj sva pa tukaj?« je zanimalo Gala. »Jaz sem prišel
zato, ker jutri pride moj dedek in sem hotel malo pospraviti,« je veselo
povedal Aleksije. Gal se je brez oklevanja odločil, da bo prijatelju pomagal
pri pospravljanje in čiščenju.
Naslednji dan je Gal ponovno prišel, da bi spoznal Aleksijevega dedka. Ko
so vstopili v bajto, je dedek začel pripovedovati. »Pred enim tednom sem
po poročilih slišal, da bi naj bil na tem otoku skrit zaklad. Pokazali so tudi
sliko ključa, ki ta zaklad odklene. In vesta kaj, prepoznal sem ga! Mi ga
imamo na vratih naše bajte. Lani sem ga kupil na sejmu od nekega čudnega
možakarja, ki mi je rekel, da je ta ključ čudežen. Jaz mu seveda nisem
verjel.« Torej, dedek, praviš, da imamo ključ od zaklada?!« je bil Aleksije
radoveden in začuden. Fanta sta brž vzela psa s seboj in iskanje se je
začelo. Vse do teme so hodili naokrog. Že so jih moči pošle in hoteli so
odnehati, ko so opazili zelo staro zapuščeno hišo. V njej je bilo veliko pajkov
in pes je glasno zalajal. Dedek je našel zaprašeno skrinjo ter jo s čudežnim
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ključem odprl. Bila je polna denarja, draguljev in biserov. Zaklad so si
pošteno razdelili.
Zgodba se je srečno končala. Dedku se je izpolnila velika želja, kajti za
vedno se je vrnil iz Amerike, Aleksije in Gal sta pa počitnice preživela z njim
in izdelovala razno razne lesene igrače.
Lúcia Halász, 6. a

Slovenska ljudska Lisica po prekmursko
Ležij, ležij stezičica,
po njoj bežij lisičica.
Je kokouta srejčala,
tak ga nagučala:
»Koma mladi ideš kokout tij?«
Tak kokout gučij:
»Ges k svoje kokouše iden v vejs.«
Pa tak lisica gučij:
»Kokout mlade, pokaže tij, kak tvoja mlada kokouš spij!«
Je zdigno perout,
spodaj vtekno glavou:
»Tak moja fajna kokouš spij.«
Je zgrabila lisica ga,
pa z njin pod brejzico je šla.
Pa tak kokout gučij:
»Znaš ka, pametna lisica tij,
Lepou zahvale tij Boga
za tak malo mladoga mesa.«
Lisica zdigne tačico,
zahvale lepou Boga
za tak malo mladoga mesa.
Kokout pa na brejzico odletij,
Tak lisici gučij:«
Lisica, v rit me pijše tij!«
Antolin Riko, Baranja Tilen, Gal Nik, Gönc Blaž, Hajdinjak Kelenc Pia,
Logar Ana, Pavšič Lea, Škrban Žan in Vučko Lana, 6. c
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Aljaž Slavin in Žiga Tibaut, 9. c
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Vila
Nekoč so na Gorjancih živele vile, prelepe
deklice. Bile so zelo prijazne, še posebej do
junakov, ki so se borili z nasprotniki.
A med gorjanskimi vilami je bila ena najlepša.
Imenovala se je Nagelj. Imela je dolge zlate
lase, ki so ji na ramena padali kakor slap.
Njene oči so bile modre in čiste kakor
najčistejši
biser.
Čeprav
so
izgledale
sramežljivo in milo, so brez strahu in
oklevanja ubile ljudi. Samo nedolžne otroke so
pustile pri življenju, tiste brez greha na
ramenih.
V vasi je živel tudi mladi junak, Peter Klepec.
Že nekaj časa je na skrivnem opazoval Nagelj,
ki pa ga je tudi ljubila. Petrova čustva so bila
Lúcia Halász, 6. a
močna in globoka. Ta prva ljubezen je bila
prav goreča. Ampak ni mogla goreti z visokim plamenom, saj si ljubezni
brez dovoljenja Kralja Matjaža nista mogla predajati. Skrivaj sta se
občudovala in objemala le v sanjah.
Nekega dne je v vas prišel še en junak. Bil je visok, močan in dekleta so ga
z rdečico na ličkah občudovala. Ko je nekega dne taval po gozdu, je ob
potoku zagledal Nagelj. Njena lepota ga je takoj omamila in prevzela, še
srce mu je bilo hitreje. Naslednje jutro je šel h Kralju Matjažu s prošnjo:
»Vaše veličanstvo, Kralj Matjaž, ker sem rešil ljudstvo pred sovražnikom,
mi dovolite, da za ženo vzamem prečudovito vilo Nagelj.«
Poklicali so vilo. Ko je Nagelj to slišala, je postala žalostna, saj je ona
globoko v srcu ljubila Petra Klepca. Takrat je prvič povedala za to njeno
skrivno ljubezen. Vsi s kraljem na čelu so bili presenečeni. Ker sta oba
junaka hotela imeti vilo Nagelj zase, se je kralj le moral odločiti, komu bo
pripadala. Ne glede na to, kar si želi ona. Po dolgem premisleku je sklenil
prirediti dvoboj med junakoma. Nagelj je bila prepričana v Klepčevo zmago.
Čez točno tri dni sta se tekmovalca zbrala na travniku za kraljestvom. Nagelj
je bilo strah kot še nikoli doslej. Petrović je z mečem zamahnil proti Petru.
A slednji se ni pustil. Dvoboj je napeto trajal več ur. Ker so Petru Klepcu
moči pojenjale, ga je Petrović zabodel v trebuh, nato še v srce. Padel je na
tla in obležal v luži krvi. Nagelj je stekla k njemu. Peter je bil še pri življenju
in svoji prelepi vili potiho dejal: »Samo še enkrat si želim biti s tabo in te
držati za roko …« Po teh besedah je za vedno zatisnil oči. Nagelj se je
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zlomila in na vso moč jokala. Bila je žalostna in hkrati jezna. Ko je dvignila
pogled, je zagledala Petrovića. Z enim samim gibom ga je ubila.
Vzela je Petrov meč in zabodla še sama sebe. Ko so si odšli s prizorišča, se
je vilino telo spremenilo v milijone rdečih cvetov, ki so padli na Petra Klepca.
Duši vile in njenega ljubega sta odplavali v nebesa in sta bila lahko srečna.
Ob zori zadnje julijske nedelje so prvi sončni žarki padli na travnik za
kraljestvom. Ljudje so tam lahko videli na milijone rdečih cvetov, a nihče si
ni znal razložiti, kaj se je zgodilo. Le gore, ki so obdajale v rože odeto travo,
so pele pesem nepozabljene ljubezni.
Larisa Sobočan, 7. c

