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Spoštovani bralci in bralke našega šolskega glasila! 

 
30 let ni malo, a tudi ne veliko, pa vendar iz lepotice na koncu majhne vasice Prosenjakovci je 
zrasla dama, ki hodi v koraku s sodobno šolo in ponuja svojim učencem možnost pridobitve 
znanj, pomembnih za življenje.  
 
Tako kot vsi mi, je tudi ta dama na svoji tridesetletni poti doživljala vzpone in padce. Od tega, 
da je bila najprej podružnica osnovne šole Fokovci, da je v začetku imela več omar kot 
učencev, do tega, da jo je obiskalo kar nekaj pomembnih delegacij, da so jo v tem obdobju 
vodili trije ravnatelji, da je leta 1984 začela s poučevanjem madžarskega jezika na ravni 
materinščine in jezika okolja, da je smelo zakorakala z devetletno dvojezično osnovno šolo, 
da je začela s poučevanjem tujih jezikov, nemščine in angleščine, da je postala ekošola, da 
nudi posebno varnost in vzorno skrbi za čebele, da je doživela delno prenovo in da nudi 
sodoben, in upam si trditi, v veliki meri tudi kakovosten pouk. 
Vsega tega in še veliko nenaštetega pa ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, ki so s svojim delom 
pripomogli k temu, da imamo priložnost slaviti in častiti, da imamo priložnost obujati 
spomine. Hvala vsem in vsakemu posebej, našim upokojencem, bivšim delavcem šole, 
občinam, narodnostnim skupnostim, krajanom, skratka vsem, ki ste nam ob tej rasti 
pomagali. Hvala mojim sedanjim sodelavcem, v prvi vrsti pa vsem učencem tega hramu 
učenosti in njihovim staršem – sedanjim in nekdanjim. 
 
Amikor e tiszteletreméltó jubileumot ünnepeljük, meg vagyok győződve arról, hogy 
mindannyian, akik itt élnek, velünk örülnek. Az elmúlt harminc évben a szeretet, a türelem és 
az odaadó munka meghozták az eredményt: sokat tanultunk, ápoltuk terveinket a jövőre, 
amelyeket aztán többé-kevésbbé meg is valósítottunk. Köszönet e munkáért. 
             
És a végén engedjék meg, hogy a további generációknak John Ruskint idézzem: Az igazi 
nevelés célja nem az emberek irányitása az igazi tettekre, hanem az ebben való élvezet, 
meglelni az elégedettséget, az örömet az elvégzett munka eredményében.  
Hogy tanulnak, és a tanulást megszeretik, nem csak tiszták maradjanak, de ezt meg is 
szeressék. Nem hogy csak igazságosak legyenek, hanem harcoljanak az igazságért. 

 
Jožefa Herman, ravnateljica 
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Podružnična dvojezična osnovna šola Hodoš 
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Eva Marija Benko, Mavrična ribica 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eva Marija Benko 
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Podružnična dvojezična osnovna šola Domanjševci 

 
Simona Kranjec, 2.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teo Kovač, 3.r.       Sebastjan Poredoš, 3.r. 
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 Luna Sara Kalamar, 3.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
Luna Sara Kalamar, 3.r. 
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Sebastjan Poredoš, 3.r. 
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Teo Kovač, 3.r. 
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1. és 2. osztály, Pártosfalva 
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4. razred 

 

Születésnapom volt 

A születésnapom január 22-én van. 

Szombaton délelőtt jöttek a vendégek. 

Boldog születésnapot kívántak.  

Utána átadták az ajándékokat. Nagyon sok 

szép dolgot kaptam: egy PC játékot, ruhát, 

kártyajátékot, két Nintendo Wii játékot, 

Wii szőnyeget és sok édességet.  

A születésnapomat a barátaimmal 

ünnepeltem.  

Később eljöttek a nagynénim, az 

unokatestvérem, a nagymamám és a 

nagypapám. Azután megebédeltünk. Majd 

számítógépen játszottunk.  

Estefelé anyukám csevápcsicsokat sütött. 

Majd Star Wars filmeket néztünk. 

Később eljöttek az anyukák a gyerekekért. 

Mielőtt hazamentek volna, megittak egy 

kávét.  

A hosszú nap végén várt ránk még a 

takarítás. Így fejeződött be a 

születésnapom. 

Nagyon jó volt ez a nap.  

Temlin Samo 

 
 

 



Szünidei élmények 

Szombaton reggel elmenten a 

buszállomásra. Ott megvártam a buszt. 

Azután elmentünk MoravskeToplice-be. 

Ott megkínáltak bennünket fánkkal és 

teával. Azután táncoltunk. A végén még 

jutalmat is kapott az iskola.  

Kedden 10-kor elmentem a faluba 

farsangolni. Feljártam az egész falut. Akkor 

nagyon fáradtan hazaindultam. Mikor 

hazaértem, megebédeltem. Később még 

az unokatestvérem is 

eljött a nagymamához.  

 

 

Csütörtökön elmentünk anyukámmal 

Radenci-re. Ott lefényképeztek. A végén 

megkínáltak innivalóval és fánkkal. A 

délelőttöket a nagymamámnál töltöttem, 

a délutánokat pedig otthon.  

Vasárnap felkészültem az iskolára. Este 

megnéztem egy filmet, és elmentem 

aludni.  

Reggel újból korán kellett kelni, mert 

kezdődött az iskola. A szünidőm nagyon 

szépen telt el.  

Temlin Samo 

 

 

 

 

Moja pravljica – Življenje princese Lee 

Živela sta kralj in kraljica, ki sta nekega dne 
dobila hčerko Leo. Deklica je odraščala ter 
zrasla v prelepo princeso.  
Mama in oče sta ji dejala: »Zrasla si. 
Napočil je čas, da spoznaš kraljeviča iz 
sosednje dežele.«  
Tako je kraljevič obiskal grad, v katerem je 
živela prelepa Lea. Princesa ga je vprašala: 
»Kaj ti je v življenju najbolj pomembno?« 
Kraljevič je odgovoril: »Bogastvo.« Na te 
besede je princesa odvrnila: »Jaz se s 
takim kraljevičem že ne bom poročila!«  
Kraljevič je spoznal, da Lei ni všeč, zato je 
na svojem belem konju odjahal domov. 
Čez nekaj dni je na grad prišel drugi 
kraljevič. Princesa je tudi njega vprašala: 
»Kaj ti je v življenju najbolj pomembno?« 

In kraljevič ji je odgovoril: »Lepa oblačila.« 
»Tudi ti zame nisi pravi,« mu je hitela 
odgovoriti Lea. 
Minilo je kar nekaj mesecev in grad je 
obiskal tretji kraljevič. Princesa je že spet 
vprašala: »Kaj ti je v življenju najbolj 
pomembno?« 
Kraljevič je odgovoril: »Zdravje, sreča in 
ljubezen.« 
»Ti pa si pravi zame, vzamem te za moža,« 
je veselo odgovorila princesa Lea. 
Na gradu so priredili veliko zabavo, ki je 
trajala kar tri dni in tri noči. Princesa in 
njen kraljevič sta srečno živela do konca 
svojih dni.  

Lea Lainšček 
 



Nyári terveim 

Nyáron nagyon szeretek nyaralni. Az idén 

a Rab szigeten szeretnék nyaralni. Szüleim 

viszont úgy döntöttek, hogy Izolában 

fogunk. Már többször is nyaraltunk ott, 

ezért én máshol szeretnék. De bele kell 

nyugodnom. Majd még azért nyaralhatok 

Ausztriában is, a rokonaimnál. Egy hetet 

Klauzban fogok tölteni, egy hetet meg 

Bécsben. Lehet, hogy a barátnőm is el fog 

jönni majd hozzám néhány napra. 

Piknikezni és játszani fogunk, ugrálni a 

trampolinon és még sok mást is csinálni 

fogunk. Augusztus végén megérkeznek az 

új tankönyveim is.  

Szeptember elsején ismét megkezdődik a 

tanítás. Már ötödikes leszek.           

Novak Nina

  

 

Točila sem krokodilje solze 

Ko sem bila še majhna, sem hodila v vrtec. 

Enkrat sta pome prišli moja teta Piroška in 

prijateljica Anabella. S kolesom sem se 

peljala domov in ko sem zapeljala v dolg 

ovinek, sem padla po tleh. Takoj  so me 

peljali v bolnišnico in tam sem izvedela, da 

sem si zlomila roko. 

 Takrat sem točila krokodilje solze. 