Zakleti kraljevič
Nekoč je živel kraljevič, ki je bil dober in pošten človek. Živel je v stari
zapuščeni koči in imel je psa, ki ga je našel en večer, ko se je vračal proti
domu.

Ada Svetko, 7. c
temno, se nisem vrnil domov.«

Nekega dne se je odpravil na
lov. Čas je hitro mineval,
temniti se je začelo, a tisti
dan je ulovil le zajca. Bilo je
pretemno, da bi se vrnil
domov, zato si je zakuril
majhen taborni ogenj, da bi
se vsaj malo ogrel. Medtem
ko je večerjal, sta se
iznenada
pojavila
dva
strašna
hudiča
in
ga
vprašala, kaj le počne sredi
noči sam v gozdu. Odgovoril
jima je: »Šel sem na lov, ujel
dva zajca, a ker je bilo

Hudiča sta se obrnila proč od kraljeviča in se dogovorila, da mlademu fantu
naročita, naj devet let hodi okrog po svetu. V teh devetih letih pa se
kraljevič ne sme okopati, si ne sme obriti brade in oblečeno mora nositi
medvedje krzno, ki pa ima žep s skrivnostno luknjo, polno zlatih kovancev.
Hudiča sta namreč imela podobne moči, kot jih imajo dobre in zlobne vile.
Dodala sta mu še, da po izteklih devetih letih dobi 11 vreč zlata.
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Kraljevič je vedel, da proti volji in ukazu hudičev nima moči, zato se je le
mirno strinjal. Naslednji dan se je odpravil na pot. Leta so minevala eno za
drugim, hodil je po svetu, ob tem pa pomagal revnim in bolnim. Tako je
nekega dne srečal družino, kjer je oče imel tri hčere. Kraljevič jih je vprašal,
ali jim lahko kako pomaga. Oče se je potožil, da mora do sončnega dne
plačati dolg, drugače bo izgubil vse svoje imetje – kmetijo. Mladenič mu je
dal nekaj zlatih kovancev iz svojega žepa ter tako rešil žalostnega očeta.
Ko je to videla ena od hčera, se je v hipu zaljubila vanj. Tudi v kraljevičevim
očeh je zrasla ljubezen do tega dekleta. Dogovorila sta se, da se bo po
izpolnjeni obljubi vrnil ponjo. Pred slovesom je v skrivnostnem žepu zatipal
tudi zlat prstan, ki ga je razpolovil na pol in drugo polovico dal dekletu.
Hčera, ki je dobila pol prstana, je štela dneve in noči.
Ko je izteklo devet let, se je kraljevič vrnil v prelepi kočiji. Vanj sta se
zaljubili tudi drugi dve sestri. Oče je pripravil pojedino ter postregel s
sladkim vinom. Mladenič je dal svojo polovico prstana v kozarec svoje
ljubezni. Ko je to videlo njegovo dekle, ga je takoj prepoznalo in prineslo
še preostanek prstana. Z velikim veseljem sta si skočila v objem. Po poroki
sta si zgradila lepo hišo in srečno živela s svojima sinovoma.
Tudi drugi dve sestri sta se zaljubili ter se odselili od očeta. Slednji je srečno
živel na svoji majhni kmetiji.
Mauricio Ilić, 8. a

A barna bőrű fiú
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy
barna b r
fiú. Csodagyereknek hívták, mert volt egy különleges
képessége: hosszabodó keze volt. A kilencedik születésnapjára kapott egy
varázstelefont, amelynek azt parancsolhatott, amit akart, és az teljesítette
minden kívánságát.
Másnap reggel úgy döntött, hogy kipróbálja a varázseszközt. Nem
hitte, hogy vannak varázslatok, de azért Csodaországba kívánta magát. Egy
szempillantás alatt ott is volt. Gyönyör zöld erd vette körül. Ment,
mendegélt, amíg egy házhoz nem ért. Úgy gondolta, szállást kér.
Bekopogott.
̶ Jó napot, adjon Isten! ̶ mondta hangosan.
Egy öregasszony nyitott ajtót, és nagyon megörült a fiú barna b rének.
̶ Hol jársz erre, ahol a madár se jár? ̶ kérdezte meglep dve.
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Behívta a fiút, és megkínálta finom
vacsorával. Elmondta, hogy egy óriás
sárkány fogva tartja
t, de nem mer
megszökni. Figyelmeztette a fiút, hogy
legyen óvatos, mert ha a sárkány meglátja,
azonnal kivégzi. A csodagyerek mondani
szeretett volna valamit, de a szörny
tizenkétfej sárkány máris megmarkolta,
és ezt mondta:
̶ Holnap ebédre megeszlek!
Amikor a sárkány elaludt, az asszony
elmesélte, hogy egy fiatal királylány, aki
többé soha nem mehet haza. Az átok csak
úgy ér véget, ha megérinthet egy csillagot,
egy napsugár t megsimogatja, és egy
barna b r fiú szerelmes lesz belé. A fiú a
hosszabodó kezével levette a csillagot az
Halász Lúcia, 6. a égr l, és az asszony kezébe adta. Az
öregasszonyon új ruha termett. A fiú a
varázstelefonjától kérte, hogy a napsugár simogassa meg az asszonyt, s
kívánsága teljesült. Az asszony ráncai elt ntek, és piros lett az ajka. A fiú
gyorsan megcsókolta az asszony homlokát, és
egy tündérszép
királylánnyá változott.
Reggel a sárkány elsírta magát, mert vége lett az átoknak, és tudta,
hogy béka lesz bel le. A barna b r fiú és a királylány egymásba szerettek.
Még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Halász Lúcia, 6. a

El Murlo és az újkor
(modern mese)
Egyszer volt, hol nem volt, de lehet, hogy épp ott volt, élt egy udvari
bolond.
volt az ország legbolondosabb bolondja. El Murlo volt a neve, de
szólítsuk csak Murlónak.
Egy szép szi napon (már amennyire szép tud lenni), Murlo elkóborolt
egy sikátor legmélyére, ahol belebújt egy fényt árasztó dobozba. Azt
gondolta, semmi sem történt, de arra nem számított, hogy egy iskolát talál
a dobozban. Méghozzá az újkorban.
─Jó napot kívánok! Ön biztosan az új tanár. Eléggé retro a stílusa, de végül
is illik a történelemtanár posztjára─szaladt oda az igazgatón az udvari
bolondhoz.
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─Megkérdezhetem, mi a neve?
─El Murlo a becsületes nevem.
Mikor
kezdjük
el
az
órákat?─rázott kezet a dirivel.
─Metafora...
vagyis
máris
kezdjük az órát! A tanterme fent
van, a 27-es terem. Siessen,
mert csengetnek!
Már
szaladt
is,
és
épp
csengetéskor ért be a terembe.
El ször a hatodikosok jöttek
történelemórára.
Sara Hozjan, 6. a
─Tisztelt Tanár úr! Jelentem,
hétf van, és Klára hiányzik!─szavalta el Tamás, aki azon a héten volt
ügyeletes. Murlo alig bírt beszélni:
─Remek! Vagyis az nem jó, hogy Klára hiányzik! Ez új nekem.
Mindenki nevetett. Az órán a középkorról tanultak, mert azt tudta Murlo
legjobban. A következ
órán ugyanazt tanulták, mivel dupla
történelemórájuk volt.
─Most mutatok nektek egy kis varázslatot!─próbálta felkelteni a tanulók
érdekl dését az újdonsült tanár. ─Ez itt egy k . Fogd meg Tamás,
légyszíves!
Azonnal kitört a nevetés Tamásból, ahogy megérintette a követ.
─Ezt hogy...hihi...csinálja...hehe...velem?─kérdezte nevetve Tomi, mire az
udvari bolond ezt felelte:
─Varázslat!
Erre húsz perccel a kicsöngetés el tt máris szünet lett.
─Nem biztos, hogy fogunk még találkozni, de akkor is viszontlátásra!─intett
nekik.
Az utolsó óra a 8. osztállyal volt.
k már halottak El Murlo
varázstehetségér l. Egy Anna nev lány elhatározta, hogy ellopja a követ.
─Jó napot kívánok, Tanár úr! Senki sem hiányzik─jelentette be Anna, és
közben kilopta Murlo kezéb l a követ. Csodával határos módon azonban
nem nevetni kedzett, hanem az új tanárral együtt az igazgató irodájában
találta magát.
─Igazgatón ! Tudom, most jöttem csak, de most el is megyek. Miel tt
elindulok, bejelentem, hogy van egy önkéntes jelentkez nk az igazgatói
iroda egyhetes takarítására!─búcsúzott el Murlo.
A lány habozva megszólalt:─De, de...
─Szuper, máris kezdheted!─elevenült fel a diri arca.
Az udvari bolond a k segítségével visszajutott a múltba, Anna pedig
egy hétig takarított. S t lehet, hogy még most is tart az az egy hét.
Ennyi volt, mese volt, füle-farka benne volt.
Nagy Lizett Emma, 6. b
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A gonosz vak nyúl
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit Ellának
hívtak. Minden nap a barátn jével, Emmával fogócskáztak és bujócskáztak
az iskolaudvaron.
Emma véletlenül megbotlott egy kavicsban, és egy lyukra talált.
Kíváncsi volt, mi van benne, s úgy döntött, belemászik. Amikor a lyuk aljára
ért, egy nyulat vett észre, aki a jobb szemére vak volt. Erre nagyot sikoltott:
─Iiii! Ááá! Ella!
A nyúl befogta a száját, és dühös tekintetet vetett rá.
─Ki vagy, és mit keresel a barlangomban?
─Emma vagyok, és kíváncsi voltam, mi van ebben a sötét
lyukban─válaszolta ijedten a lány.
─Nos, most már nem engedlek el. A foglyom
leszel, és el segíted lopni a gyémántot a
m zeumból─kacagott gonoszan az állat.
Emma menekülni igyekezett, de sajnos a lyuk
ajtajai bezáródtak. Amikor a nyúl aludni
ment, Emma csendesen felhívta Ellát az
okostelefonjával, és segítséget kért. Ella
gyorsan odakerékpározott, és egy kötélre
kötött sárgarépát juttatott a barlangba.
Kicsalogatta a nyulat, és egy ketrecbe zárta,
a répát azonban nem adta neki. Emma
kimászott a lyukból, és megköszönte a
segítséget. A nyulat egy tanyára vitték, ahol sok egyforma nyúl
helyezkedett el. Ella a hüvelykujjával, amelyb l egy apró t zláng lobbant
fel, megégette a gonosz állat bal mancsát, hogy az állatgondozó tudja majd,
melyik nyúl büntetésb l soha többé nem kaphat sárgarépát. Ella szüleit l
új okostelefont kapott, mert kiállta a próbatételt.
A lányok a legjobb barátn kké váltak. Jutalomként Zalaegerszegre
kirándultak.
Vida Lara, 6. c