Sarah Abraham 

Részt vettem az országos méhészeti versenyen 

Az iskolában szeretek méhészeti 

szakkörhöz járni. Az idén Laško-ban voltam 

méhészeti versenyen. Két-két tanuló 

versenyezett párban. Közösen 

megbeszélhettük a helyes megoldásokat. 

Én Ninával voltam párban. Sok új dolgot 

megtanultam a méhekről.  

A verseny után a tanító nénivel megnéztük 

a várost. Fagyizni is megálltunk. Nekem 

legszebb az volt, amikor a várba mentünk. 

Ott egy esküvőt láttunk. Azután 

elmentünk a múzeumba. Ott megnéztünk 

egy képkiállítást és más régiségeket is. 

Utána lassan visszamentünk az iskolába, 

ahol az eredmények kihirdetése 

következett rövid kultúrműsorral. Nina és 

én ezüst kitűntetésben részesültünk. 

Nagyon örültünk az eredményünknek, 

mivel most vettünk először részt ilyen 

versenyen. 

Hazafelé még megálltunk a Mcdonald´s-

ban is. Nekem ez a nap nagyon tetszett. 

Többször részt szeretnék venni ilyen 

versenyen. 

Lainšček Lea 

 

      



Kuža Majster pa že ni pošast 

Kuža Majster je zapustil svoj dom. Veslal je 

5 ur in postal je lačen. Ko je zagledal 

kopno, je veslal še hitreje. Na obrežju je 

zagledal  trgovino s sadjem, kjer sta delala 

kuža Pusti Govnač in muca Lepotica. Pusti 

Govnač je rekel: »Kaj hočeš? Zagledal sem 

te že  v čolnu. Drugačen si, ker imaš eno 

oko modro, drugo rjavo. Ne boš dobil 

sadja.« 

Kuža Majster je bil užaljen, vendar mu je 

muca Lepotica na skrivaj dala jabolko. 

Kuža Majster se ji je nasmehnil in šel dalje. 

Na poti je pojedel jabolko. Pozneje je 

srečal muco Lepotico. Pogovarjala sta se in 

se zaljubila. Dobila sta 3 majhne mucke in 

živela do konca svojih lepih dni. 

Nina Novak 

 

Recept »Kako se izogniti slabi oceni?«

 

Sestavine: 

 prah za možgane 

 mak 

 2 jabolki 

 1 glavo zelene solate 

 hitrost 

 25 črk 

 9 klicajev 

 3 pike 

 6 vprašajev 

 5 vejic 

 

 

 

 

Priprava: 

V globoko posodo damo prah za možgane, 

dodamo 2 žlici maka in 2 rdeči jabolki. Z 

vrta prinesemo glavo zelene solate, jo 

operemo, liste natrgamo na majhne 

koščke in jih damo v posodo. Vse skupaj 

zelo hitro zmešamo s paličnim 

mešalnikom. Iz časopisa izrežemo 25 črk in 

jih dodamo v posodo. Iz šole prinesemo 9 

klicajev, pikapolonico prosimo za 3 pike, iz 

gline izdelamo 6 vprašajev, drevo prosimo 

za 5 vejic. Ko to vse zberemo, še enkrat 

hitro premešamo, vlijemo v kozarec in 

spijemo. 

Lea Lainšček 

 

 

 

 



16 

 

A pórul járt farkas 
Egy napon a farkas észrevett egy szép gólyát. 

Gondolta magában, ma még úgysem evett 

semmit, ezért jól fog neki esni a finom 

gólyapecsenye. Észrevette a gólya, hogy 

támadásra készül a farkas. Gyorsan megfordul.  

- Áhá, megvagy! De nagyon éhes vagyok!-szólt 

a farkas.  

- Muszáj ennem valamit. 

- Na, nesze, adok neked egy csontot. Rágd el.  

- Köszönöm, de honnan szerezted? A gólya 

elmesélte, hogy az erdő előtt találta. Biztos, 

hogy a vadász lőtte le és nem találta meg 

zsákmányát. 

A farkas nagyon megörült neki. Gyorsan 

elszaladt a testvéréért, hogy majd ketten 

megkeresik, és jól felfalják a finom falatot. 

Mielőtt elment volna a farkas, a gólya meg 

akart bizonyosodni arról, igaz-e, hogy a farkas 

még semmit sem evett. A farkasnak fel kellett 

nyitnia a száját, a gólya pedig hosszú csőrével 

megvizsgálta a farkas torkát. Mivel a farkas 

igazat beszélt, ezért a gólya elengedte. Amikor 

a farkas rátalált a zsákmányra, majdnem 

megállt szeme-szája.  

- Ennyi finom húst még életemben nem láttam 

- gondolta magában.   

- Igazán nem tudom, hogy mérgezett-e vagy 

csapda?  

- Dehogy, mi ütött beléd!?- mondta a 

nagyobbik farkas.  

- Na, jó, de én már biztos nem eszek belőle!  

- A te bajod lesz - mondta a nagyobbik.  Evett 

belőle.  

- Áááá! Csíp, szúr, bedagadt a szemem! Jaj, 

nem! 

- Ha, ha, ha! - nevet a gólya. Egy tanács: A 

gólya cseles állat ám! Jegyezd meg nagyobb 

farkas: Néha a kisebb tesóra is hallgatni kell 

ám!  

Aztán a gólya elszállt. Így járt pórul a farkas. 

  Abraham Sarah 

Priplaval po juhi 
Nekoč davno tega je živel deček s starši. Imel 

je tudi babico in dedka, ki sta živela na drugi 

strani gozda. Ko sta bila starša prepričana, da 

je deček dovolj star, da lahko sam gre do 

babice, sta ga napotila k njej. Mama mu je v 

košari pripravila pečenega piščanca in druge 

dobrote. Na poti je deček srečal lisico. 

Pogovarjala sta se in lisica mu je povedala, da 

je v gozdu veliko jagod, ki jih naj nabere in 

nese babici. Obljubila mu je, da bo medtem 

pazila na košaro. Deček je odšel v gozd. Lisica 

je komaj čakala na to in se veselo lotila 

pojedine. Vse je pojedla, v košaro pa položila 

listje in kamenje. Čez nekaj časa se je deček 

vrnil in z lisico sta se poslovila. Deček je prispel 

k babici in dedku. Hoteli so se lotiti pojedine, 

vendar je bila košara prazna. Takrat je deček 

povedal kaj se mu je zgodilo. Dedek mu je 

razložil, da je lisica zvita in ga je prelisičila. 

Zabičala sta mu, da ne sme zaupati tujcem in 

ker je še mlad, se bo moral naučiti še veliko 

stvari. 

Samo Temlin 

Egy szombat nagypapámmal 
Szombaton reggel felébredtem, 

megreggeliztem és nagypapám hívott magával 

permetezni. Mindjárt mellette teremtem.  

Az első munkánk az volt, hogy megtöltöttük a 

permetezőt vízzel, utána a nagypapám 

beletette a permetszert. A mező felé 

indultunk. Amikor megérkeztünk, nagypapám 

adott a számra és az orromra védőmaszkot, 

hogy a permetszer ne kerüljön a 

légzőszervekbe. A kezemre meg kesztyűt 

húztam. Kinyitottam a permetező szárnyait, és 

kezdhettük a permetezést. Amikor a 
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permetszer elfogyott, vissza haza mentünk, 

újból megtöltöttük a permetezőt, majd 

mentünk vissza permetezni. Minden 

búzamezőt lepermeteztünk.  

Amikor befejeztük a munkát, hazamentünk. 

Megmosakodtunk és ebédhez ültünk. Az ebéd 

nagyon finom volt.  

Így telt el az én legszebb szombatom a 

nagypapámmal. Még sok ilyen szombatot 

kívánok.  

Varga Dora Emirian                                                                                             

 

Črna ovca in črna vrana 
Črna ovca se je sprehajala po mestu. Mimo je 

prišla črna vrana. Čudno jo je gledala.  

Črna vrana: »Še nikoli nisem videla črne ovce.« 

Črna ovca: »Veš, mene nihče ne mara.« 

Črna vrana: »Nič se ne čudim, da te nihče ne 

mara.« 

Črna ovca: »No, najbrž me tudi ti ne maraš.« 

Črna vrana: »Mogoče pa bi lahko bila tvoja 

prijateljica, saj izgledaš zelo prijazna.« 

Črna ovca: »Čeprav se zdim in tudi sem 

prijazna, me nihče razen moje družine ne 

mara.« 

Črna vrana: »Bi bila moja prijateljica?« 

Črna ovca: »Z veseljem!« 

Črna vrana: »Pojdiva se igrati!« 

Tako sta črna vrana in črna ovca postali 

najboljši prijateljici. 