A három madár
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony, s annak egy János
nev fia. Egy nap meghallották, hogy a király lányát elrabolták. Nagy volt
a szomorúság a kiráyi udvaron, ezért a király kihirdette, hogy aki
visszahozza a lányát, jutalmul megkapja fél országát és a lánya kezét.
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János, amint ezt meghallotta, elindult szerencsét
próbálni. Ment, mendegélt, amig egy erd be nem ért. Ott
hallotta a f nixmadarat, amely így kiáltott:
─Ments meg, János, és jótett helyébe jót várj!
János jószív
fiú volt, ezért gondolkodás nélkül
kimentette a f nixmadarat a faágak közül. A f nixmadár
hálából egy tollat adott neki, amelyet ha eldob, a madár
azonnal segítségére siet. A fiú megköszönte, és
továbbment. Nemsokára egy
hippogriffet látott, amelynek egy
tüske szúródott a lábába. Azt is
megmentette, s t le is kapott egy tollat. Amint
tovább vándorolt, egy turulmadárral találkozott. A
turulmadár így kérlelte:
─Ments meg, s jótett helyébe jót várj!
János meggyógyította a madár törött szárnyát, s
t le is kapott egy tollat.
Hamarosan elért a banya várához, aki fogva tartotta az elrabolt királylányt.
A banya elmondta neki, hogy csak úgy mentheti meg a királylányt, ha
elhozza neki az ezüst-, az arany- és a gyémántalmát. Közben megmutatta
neki a szigetet az ezüstalmafával. János odaevezett és látta, hogy az
almafát egy háromfej sárkány rzi. Kiszállt a csónakból, megbirkózott a
sárkánnyal, s végül levágta mindhárom fejét. Rájött, hogy a fára nem tud
felmászni, ezért eldobta a f nixmadár tollát, s az mindjárt elvitte az
ezüstalmához. A fiú elvitte az almát a banyának, aki megint mutatott neki
egy szigetet, amelyen az aranyalmafa volt. A szigeten a fa kétszer akkora
volt, mint az el bbi, s ezt hétfej sárkány rizte. János megölte a sárkányt,
s eldobta a hippogrifft l kapott tollat. A hippogriff elvitte az aranyalmához,
pedig az almát a banyának.
Másnap
a
banya
megmutatta
a
gyémántalma szigetét. A fa olyan magas
volt, hogy a fiú nem látta a tetejét, és
tizenkétfej
sárkány rizte azt. Sikerült
legy znie a sárkányt, s eldobta a
turulmadártól kapott tollat. A turulmadár
felvitte a gyémántalmához, s János ezt is
elvitte a banyának. A banya meggondolta
magát, s nem akarta odaadni a királylányt, ezért a fiú vele is végzett.
János a királylánnyal együtt visszament a királyhoz, aki nagyon megörült a
lányának. Megtartotta ígéretét, s Jánosnak adta feleségül, vele együtt pedig
fele királyságát is odaajándékozta neki. Boldogan éltek, amíg meg nem
haltak.
Treiber Maja, 6. a
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A csodalány
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy modern ház, amelyben egy
tizenöt éves lány élt. A neve Szílvia volt.
Egy napon Szílvia elment a barátn jével, Lénával a játszótérre játszani,
mivel el z nap megbeszélték, hogy elviszik a kutyust sétálni. 14.50-kor
csörgött a telefonja, és valaki ezt írta:
─Ha akarod még látni a barátn det, gyere el a régi fakunyhóhoz.
Szílvia nagyon megijedt. Elment a fakunyhóhoz, mivel meg akarta menteni
a barátn jét. Amikor odaért, észrevette, hogy az ajtót lakattal lezárták.
Senki sem tudta, de Szílvinek volt egy képessége: az agyával irányítani
tudta a dolgokat. Szílvi gondolatával szétszakította a lakatot, s bement az
ajtón. Az ajtó egyszercsak lezárult, egy nagy plazmatévén pedig megjelent
si ellensége, Rómeo. Rómeo mindig irigyelte Szílvit a különleges
képessége miatt. Ezt úgy tudta meg, hogy egyszer látta, amint a
gondolatával felemelt egy követ. Rómeo ezt mondta:
─Ha szeretnéd még látni Lénát, akkor szabadulj ki a kunyhóból!
─Kiszabadulok én, ne aggódj te azért─válaszolta határozottan Szílvi.
Gondolkodott egy kicsit, és eszébe jutott, hogy van egy repül táskája és
telefonja. Látta, hogy a tet n van egy nagy lyuk. Ráült a táskára, és kirepült
a tet n. Amikor kiért, ezt kiáltotta:
─Hé! Kint vagyok! Add vissza Lénát!
Rómeo egyszercsak kilépett a kunyhóból, s a kezében tartotta Lénát. Léna
azért volt kicsi, mert Rómeo összezsugorította, a zsugorítógépet pedig
eldobta, s ezt mondta:
─Hozd vissza a zsugorítógépet, hogy
visszakapd és felnagyobbítsd Lénát!
Szílvi
elment
megkeresni
a
zsugorítógépet. Hamarosan meg is találta
egy magas fa tetején. Ráült a táskára,
felrepült a fa tetejére, s visszavitte a
zsugorítógépet a kunyhóba. Amikor
odaért, leszállt a táskáról, s gondolatával
felrepítette Rómeot a legmagasabb fa
tetejére. Lénát pedig visszanagyította, s
boldogan megölelték egymást.
Szílvi hazavitte Lénát, jutalmul Léna
édesanyja annyi pénzt adott Szílvinek, hogy élete végéig nem kellett
aggódnia. Rómeo büntetésb l negyven évig nem tévézhetett és
telefonálhatott. Szílvi boldogan élt a sok pénzével, amíg meg nem halt.
Karakaš Nika, 6. a
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My trip to London
Last weekend we went on a trip to
London. We stayed at the Dorchester
Hotel. It has a beautiful view of the
town and the rooms were stunning.
On the first day of our trip we went
on a sightseeing tour. We saw a lot of
the most famous sights. First we took
a ride on the London Eye. It’s the
biggest wheel of its kind in the world.
It took about 30 minutes to go round.
From its top we saw the whole city
and all of its famous sights. After a quick lunch we went to Madame
Tussauds, where we saw wax figures of
the World’s most known celebrities in
their own clothes. Our last sight of the
day was also my favourite one, the
Natural History Museum. It’s so
interesting, that you could spend the
whole day in the museum. The next
day was a special day, too. We went
shopping in Oxford Street. So the day
was very relaxing, yet still a lot of fun.
My favourite sight on our trip to London
was the London Eye. I really enjoyed
the sight from the top. It was a fun and unique experience. I hope to go
back soon because there still are a lot of places I would like to visit,
especially the Buckingham Palace where the Queen lives. Another sight that
we unfortunately missed was The Houses of Parliament. I can only
recommend a trip to London to everybody.
Ema Štiblar, 8. a