Lea Lainšček 

 

5. osztály 

 

A születésnapomon 

November 3-án volt a születésnapom. 

Mikor hazajöttem az iskolából, 

számítógépeztem és az unokatest-

véremmel lufival játszottam. Hét óra után 

eljött a nagynénim és az unoka-testvérem. 

A nagynénim ruhát, parfümöt, harisnyát, 

csokit és tortát hozott. Vacsora után 

elfújtuk a gyertyákat a tortán. 

Utána mindenki kapott tortát és a 

vendégek lassan elmentek. Ezen az estén 

nagyon jól éreztük magunkat.  

Soos Maja 

 

Szünidői élményem 

Múlt héten téli szünidő a farsangra 

emlékezem vissza. 

Reggel nyolc órakor keltem föl. 

Megreggeliztem. Kilenc órakor jött az 

unokatestvérem. Mikor felkészültünk a 

farsangi ruhába, akkor egymás volt. Én 

után elmentünk két szomszédhoz. 

Hazaértünk, és az unokatestvérem 

hamarosan hazament. Két óra körül 

kezdtem magam járni körül a faluban. 

Mentem háztól-házig. Minden háznál 

kaptam pénzt és cukrot. Este 8-kor értem 
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haza. Gyorsan megszámoltam, mennyi 

pénzt kaptam.  

Ez a farsang nagyon tetszett, mert sokáig 

járhattam a faluban. Szeretném, hogy 

lenne még sok ilyen farsangom! 

Magyar Julija  

 

Kedves barátom! 

Nemet Tajdanak hívnak. Tíz éves vagyok. Domonkosfán élek a szüleimmel és a 

testvéremmel, Gorannal. Az anyukámat Szilvinek hívják, az apukámat Zvonkonak. 

Nagyszüleim is vannak. Pártosfalvára járok iskolába. Az osztályban tizenegyen vagyunk. Az 

iskolában jó tanuló vagyok. 

November 13-án születtem. Kedvenc színeim a világoskék, a fekete és a fehér. Sok kedvenc 

énekesem van. Filmeket is szeretek nézni, és számítógépen is szeretek játszani. Szeretek 

vásárolni. Már sok könyvet elolvastam.  

Nagyon örülök, hogy megismerhettelek. 

 

Pártosfalva, 2012. 2. 13.    Sok szeretettel, Tajda 

Nemet Tajda 

 

Lendván voltunk 

Egy nagyon izgalmas kiránduláson voltam 

tegnap. Az osztálytársaimmal elutaztunk 

Lendvára. 

Amikor odaértünk, először megnéztük a 

színház melletti téren Zala György szobrát. 

Majd a Szent Katalin templomot 

tekintettük meg.  

Azután felsétáltunk a várhoz. A várban 

megnéztük, milyen fegyvert 

használtak régen. Láttunk régi 

ruhákat is. Azután megnéztük a 

szobrokat, amelyek bronzból készültek. 

Láttunk még lepkéket és régi pénzérméket 

is. Majd meguzsonnáztunk.  

A Szentháromság kápolnában megnéztük 

Hadik Mihály múmiáját. Megtudtuk, mikor 

és hogyan halt meg a híres kapitány. 

Nagyon tetszett a kirándulás. 

Nemet Tajda 
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Izgubil sem se 

Ko sem bil star 4 leta, smo šli med 

počitnicami na morje, v Črno Goro. 

Moja sestra Kaja, jaz in drugi otroci, smo 

se igrali na veliki terasi. Med igro nam je 

žoga po nesreči padla čez terasno ograjo 

na pločnik. Odpravil sem se jo iskat. Žogo 

sem našel, vendar nisem več vedel, s 

katere strani sem prišel in kam se naj 

vrnem. Pred sabo sem zagledal ljudi, 

podobne mojim staršem. Zato sem stekel 

za njimi po pločniku. Nenadoma sem 

spoznal, da to niso bili moji starši in se 

prestrašil, da jih ne bom nikoli več videl. 

Začel sem jokati in šel naprej po pločniku 

proti albanski meji. Na poti sem se ustavil 

v neki trgovini in vprašal prodajalko, če ve, 

kje so moji starši. Seveda ni vedela. Prijela 

me je za roko in odpeljala nazaj na pločnik, 

kjer sem zaman čakal, da bi me kdo 

poiskal. Naenkrat sem zagledal mamo s 

solzami v očeh, za njo pa še očeta. Končno 

sta me našla in me objela. Zahvalila sta se 

prodajalki in odpravili smo se proti 

apartmaju. Bil sem zelo vesel, da sem spet 

pri starših in sestri. 

Zadal sem si, da ne bom nikoli več odšel 

od njih, čeprav bi še tako rad imel igračo. 

Darko Sever 

 

Bila sem v Termah Čatež 

 

Novembra sem šla s teto, stricem, 

sestrično in bratrancem v Terme Čatež. 

Med potjo smo se dvakrat ustavili na 

počivališču Tepanje in v Zidanem mostu. 

Ko smo prispeli v Terme, smo dobili kartice 

za sobo. V sobo smo odnesli potovalke, se 

preoblekli v kopalke in se odšli kopat. Na 

toboganu me je bilo najprej strah, potem 

pa več ne.  

Na poti domov smo se ustavili tudi v 

Ljubljani, da bi si ogledali živalski vrt. Tam 

smo videli veliko živali. Med potjo smo se 

pogovarjali. 

V Termah Čatež mi je bilo zelo lepo, zato 

bi se rada tja še kdaj vrnila. 

Maja Soos 

 

Nesreča s sanmi 

Zunaj je zapadel sneg. Vzel sem sani in se 

odpravil ven. 

Med sankanjem se mi je utrnila zamisel, 

da si naredim posebno progo za sankanje. 

Progo sem polil z vodo, da čez noč 

zamrzne. Naslednji dan sem šel pogledat, 

če je proga zamrznjena. Ko sem se s sanmi 

spustil po progi, se zaradi ledu nisem 

mogel ustaviti in sem se zaletel v zid. 

Udaril sem se v glavo, tekla mi je kri. 

Nočem več imeti takšnih dni. 

Grega Bedič 
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Imeli smo eko dan 

V četrtek, 24. 5. 2012, smo imeli eko dan. 

Pevski zbor je najprej zapel eko himno. 

Zatem so nam učitelji povedali, kakšno 

nalogo ima kateri razred. Moj razred je bil 

pri ribniku in izpolnjevali smo delovne 

liste. Našemu razredu so se pridružili tudi 

učenci iz Madžarske. Pri ribniku smo 

poslušali glasove živali. Pozneje smo 

gledali živali pod mikroskopom, npr. 

majhne žabe in paglavce. Na koncu smo 

morali na list narisati ribnik. Potem smo si 

ogledali predstavitve drugih razredov. 

 Najbolj všeč mi je bilo to, da so učenci 8. 

razreda dali v škatlo pajka in mravljo. 

Mravlja je odgriznila pajku glavo. Ob 12.30 

smo se z avtobusi odpeljali domov. 

 

Dominik Polanec Bočkorec 

 

Zlomil sem si roko 

Bil je deževen dan, ko sem se odločil, da 

grem ven. 

Zunaj sem začel teči. Naenkrat mi je 

spodrsnilo in sem nerodno padel. Ko sem 

hotel vstati, sem začutil, da me zelo boli 

roka. Očka je slišal moje krike in mi prišel 

pomagat. Ker me je roka vedno bolj 

bolela, me je mama odpeljala v 

zdravstveni dom. Tam so nama dali 

napotnico za bolnišnico, kamor so me 

napotili na slikanje roke. Zdravnik mi je 

povedal, da je roka zlomljena ter da bom 

dobil mavec. Bilo je videti zelo slabo. 

Upam, da si nikoli več ne bom zlomil roke. 

          Aleš Toth 

 

 
 

Jaz sem učenka, ti pa ne 

Jaz sem učenka, ti pa ne, 

hodim v šolo, ti pa ne, 

vsi otroci radi me imajo, 

tebe pa nobeden. 

 

No, saj sama predobro veš, 

kaj bi dala, da bila bi učenka, 

da bila bi vesela 

in bi te mamica rada imela. 

Julija Magyar 

 

Čeveljčki 

Vsako jutro me čeveljčki čakajo 

in mi pridno noge grejejo. 

V šolski omarici pridno počivajo 

in me zvesto čakajo. 

 

Na poti domov že obupujejo 

in počitek čakajo. 

Še čiščenje počakajo 

in v nočni spanec se podajo. 

Tajda Nemet 
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Néptánc 

 

A néptánc szakkörnél tizenketten vagyunk. 
Ebből 4 lány és 8 fiú. A szakkör minden 
pénteken 6. és 7. órán van. A táncot 
Milena tanító néni és Enikő tanítják.  
Húsz perces bemelegítőnk van. A táncnál 
szoknyában kell táncolni.  

Fölléptünk már Domonkosfán,Salban, 
Pártosfalván és Lendván. Májusban 
megyünk Radencibe. 
Ez a szakkör azért tetszik, mert szeretek 
táncolni.  

Magyar Julija 
 
 

6. razred 

 

Téli sportnapunk volt 

Szerda reggel fél hétkor keltem. 

Felöltöztem, majd teát főztem. A 

táskámba szendvicset és italt tettem.  

Az autóbusz-állomásra mentem. Mikor 

megjött az autóbusz, felraktuk a síléceket, 

sípálcákat és a sícipőt. Elindult az 

autóbusz. Tíz óra múlott el, amikor Arehre 

értünk. Magunkra vettük a síruhát, és 

síelni indultunk. Chiara, Dominik, Jan és én 

síeltünk együtt. A tanító bácsi 

megmondta, hogy legyünk együtt és 

vigyázzunk magunkra. Síelés közben 

kétszer elestem. Délben ebédelni 

mentünk. Az ebéd igen ízlett. 

 Ebéd után tovább síeltünk. Nekem 

tetszett, hogy a sípályán felhúzott a 

felvonó. Két óra körül a buszra mentünk. 

Amikor odaértünk, már jól fájtak a lábaim 

a síeléstől. Átkészültünk, majd elindultunk 

hazafelé. Négy órakor értünk az iskola 

parkolójára. Onnan apukával mentem 

haza. Mikor hazaértem, lezuhanyoztam, és 

mentem az unokatestvéremhez. Ott egy 

játékkal szórakoztunk.  

Ez a nap szép volt, de nagyon gyorsan 

elmúlt. 

Anabella Dajč 

 

Nyaralni jó 

Augusztus 14-én a Balatonra mentünk 
nyaralni.  
Nagyon jó volt. Vasárnap reggel utaztunk. 
Egy és fél órát utaztunk. Apukám, Endrina, 
Eron és én autóval. Anyukám, Edvin és 
Emirian pedig vonattal jöttek utánunk. 
Nekünk még a lakást is meg kellett 
keresnünk. Mikor megtaláltuk, 
kicsomagoltunk és megigazítottuk az 
ágyakat. Azután fürdőruhát húztunk és 
fürödni mentünk. Anyukám és a többi 

testvérem délután értek oda. Ők is 
megnézték a lakást, majd lejöttek a 
strandra. Anyukám a két kisebbik 
testvéremmel aludni ment. Este 
fagyiztunk. Mivel nagyon elfáradtunk, 
aludni mentünk.  
Másnap nyolc órakor ébredtem. Mikor 
lementem a konyhába, apukám már 
megérkezett az üzletből. Vett zsemlyét, 
szalámit, kolbászt... Megreggeliztünk és a 
strandra mentünk. Mikor odaértünk, 
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megvettük a belépőket, leterítettük a 
pokrócokat, és már indultunk is a vízbe. A 
nap nagyon égetett. Nagyon sokat 
fürödtünk. Nagy volt a hőség.  
Szombaton reggel jött a göntérházi 
mamám és a papám. Vasárnap estig 
maradtak ott. Anyukám a kisebbik 
testvéreimmel hazament, mert nagy 
viharokat jeleztek elő.  

Nagyon lebarnultam.  
Ezek után még három napot a göntérházi 
nagyszüleimnél töltöttem. Leonidával 
sokat kerékpároztunk, napoztunk. Nagyon 
jó volt.  
Csütörtökön pedig megkezdődött az 
iskola.  

          Varga Emilia 

 

Nyáron történt 

A nyári szünet nagyon jó volt. Voltam a 

tengeren és kiránduláson. Ezeket fogom 

most elmesélni. 

Az iskolaév végén az osztálytársaimmal 

Debeli Rtičen voltunk. Ott sok új barátot 

ismertem meg: Valentinát, Kaját, Sasát, 

Aleksandrát, Denist, Nikot, Nikát… 

Hazafelé az utat vonattal tettük meg. Az út 

nagyon izgalmas volt.  

Egy hónappal később anyukámmal és 

apukámmal utaztam a tengerre, 

Horvátországba, Vodicére. Az utazás előtt 

nagyon izgultam, nem tudtam aludni. 

Vodicén nagyon jó volt. Sokat fürödtünk. 

Minden este hívtam haza, hogyan vannak, 

és milyen az idő. Egyik este sokat 

gyalogoltunk a vidámparkig. Ott nagyon jó 

volt. Hazafelé apukám vett valami 

lövöldözni valót. Minden este sokat 

sétáltunk.  

Mikor hazaértünk, Frutta köszöntött 

bennünket. Mindketten örültünk a 

viszontlátásnak. Erősen megöleltem. 

Mikor mindent kipakoltunk, átadtam az 

ajándékokat a mamának és a papának. 

Nagyon örültek nekik.  

Három héttel később kirándultunk a 

szüleimmel Bohinjba, Lescére és Naklora. 

Ott is nagyon jó volt. Naklon és Lescén 

szállodában laktunk. Mindkét helyen 

nagyon jó volt.  

Első nap megnéztünk Bohinjt és 

felmentünk Vogelre. Mikor felértünk, 

sokat sétáltunk. A séta után 

megszomjaztunk, ezért egy közeli 

vendéglőben oltottuk szomjunkat. 

Vacsorázni Bledre mentünk. A 

vendéglőben azt ajánlották, hogy együnk 

halat, mert nagyon finom.  

Hazafelé az út unalmas volt, hiszen alig 

vártam, hogy hazaérjünk.  

A nyári szünet nagyon jó volt. A sulit nem 

nagyon vártam.  

Vörös Anja
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Kaj je prijateljstvo? 

Prijateljstvo je, 
ko te nekdo spodbuja 

in ti vedno reče, 
kaj je prav 

in kaj narobe. 
Prijatelj ti vedno stoji ob strani 

in nikoli ne reče besede, 
ki boli. 

 
Oseba, 

ki te sprejme takšno kot si, 
je pravi prijatelj. 

Z njim deliš največje skrivnosti 
in vse, 

kar te jezi. 
Prijatelj te nikoli ne bo ponižal 

kljub vsemu, 
kar se zgodi. 
On je tisti, 
ki te čaka, 

ko vse drugo 
zbeži. 

 
Vedno bo ob tebi, 
zato ravnaj prav. 

Bodi srečen, 
da ga imaš, 

saj z njim nikoli sam 
ne boš ti. 

 
 Lana Dolinar, 

  Sanela Kranjec 

Pametna deklica 

Veš, kaj hočeš, 
veš, kaj bi rada. 

Vem, da veš, 
da nisi sama. 

 
Zaupaj vase, 
uspelo ti bo. 

Ne boj se, 
saj si pametna deklica. 

 
Zazri se vase 

in se dobro uči. 
Uspelo ti bo, 
verjemi mi. 

 
Malo si lena, 

a nič zato, 
poboljšaj se, 

zaupaj si. 
 

Vem, da zmoreš 
vem, da hočeš. 

Vem, da boš uspela 
in se v višave povzpela. 

 

Anja Vöröš 
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Frutta 

Van nekem egy kutyám, amelyiknek Frutta 
a neve. Nagyon szeretem.  
Szeret labdázni, játszani, futni. A kedvenc 
ételei a hús, rizsa, leves, kutyaeledel, 
kutyakonzerv. Nem szereti a tésztát. A 
kedvenc itala a víz és a tej. Szeret sárban 
ugrálni, macskákat kergetni. Sokat játszik a 
szomszéd kutyával. Minden nap játszanak 
egymással.  
Minden hétvégén elmegyünk vele sétálni. 
Mikor más kutyák látogatnak hozzánk, 
akkor ugat és gyorsan eszik.  

Fruttát az anyukám unokatestvérétől 
kaptam ajándékba.  
Egy nap elmentünk piknikezni, és 
magunkkal vittük Fruttát. Frutta sokat 
futkározott az erdőben. A megmaradt 
csontokat élvezettel rágcsálta. Ott 
meglátogatta egy másik kutya, amelyikkel 
boldogan játszott. Megfürdettük egy 
kádban. Nagyon élvezte. 
Fruttát nagyon szeretem.  