My dream holidays
A dream of mine came true when I went on a sightseeing holiday with my
friends Melani and Doris this year. We spent them together in New York.
Our holidays started when we flew to New York City from Budapest, the
flight lasted 9 hours. We stayed there for two weeks in the Hilton Brooklyn
Hotel. On our first day we went to Manhattan and saw Times Square. We
spent the whole day there and visited some amazing shops. The next day
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we went to Central Park, which was very beautiful because we travelled in
fall and the leaves were already changing their colours. They were yellow,
orange, brown and red. After that we saw the Statue of Liberty, Brooklyn
Bridge and Broadway. The remaining days just were filled with sightseeing
and discovering the city. When we were in New York we also visited the
Metropolitan Museum of Art
where we saw some amazing
paintings. We spent our last
day in the Brooklyn Botanic
Garden where we discovered
many beautiful flowers and
plants from all over the world.
The One world Observatory
was also very interesting. Our
last stop in NYC was the
Empire State Building. Even
though the view from its top
is breath taking my favourite
sight was the Brooklyn Botanic Garden with its different flora.
Our flight home was very long, we were bored and didn't know how to spend
the time on it. I liked these holidays because I had a lot of fun with my
friends and saw a great number of amazing sights, too. I can even say that
this holiday was one of my best holidays ever. I hope I will visit New York
City again in the future because there are still a lot of things, which I want
to try out.
Lara Lebar, 9. b