Vörös Anja 

 

Nyári élmény 

Nyáron sok mindent csináltam.  
Először osztálytársaimmal tengeren 
voltunk, ahol megtanultunk úszni. Nagyon 
jó volt vonattal utazni. Sokat nevettünk és 
zenét hallgattunk. Mikor a szállásra 
értünk, szobákba osztottak bennünket.  
Majd kipakoltunk és ebédelni mentünk. Az 
ebédnél megismertük a fokovci tanulókat. 
Délután fürödni mentünk. Este volt a 
legjobb. A fokovci és a pártosfalvi fiúk 
fociban mérték össze tudásukat a cankovai 
fiúkkal. A lányok szurkoltak. A fáradság 
ellenére sem tudtunk egy ideig elaludni.  
A napok gyorsan teltek. Minden reggel 

tornával kezdődött. Egyik este 

divatbemutatót tartottunk. Nagyon 

nevetséges volt. Sajnos az öt nap túl 

gyorsan elmúlt.  

Anyukámmal és apukámmal sokat jártunk 

fürödni Körmendre, ahol gyönyörű.  

Azután a szüleimmel tengerre mentünk. 

Ott is nagyon szép volt. Az úszást nagyon 

élveztem. Többször lemerültem a vízben, a 

halakat figyeltem. Több nagy is volt 

közöttük. A napok itt is gyorsan teltek.  

Otthon sokat néztem a televíziót, 

játszottam a kutyámmal. Többször 

meglátogattam Leát és Leot. Velük volt a 

legszebb. Sokat játszottunk és nevettünk.  

Majdnem megfeledkeztem a születés-

napomról! Ezen a napon először a 

Maximus-ban bowlingoztunk. Este 

moziztunk. Megnéztük a Harry Potter és a 

Halál ereklyéi második részét.  

Augusztus vége felé még mindig nagyon 

meleg volt, ezért elutaztunk a Balatonra. 

Három napot töltöttünk ott. Egy ismerős 

néninél laktunk. A Balaton vize még meleg 

volt. Esténként is jó volt. Egyik este a néni 

a születésnapját ünnepelte. Minket is 

meghívott. Másnap reggel korán indultunk 

haza.  

Otthon már vártak rám az új tanév 

tankönyvei, és azokkal foglalkoztam. Két 

nap az iskolakezdés előtt még fürödni 

mentünk. És megkezdődött az új iskolaév! 

Dolinar Lana 



25 

 

Bili smo v Ljubljani 

Petindvajsetega novembra zjutraj smo se 
nadarjeni učenci odpravili v Ljubljano. Na 
začetku našega izleta, na poti v Ljubljano, 
se nismo dosti pogovarjali, saj smo bili 
utrujeni. Pozneje je postalo v kombiju že 
bolj glasno. Vozili smo se približno tri ure. 
Prvič smo šli v Narodno in univerzitetno 
knjižnico. Ta knjižnica je dosti večja od 
naše v Murski Soboti. Potem smo se 
sprehodili do Filozofske fakultete. Tam 
sicer takrat niso potekala predavanja 
zaradi stavke, toda lahko smo si ogledali 
njeno notranjost. Le-ta je bila skoraj 
prazna. Šli smo si ogledati prvo nadstropje, 
kjer smo imeli malico oz. zajtrk. Peš smo 
se odpravili mimo Kongresnega trga in 
nadaljevali pot po Slovenski cesti, ki je ena 
pomembnejših ulic, in kjer je tudi zelo 
dosti prometa. Pot smo nadaljevali do 
parlamenta. Tam je bila tudi trgovina, v 
katero smo si vsi želeli, a nam niso dovolili, 
češ da nimamo časa. Ogledali smo si tudi 
prireditev, kjer je bilo razstavljenih veliko 
knjig. Tam smo si ogledali tudi gledališko 
predstavo, v kateri je nastopala Siddharta. 
Ko je bilo predstave konec, našega 
kombija ni bilo nikjer. Mi smo se tega zelo 
razveselili, saj smo ta čas lahko šli v tisto 

trgovino, v katero smo si tako želeli. Tam 
je bilo vse zelo drago, zato si nismo kupili 
ničesar. Kombi je počasi le prispel in nas 
odpeljal v naselje študentskih blokov. Tam 
smo se do dobra nasmejali, saj enemu 
študentu ni vžgal avto. Še učiteljici sta se 
smejali in nam tudi obljubili, da gremo v 
McDonald's. Zaradi tega smo ves čas 
tečnarili, da smo lačni. Šli smo si ogledati 
Biotehniško fakulteto. Ogledali smo si 
oddelek za rastline in oddelek, ki je bil 
namenjen preučevanju, opazovanju živali. 
Nam pa je bil najbolj zanimiv tekoči dušik. 
Še pred McDonald'som smo šli v BTC. Tam 
smo hodili po trgovinah in se pogovarjali. 
Nekateri so si tudi kaj kupili. Zunaj se je 
temnilo. Končno smo šli tudi v 
McDonald's, ki je bil le nekaj metrov stran 
od Prešernovega trga. Ko smo se najedli, 
smo se sprehodili do Prešernovega trga. 
Ogledali smo si Tromostovje ter Prešernov 
kip. To je bil tudi zadnji del našega izleta. 
 Nato smo se siti in polni novih vtisov 
odpravili proti domu. V kombiju smo tudi 
peli skupaj. Imeli smo se nepozabno. Z 
nadarjenimi bi še rada šla na takšne izlete, 
saj se imamo vedno lepo. 

Lana Dolinar 
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Budapesten voltunk 

Kedden korán indultunk Budapestre. 

Mielőtt elindultunk volna, megnéztük, ha 

minden az autóban van-e, és elbúcsúztunk 

a nagyszüleimtől.  

Útközben zenét hallgattam. Három órát 

utaztunk. Mikor odaértünk, nagyon 

örültem. A Holló utcában laktunk. A szoba 

már készen várt ránk. Bepakoltunk a 

szobába. Elindultunk sétálni a Rákóczy 

utcába. Sokáig sétáltunk. Az Aréna Plázába 

is bementünk. Ott megvacsoráztunk. A 

nap nagyon gyorsan elmúlt.  

Szerdán az Erzsébet hidat néztük meg. 

Majd elmentünk a Váci utcába. Ez az utca 

nagyon hosszú, és sok bolt van ott. A forró 

csokik nagyon jók. Este a szobában 

voltunk, és televíziót néztünk.  

Csütörtökön átmentünk a Lánchídon. A 

budai oldalon megnéztük a Gellért 

Gyógyfürdőt. Azután gyalog felmentünk a 

Gellért hegyre. Ott sokat fényképeztünk. 

Nagyon szép volt a kilátás. Már nagyon 

elfáradtunk, ezért a pesti oldalra taxival 

mentünk. Már besötétedett, ezért 

elsétáltunk a szobánkig.  

Pénteken korán ébredtünk. Reggeliztünk 

és bepakoltunk a kocsiba. Még egyszer 

elmentünk a Váci utcára. Sétáltunk kicsit, 

majd elindultunk a budai oldalra. Gyorsan 

átmentünk a Lánchídon, mert fújt a szél. 

Megnéztük a Halászbástyát. A Budai várt is 

láttuk. Nagyon nagy és szép. A hegyről a 

fogaskerekűvel utaztunk le.  

Lassan elindultunk hazafelé. Útközben 

megálltunk egy bevásárló központnál. 

Szomorú lettem, mert vége a szép 

szünidőnek.  

Budapesten nagyon szép és jó volt. 

Többször el szeretnék menni. 

Dolinar Lana 

Lep kralj išče kraljico 

Za devetimi gorami in za devetimi vodami 
je živel kralj v čudoviti palači. Ampak bil je 
žalosten, ker ni našel svoje kraljice. Odločil 
se je, da jo bo iskal po celem svetu, ker si 
jo je tako zelo želel najti. Bil je v Avstraliji, 
Ameriki, Angliji, Aziji, a ni našel svoje 
princese. Med potovanjem je v ribniku 
zagledal veliko, lepo, svetlečo zlato ribico. 
Zaželel si je, da bi našel najlepšo kraljico in 
ta želja se mi je tudi uresničila. Pripeljal jo 
je domov in ji predstavil svojo pastorko, a 
mačeha ni imela lepega obraza - izgledala 
je kot krastača. 