A friend in need is a friend indeed
It is important to have good friends in life. In my opinion a real friend should
always talk to you, be trustworthy and stand by your side in each situation.
A person like this shouldn't be two faced or share your secrets with anyone
else she knows or even lie to you.
This is the reason why my best friend
is Vanesa. She has a very pleasant
personality. It's true, that we
sometimes act stupid when we are
together. Then we laugh so hard that
it hurts, but that won't stop us from
being best friends. Vanesa always
makes me laugh, even on my worst
days. She is ready to help me when
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I'm in trouble or need support and is an amazing and funny person. We
spend a lot of time together sometimes at her or her grandma's house or
at my place. I hope that we are going to stay best friends for a long time.
Tia Mate, 9. b

My heroine
My heroine is Dove Cameron, she’s an
actress. Her real name isn’t actually Dove it
is Chloe Celeste Hosterman. She chose the
name Dove after her father passed away
because she remembered that he used to call
her “my little dove”.
Dove is my heroine because she’s only 22
years old and has already done so many
important things in her life. Besides my mum she is the person, who taught
me, that girls should support each other and woman are just as important
and strong as men. She also sings and let me tell you she’s really good at
it. She has signed a contract with Columbia Records. That’s the one Beyoncé
was signed to first.
Dove struggles with anxiety and she’s actually really open about it. She
taught me about the importance of mental health. Some stars don’t really
like to be a role model, but she does. She also inspires young girls to be
true to themselves and is very open about her feelings when it comes to
racism. In her opinion everyone is equal underneath the skin. She has
opened my eyes in many ways by teaching young girls that relationships
can be difficult and advising them how to protect themselves.
Being a public figure has given her a chance to make people aware about
women’s thoughts and experiences, which most people don’t even notice or
care about. I chose her because I think she’s a big inspiration and a positive
role model for young girls.
Petra Olah, 8. b
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An interesting person in my family
My grandfather, Štefan Kocet was
born in Kot on April 8th, 1941. He
has got one sister and a brother.
In his early life he played football
and went fishing a lot. He married
my grandmother, Irena In 1964,
aged 23. He joined the army
three months later where he met
his best friend Peter and even
named me after him. In the army he worked as a
radio operator in Lukovica. His job was to contact
their command, if an IS-3 tank hit the moving
target, which once really happened. The explosion
of its shell caused a big shockwave and the bunker
where my grandfather was in collapsed. On other
days, he was guarding the shells. One day a major
came and asked him about his brother, who had run
away. He was dismissed from the army in 1965 and
finally came home, but remained active as a reserve
sergeant. My aunt was born in the same year and
my mother the year after. My grandfather didn't do
any sports as hobby. He liked to work in his vineyard
all his life and still spends a lot of time there till
present day. He has 3 grandchildren (me, my sister
and my cousin) and two daughters. He used to work in a post office but is
retired now and lives in Kapca.
Peter Gerenčer, 8. c

An interesting person in my family
I'm going to describe a special person. I chose my
grandma, because she achieved a lot in her life. She was
born in 1953 in a village called Zgornja Polskava. Her
family was very poor so she had to walk 6 km to go to
her school every day. Her brother died when she was 24
years old. He was riding his motorbike when a car hit
him. Four years later both of her parents died of grief.
She married my grandpa Drago and they had 2 children,
my mum Simona and her brother Boštjan. At first my
grandparents worked very hard in a big factory in
Maribor. When they saved some money they opened their own factory.
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Their first business year wasn't very successful because they didn't find
many customers. Later they bought some robots and started to produce
roofs. It took about 4 years to develop it into one of the biggest factories in
Slovenska Bistrica and now they
earn a lot of money every year.
Today she is a loving grandma
with four grandchildren, who
devotes a lot of her time to her
family. She also loves to travel
and started to learn English at
old age because of that.
I really like my grandma. In my
opinion she is a true heroine.