Naslednji dan se je hčerka odpravila na 
kmetijo pasti ovce. Tam je zagledala 
majhno mačko, ki ni imela doma. Pastorka 
se je odločila, da bo to muco vzela s seboj 
v palačo. Ko je deklica prišla domov, je 
mačeha skakala in vreščala, ker te muce ni 
hotela imeti okoli sebe. Rada je imela 
samo eno živalco in to je bila kača Huda. 
Bila je zlobna tako kot mačeha. Deklica je 
bila zelo žalostna. Spomnila se je zlate 
ribice, o kateri ji je oče pripovedoval. 
Zbežala je k ribniku in si zaželela, da bi 
mačeha izginila. Nažalost ji je ribica rekla, 
da ji želje ne more uresničiti, ker je 
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mačeha prehudobna. Zato ji je ribica 
podarila nekaj drugega. Bilo je nevidno 
ogrinjalo. Rekla je, da naj s tem pokrije 
muci, da je mačeha ne bo videla. Res se je 
tako zgodilo. Muca je bila nevidna, ampak 
ko jo je mačeha slišala mijavkati, se je 
zgodba spet ponovila. 
Deklica je dobila dobro zamisel. Pokrila se 
bo z nevidnim ogrinjalom, potem bo 
oblekla belo ogrinjalo nad nevidnim, da bo 
izgledalo kot da bi bil duh v hiši. Mačeha 
se je res tako prestrašila, da je zbežala iz 
palače. Pastorka je bila zelo srečna in 

vesela, plesala in skakala je vse do noči. 
Kralj pa je bil spet sam in naenkrat se je 
deklica spomnila, da je videla žensko, ki je 
imela deklico zelo rada, in tudi lepa je bila. 
Tretji dan je to lepo žensko predstavila 
očetu, ki je bil navdušen nad njo. Sklenila 
sta, da se bosta poročila. V palači so imeli 
dvanajst zajčkov, sedem muc, tri psičke in 
še marsikaj. Vsak dan so vstajali z 
nasmeškom na obrazu. Takšne družine, 
kot je ta, ni nikjer in tudi pastorka je imela 
svojo mačeho rada. Živeli so srečno in 
veselo do konca svojih dni. 

Sanela Kranjec 
 
 

7. osztály 

 

Velem történt 

Június egyik hétfőjén balatoni táborba 

mentem az unokatestvéremmel és a 

barátaimmal.  

Mikor odaértünk, elhelyezkedtünk. 

Négyen voltunk egy szobában: Endrina, 

Emília, Marina és én. Mikor 

elhelyezkedtünk, rövid összefoglalás 

következett.  

Azután minden csoport lement a 

„Balcsihoz”, és kb. egy órát fürödtünk és 

strandoltunk. Vacsora után nagyon jó 

programok voltak: karaokéest, táncest, 

ahol kisebbek és nagyobbak léptek fel. 

Egyik este rendőr- és tűzoltó-bemutatót 

rendeztek. Az esti programok után volt egy 

szabad órácskánk. Azt csinálhattunk, amit 

akartunk. És azután persze alvás. De mi 

nem szoktunk aludni, hanem beszélgetni a 

szobatársakkal egész éjjel. Nagyon sok 

barátot megismertünk, akikkel jövőre is 

találkozni fogunk, persze fiúkkal is.  

Nagyon élveztem ezt a tábort, mert sokan 

voltunk és sok új barátot szerezhettem. 

Mivel nagyon hiányoznak, idén is 

megyünk. Többen, mint tavaly. 

Horvat Melani 
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Čistilna akcija 2012 

Letos je že drugič  potekala akcija 
»Očistimo Slovenijo«. Tudi učenci DOŠ 
Prosenjakovci smo se je  udeležili dan prej. 
V petek, 23. 3. 2012,  se je začela naša 
čistilna akcija. Učencem so učitelji že dan 
prej povedali, kaj morajo imeti s sabo. Ko 
se je v petek začela 6. šolska ura, smo se 
preoblekli v udobnejša oblačila, vzeli 
rokavice in vrečke ter se odpravili v 
naravo. Najprej so učitelji učencem 
razložili, kako morajo okopavati gredice, 
grabljati in še marsikaj. Kombinirani 
oddelek 1. in 2. razreda je pobiral smeti in 
kamenčke na zelenici nogometnega igrišča 
in ob šolskih igralih. Učenci 4. in 5. razreda 
so pobirali smeti  in odstranjevali listje pri 
živi meji. so Listje so pograbili in ga odnesli 
v eko zabojnik. Učenci 8. in 9. razreda so 
pridno pobrali smeti vse do Berkovcev. 
Fantje 6. in 7. razreda, kjer sem bil tudi 
sam, smo čistili ribnik in rastlinje okrog 

njega. Dekleta so okopavala cvetlične 
gredice, toda večino časa so se 
fotografirala. Fantje 6. razreda so pobrali 
kamenje iz trate, fantje 7. razreda, David, 
Manuel in jaz smo vse veje in odpadlo 
listje pograbili. V ribniku je bilo veliko 
umazanije in sem se odločil, da bom očistil 
nesnago, ki se je nabrala od prejšnje 
čistilne akcije. Pred delom sem se sezul in 
počasi odpravil v ribnik, ker je bila voda 
mrzla. Iz vode sem očistil travo, ki je 
zarasla ribnik, in pobral velike kamne. 
Hišnik me je večkrat opozarjal:  »Vejpavö 
ode, ka boš betežen!'' Po opravljenem 
delu sem ga uslišal. Nato smo še pograbili 
listje in naše delo je bilo končano. Pobrali 
smo veliko smeti, toda bilo jih je občutno 
manj kot prejšnje leto. Bilo je res lepo, pa 
še naša okolica je spet urejena in čista. 
Želel bi si, da bi imeli vsak teden čistilno 
akcijo.     

Jan Kramberger                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S časovnim strojem sem se znašla sredi bitke kralja Matjaža s Turki 

Nekega dne sem šla s psom na sprehod, 
šla sva skozi gozd. Bila sem zelo radovedna 
deklica, vse me je zanimalo. Naenkrat sem 
videla nekaj podobnega časovnemu stroju. 

Stopila sem vanj in pritisnila na gumb. Vse 
se je začelo vrteti. 
»Oh, ne, no! Ne me vrteti!« sem zavpila. 
Po vožnji, ki je trajala približno deset 
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minut, sem pristala v nekem mestu. 
Stopila sem iz stroja in opazovala mesto. 
Vse je bilo staromodno. Zagledala sem 
moža, ki je imel zelo dolgo brado. Izgledal 
je kot dedek Mraz. Stopila sem bližje in ga 
vprašala: »Oprostite, prosim, a mi lahko 
poveste, kje sem?!« »Ste pa na Dunaju,« 
je rekel možakar. K nama je pristopil vojak 
in rekel: »Oprostite, kralj Matjaž, da Vas 
motim, čez dve uri nas bodo napadli Turki. 
Ah! Pridejo pa z juga.« Zelo sem se 
prestrašila, ker v živo bitke še nisem 
videla. S kraljem sva se pogovarjala, 
povabil me je v svoj grad. Bilo mi je še 
malo slabo od vrtenja, zato sem ga prosila, 
če bi lahko legla in si za trenutek odpočila. 
Zaspala sem. Zbudila sem se takrat, ko 
sem zaslišala cviljenje in kričanje. Hitro 

sem skočila iz postelje in pohitela ven. 
Kralj Matjaž me je ustavil in mi rekel, da 
naj se pazim, ker so Turki številčnejši od 
nas. Toda jaz treniram karate, zato sem 
hotela pomagati. Skočila sem s prvega 
nadstropja in ubila dva Turka. Potem me je 
nekdo prijel in me vlekel, udarila sem ga 
med noge in me je takoj izpustil iz rok. 
Bitka se je po sedemnajstih dnevih končno 
končala in mi smo zmagali.  
Kralj Matjaž mi je za pomoč podaril njegov 
212. grad. To darilo sem seveda sprejela. 
Počasi sem se odpravila iskati časovni 
stroj, stopila sem vanj in po vrtenju 
pristala spet v gozdu. Te zgodbe še 
nikomur nisem zaupala, ker mi nihče ne bi 
verjel. Tega dne ne bom nikoli pozabila. To 
je moj najljubši dan doslej.  

Chiara Franceska Kalamar 

Legyél önmagad Bölcs  Hiánypótlója 
A Bölcs Hiánypótló, Venyige II., Pontos Idő és a 

Lyuk elrobognak a Mágussal. Mennek, 

mendegélnek, és egyszer csak meglátnak egy 

kislányt és egy kisfiút. Megállnak.  

Venyige II. megkérdezi tőlük:  

- Hát ti meg mit kerestek itt egymagatok?  