Lev Gselman Hostej, 8. c

Interjú egy ifjú sportolóval
Zver Nina a 7. b osztály tanulója, aki kiváló eredményeket
ért el a céllövészetben. Vele beszélgettem egy magyaróra
keretében.
Kérlek, röviden mutatkozzál be.
Zver Ninának hívnak, 12 éves vagyok. Szüleimmel és
n véremmel, Katjával Lendvahegyen lakom. Szeretem az
állatokat, tagja vagyok az iskolai és az Anima
énnekkarnak.
Mikor kezdtél el a céllövészettel foglalkozni?
Már 2. osztályban szerettem volna céllöv lenni, de igazából 3. osztályban,
tehát 8 éves koromtól kezdtem el rendszeresen edzeni.
A céllövészet nem igazán lányokra jellemző sport. Ki volt az, aki
felkeltette érdeklődésedet a sportág iránt?
Édesapám volt az, aki megkedveltette velem ezt a sportágat. A kezdetekt l
fogva irányít és foglalkozik velem.
Hetente hányszor edzel?
Hetente háromszor edzek. Minden alkalommal egy óra hosszat gyakorlok.
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Nagyon fárasztó egy-egy edzés?
Nem mondhatnám, hogy fárasztó, hiszen nem követelnek t lem sokat,
azonban megtanítják a legfontosabb tudnivalókat, s elvárják t lem, hogy
odafigyeljek.
Melyik egyesületnek vagy a tagja?
Kezdetekt l fogva tagja vagyok a lendvai Varstroj Céllöv Egyesületnek.
Ki a példaképed?
Példaképem Rajmond Debevec, akit
személyesen is volt alkalmam
megismerni.
Melyik eredményeidre vagy a
legbüszkébb?
Az idei országos általános iskolai
versenyen a 3. helyezést értem el.
A versenyen 115 tanuló vett részt
22
egyesületb l.
Nagy
megtiszteltetés volt számomra,
hogy a bronzérmet a híres szlovén
céllöv t l, Rajmond Debevect l vehettem át.
Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
Tot Sara, 7. b

Tanuljunk japánul!
Csütörtökönként két órától háromig japánul tanulok. Az órák két hetente
vannak az id sebb csoportnak. Már egy éve járok erre a szakkörre.
Többnyire a japán szokásokat, kultúrát tanuljuk. Persze volt olyan is, hogy
enni tanultunk az ev pálcikákkal. Felvehettük a kimonót, ami a japán
tradicionális viselet.
A Konichiwa Japán keretében el ször a Szamurájok napjára Mariborba
mentünk el. Nemrégiben voltunk Ljubljanában Makkonon. A Makkon egy
olyan rendezvény, amelyen beöltözhetsz a kedvenc karakterednek egy
animéb l vagy mangából. Ezt hívják cosplaynek. Ott vehettünk mangákat,
japán ételt, vagy csak nézhettük a cosplayeket. Voltak el adások is. Például
miként juthatsz Japánba a sulival. A héten írni tanultunk. A japánok több
fajta írásmódot ismernek: hiragana, katakana és kanji, viszont eléggé
elterjedt a romaji. A romaji a latin ábécé.
2018. április 18-án az 1.Sz. Lendvai KÁI-ban megtartottuk a Japán napot.
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A m sort három tanuló vezette. Többek között ppt-bemutató volt Japánról,
a japán tánc és a judo volt középpontban. A rendezvényt humoros jelenettel
zárták.
A m sor után a vendégek ev pálcikákkal ehettek, felöltözhettek kimonóba,
ikebanát készíthettek, origamit hajtogathattak vagy judózni tanulhattak. Az
eseményt Japán képvisel je is megtekintette.

Sobočan Larisa, 7. c

Egy kis divat senkinek sem árt
Keress meg a bet négyzetben legalább 25 szót, amelyek kapcsolódnak az
öltözködéshez! Minden irányban találhatsz szavakat.
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Jezernik Alina, 7. b
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IZPOLNJEVANKA
Reši izpolnjevanko.
Če boš jo rešil pravilno, boš v odebeljenih okvirčkih dobil geslo, in sicer
književno zvrst/vrsto, ki jo učenci radi berejo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Pesnik piše …
2. Je besedna vrsta, po kateri se vprašamo Kakšen?/Kateri?/Čigav?
3. Najbolj znan danski pravljičar.
4. Oblikovna kategorija, ki jo lahko določimo samostalniku, pridevniku,
glagolu …
5. 3. sklon.
6. Naslov knjige, v kateri imata glavno vlogo sestri, ki sta si podobni kot jajce
jajcu.
7. Spregan glagol pisati (1. oseba, množina, sedanjik).
8. Zvita žival ali slovenska ljudska pesem.
9. Besedilna vrsta – obrazec, s katerim se prijavljamo na neko dejavnost.
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