A két gyerek először nem mer megszólalni. Egy 

idő után a fiú felbátorodik: 

-Hát, nos, mi, mi...mm, mi a Bölcs Hiánypótlót 

keressük. Éppen hozzá tartottunk.  

-És mégis miért?-kérdezte a Lyuk kíváncsian.  

A kislány és a kisfiú körülnéztek, de nem láttak 

senkit, ezért megijedtek. Ekkor a Bölcs 

Hiánypótló leszállt a motorról. 

-Üdvözöllek benneteket, gyermekeim! Örülök, 

hogy találkoztunk! Hallom, hogy engem 

kerestek. Lássuk, mit tehetek értetek! 

Mondjátok el, mi bánt benneteket! 

A két gyerek nagyon megörült. 

-Hiánypótló úr, az én bajom vagyis hiányom a 

szeretet. Éspedig azért, mert a szüleim mindig 

dolgoznak, és soha sincs rám idejük. Majd a 

lány folytatta: 

-Én pedig utálom a vörös hajamat. Másféle 

színűt szeretnék, szőke szertnék lenni. 

A Bölcs Hiánypótló átgondolta a dolgot, és a 

következőket mondta: 

-Szerintem neked ez a hajszín nagyon is illik. 

Nagyon csinos vagy. Azt ajánlom, ne akarj 

másabbat. Ugye igazam van?  

Venyige II., Pontos Idő és a Lyuk bólogattak. 

- Ami pedig téged illet fiam, szerintem beszélj 

a szüleiddel, mondd meg nekik azt, amit az 

előbb nekem. Biztos vagyok benne, meg 

fognak érteni. Szóval nektek nem kell 

semmiféle pótlás! Tökéletesek vagytok 

ilyennek. 

A fiú és a lány megköszönték a tanácsot, és 

elindultak hazafelé. A kislány megszerette a 

vörös haját, a fiú bátorságot szedett össze, és 

beszélt a szüleivel. Azok nagyon megértőek 

voltak. Ezentúl naponta kevesebbet dolgoztak, 

és sokkal több időt szenteltek a gyerekeiknek. 

 

Varga Endrina 



8. razred 

 
INTERVJU - O življenju gospe Piroške Pall  

Odločitev življenja 

 
Kako ste preživeli svoje otroštvo?  

Živela sem s starši, s sestro in z bratom. 

Naša družina je bila bolj siromašna. Otroci 

smo se veliko igrali, hodili smo v šolo, pa 

tudi delati smo morali na kmetiji. 

Obdeloval smo njive, pasli krave, v gozdu 

pa smo grabili liste za nastiljanje živini. 

Nabirali smo zelišča in zdravilne rastline, 

jih sušili in pozimi iz njih kuhali čaj. Jeseni 

smo pobirali krompir in ostale poljščine. 

Ob večerih sem s starši zelo rada hodila k 

sosedom ročno ličkat koruzo. Takrat smo 

otroci vedno dobili veliko »pogač«. 

Zakaj ste se odločili, da odidete v 

Avstrijo?  

Da bi si ustvarili boljše in lepše življenje. 

Kot sem že prej povedala, smo bili doma 

zelo siromašni in ker so se tam ponudili 

boljši pogoji za življenje, sem se odločila, 

da zapustim svoj dom in se zaposlim v 

Avstriji. 

Katerega leta ste zapustili svoj dom in 
koliko ste bili takrat stari? 
Odšla sem pred 45. leti, leta 1966. Takrat 
sem bila stara komaj 16 let. 
 
Kaj ste tam počeli? 
Zaposlila sem se v tovarni Kunert, kjer smo 
šivali nogavice. Šivali smo raznovrstne 
nogavice, od zimskih do poletnih. Delali 
smo osem ur na dan, kar ni bilo veliko in 
ne naporno. Delala sem za tekočim 
trakom, kjer sem preverjala, ali so izdelki v 
redu, če niso bili, sem jih morala 
odstraniti. Čeprav delo ni bilo težko, so me 

po osemurnem delavniku zelo bolele 
noge. 
 
Koliko let pa ste delali v tovarni? 
Dolgih 41 let. Delala bi lahko še nekaj let, a 
je tovarna šla v stečaj in sem se morala 
predčasno upokojiti. 
 
Ali imate tam tudi družino? 
Da, imam hčer in sina ter tri vnuke. Z njimi 
se zelo veliko ukvarjam, jih pazim, jim 
kuham, hodimo na sprehode, ter se zelo 
dobro razumemo. Z možem sva pa ločena. 
Hči živi v isti ulici kot jaz, zato se pogosto 
vidiva, sin pa je bolan in živi v domu. 
 
Radi pridete domov v Slovenijo? 
Zelo rada, saj imam doma še sestro in 
brata. Bratu zelo veliko pomagam. Rada pa 
pridem tudi zaradi čistega vaškega zraka. 
Tu je vse bolj mirno, ljudje se več družijo, 
kar tam zelo pogrešam. Vračam se tudi 
domov, ker imam tu pokopane starše. 
Rada obiskujem njihov grob. 
 
Ali se kdaj spomnite na vaš rojstni kraj? 
Seveda, saj sem tu rojena in pravega doma 
človek nikoli ne pozabi ter se ga vedno rad 
spominja. Čeprav nismo živeli razkošno, 
sem tu preživela najlepša leta svojega 
otroštva. Največkrat se ga spomnim, ko se 
s prijatelji, pa tudi z nekdanjimi sošolci 
pogovarjamo o otroštvu. 
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Ali razmišljate o tem, da bi se vrnili v 
Slovenijo? 
Da, večkrat sem pomislila na to, da bi se 
vrnila v svoj domači kraj, vendar imam tam 
družino in bolnega sina, za katerega 
moram skrbeti. Ni veliko možnosti, da bi 
se lahko vrnila, toda ni nemogoče. Vedno 
vas bom pa rada obiskovala, vse dokler 
bom tega zmožna. 
 

 
 

Patricija Kranjec 
 

INTERVJU – O življenju gospe Katarine Gregurić – Kaće 

Moja stara soseda – rent a car babica 

 
18 let nazaj je prišla v Slovenijo iz Sarajeva, 
v času, ko je tam divjala vojna. Že nekaj 
časa je »ta prava« Slovenka, zdaj še 
Prekmurka in moja »rent a car« babica. 
 
Kdaj ste prišli v Slovenijo? 
V Slovenijo sem prišla prvič, ko sem bila 
stara pet let (leta 1949) in potem 
velikokrat na počitnice s starši ali s 
taborniki iz Srbije, kjer sem takrat živela. 
Pogosto sem prihajala v Slovenijo delati 
televizijske projekte za svojo BIH-TV. V 
času olimpijade (leta 1984) sem 
sodelovala z ekipo TV Slovenija, 
spoprijateljila se z mnogimi iz vaše dežele. 
Tedaj si niti predstavljala nisem, da mi bo 
Slovenija, zahvaljujoč mojim prijateljem, 
dala novo življenje. V Sloveniji živim že 17 
let. 
 
Ali ste se zlahka naučili slovenskega 

jezika? 

Težko. Toda želela sem si in uspela. Ko 

sem brala prvo knjigo v slovenščini, sem to 

delala kot otrok nalogo. Ko sem prvič pred 

spanjem odprla knjigo kot po navadi in 

nisem ugotovila, da je v tujem – 

slovenskem jeziku, sem vedela, da 

slovenščino dovolj dobro obvladam. 

 

Ali ste vso svoje delovno življenje 

preživeli na televiziji? 

Prvih pet let sem delala v šoli in sem bila 

zelo srečna z delom z otroki. TTV je bila v 

tedanji Jugoslaviji v povojih, tako da sem 

živela in dočakala pokojnino z njo. 

 

Pri katerih programih ste sodelovali in kaj 

ste delali? 

Pri vseh programih. Začela sem s TV-

dnevnikom, potem sem delala v 

razvedrilnem, nato otroškem programu, 

največ časa pa v igranem programu. Bila 

sem producentka. 

 

Kaj vam je dalo delo na televiziji?  

Npr. prvo pokojnino. Dalo mi je veliko 

tega, ker sem delala z različnimi ljudmi, od 

rudarjev in kmetov do znanih osebnosti, 

politikov, glasbenikov, igralcev. Pomagalo 

mi je pri ugotovitvi, da se ljudje delijo 
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samo na dobre in slabe, pametne in 

neumne, poštene in tatove. Pomagalo mi 

je, da se znam prilagajati okoliščinam in 

ljudem. 

 

Živite v Ljubljani ali v Prekmurju?  

Od 1993 sem živela v Ljubljani, zadnja štiri 

leta pa v Prekmurju, v Pordašincih. 

 

Zakaj v Prekmurju?  

Zgodilo se je, da sta moja hči (iz Sarajeva) 

in njen mož (Belgijec) kupila hiško v 

Prekmurju na moj nagovor, ker sem se na 

terenskih snemanjih za TV SLO zaljubila v 

Prekmurje.  

 

Ali vam ni dolgčas v majhni vasici? 

Tukaj je prelepo. Lastovke, štorklje, 

sončnice, bučke, rožice, moj prelep vrt, v 

katerem imam dovolj dela za ves dan, vsak 

dan. Čudoviti ljudje, sosedje, ki jih imam 

rada. Zdi se mi, da sem tu doma od 

vekomaj, ne le teh nekaj let.  

 

Zakaj menite, da sem vas izbrala za »rent 

a car« babico (to je pač najina šala)?  

Menim, da zaradi tega, ker te imam rada. 

Ker se ti nikoli ne zlažem, ker ti povem, kaj 

mislim, ker te poskušam nečesa naučiti. 

Ker želim, da odrasteš v lepo, pošteno, 

iskreno in veselo osebo. Si še mlada in 

učljiva, ker se še lahko naučiš, da delo 

človeka drži pokonci in mu pokaže pot do 

sreče .Menim tudi, da imaš v sebi dovolj 

pameti, da kmalu ugotoviš, da leži tvoja 

sreča v tebi. 

 

Za konec mi povejte, zakaj vas kličejo 

Kača, a niste preveč strupeni?  

Enkrat sem ti poskušala pojasniti, ko si bila 

mlajša in smo se vsi smejali. Jaz sem Katja 

in ker sta v hrvaškem, bosanskem in 

srbskem jeziku T in J postala Ć (jotovanje), 

me vsi kličejo Kača. Ko sem te vprašala, ali 

razumeš, si odgovorila: »Jasno, ampak 

zakaj vas potem ne kličejo krokodil?« V 

Bosni obstaja čudovit pregovor: »Ma zovi 

me lonac, samo me nemoj razbiti.« 

Pomembni so samo ljudje in ljubezen. 

 

Lea Sapač 

 

Kako je mogoče … 

(šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje) 
Prijateljstvo je najlepše v življenju. V to so 
bili prepričani tudi Drejc, Frenk in Rus. 
Otroci imajo čustva prav tako kot odrasli. 
Drejc in njegova sestra Petra sta imela zelo 

rada svojo psico Negro. Ob njej sta se 
počutila varno in lepo, res je bilo lepo 
videti, kako veliko jima pomeni. Fantje so 
bili zraven tudi pri mučenju konja, ki ga je 
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imel Gustel zelo rad. Bila sta prijatelja in 
zdaj, po desetih letih službovanja s 
konjem, se mora od njega posloviti, ampak 
zdi se mi, da Gustel svojega prijatelja nikoli 
ne bo pozabil. Res je, da tudi starši 
naredijo vse za svoje otroke in jim težko 
povedo, da je žival mrtva. Dečki so 
prijatelji, ki bi »prebili led«, če bi bilo 
potrebno. Počeli so stvari, ki res niso 
potrebne, npr. kajenje, uživanje alkohola, 
je pa to stvar, ki se pojavi tudi v romanu 
Na zeleno vejo. Kletvice, droge so skoraj 
del vsakdanje »obveznosti« otrok, ker se 
imajo že za odrasle, kljub temu pa izražajo 
svoja čustva. Knjiga Oči ti res seže v srce in 
prav na jok mi je šlo, ko sem brala o kruti 
smrti živali. Živali si zaslužijo spoštovanje 
prav tako kot mi, saj so vendar živa bitja. 
Nikomur nočejo nič hudega, saj nikoli ne 
odrastejo. Prijatelji pa včasih le ravnajo 
narobe in se ne odločijo za pravo pot. 
Zbirka kratkih zgodb opisuje prijateljstvo, 
ljubezen, mučenje in trpljenje živali. Tudi 
miš so imeli radi, čeprav je žival, ki jo 
nekateri kar ubijejo takoj, ko jo zagledajo. 
Prijatelji niso naredili tako, ampak so jo 
imeli za domačo žival, še ime so ji dali. 
Proti koncu zgodbe pa so se le s težkim 
srcem odločili, da jo ubijejo. Ubili so jo na 
krut način. Mučili so jo v vodi, da se je 
obračala in gledal v nebo. Res velja, da 
imajo živali vedno odprte oči, ko živijo, 
trpijo, umirajo in umrejo. Ampak kljub 
porazu se je njihovo življenje nadaljevalo. 
Marko se je zaljubil v dekle, imel jo je 
strašno rad. Ko se je pri igri poškodoval oz. 
so ga poškodovali, si je želel le eno, da ga 
ne bi videla, kako trpi in naj se ji ne smili. 
Ljubezen je nekaj lepega, obe knjigi 
opisujeta odraščanje otrok, ljubezen, ko se 
prvič zaljubiš in ne veš, kaj bi naredil s 
svojimi čustvi, prav takšno ljubezen 
opisujeta avtorja. Žal se prijatelji včasih 
tudi stepejo ali naredijo nekaj hudega 
živali samo zaradi ene stvari, npr. ker ne 
verjamejo, da tudi slepe živali najdejo pot 

domov. Ravno ta poskus so fantje naredili 
na žabah. Vsak je ulovil eno žabo, ki ji je 
nato iztaknil oči. Uboge živali. Toda kar je 
skorajda hujše od tega je, da svojemu 
prijatelju narediš zlo. Samo zaradi 
malenkosti. Marko in Rus sta Joca res 
grozno tepla, se norčevala iz njega, ker je 
lansko leto ves prestrašen in objokan 
zbežal k mami. Tu pa več res ne gre za hec, 
saj sta fanta ubogemu Jocu iztaknila oko. 
To pa res ni igra. Ob takšnem ravnanju 
trpijo ljudje prav tako kot živali. V zgodbah 
so v stiski starši, prav tako otroci. Radi bi 
naredili prav, čeprav včasih naredijo prav 
nasprotno. Pohvale vredno je, da se 
takšna knjiga res lahko napiše. Čeprav je 
kruta in opisuje mučenje, mislim da 
pisatelj s tem ni želel pokazati nič slabega, 
ampak nam je hotel le prikazati, da imajo 
ljudje radi živali. Avtor je po poklicu učitelj 
na gimnaziji. Naslov Oči po mojem mnenju 
izhaja iz tega, da tudi on, kakor tudi mi 
vidimo z lastnimi očmi in se včasih tega ne 
zavedamo. Veliko je čustvenih delov, kjer 
ti postane res toplo pri srcu. Ljubezen, 
prijateljstvo, dobrotnost je res nekaj 
najlepšega v življenju. In res, velikokrat 
pogrešaš nekoga, ki ga imaš zelo rad. 
Občutek imam, da je pisatelj videl kaj 
takšnega v otroštvu, med odraščanjem in 
je svoje občutke želel prenesti na nas. 
Kljub majhnim zadregam zaradi krutega 
mučenja, sem knjigo nekako prebrala. 
Včasih sem se res počutila kot da sem res 
v knjigi in sem vse to z njimi čutila. Zdi se 
mi pa le, da je vse skupaj preveč podrobno 
opisano. Roman Na zeleno vejo sem 
prebrala z večjo lahkotnostjo, ker je 
prisotnih zelo veliko kletvic, ki pa niso nič 
novega v današnjem svetu. Obe knjigi 
opisujeta temne plati življenja in tudi 
svetle, npr. ljubezen in prijateljstvo. 
Zapomniti si moramo za celo življenje, da 
smo vsi živa bitja in se moramo ceniti, prav 
tako živali. Vsaj jaz menim, da se v vsakem 
človeku skriva ljubezen do vseh živali. 

Patricija Kranjec 
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»Murski logi in mrtvice reke Mure« 

V četrtek, 24. 5.2012 smo se odpravili iz 
šole po končani peti uri pouka skupaj z 
učenci OŠ Fokovci in OŠ Bogojina 
organiziran ogled učne gozdne poti. Na 
izlet smo se v okviru programa za 
nadarjene učence odpeljali z avtobusom.  
K sodelovanju smo povabili strokovnjaka iz 
TD Veržej. S strokovnim vodenjem po 
gozdni učni poti smo se začeli ozaveščati o 
neprecenljivi naravni dediščini ter o 
ohranjanju našega naravnega bisera – 
mrtvicah reke Mure. Naravo je treba 
doživeti, videti, otipati in slišati. Srečali 
smo se s travnikom, ki je nastal z 
izsekavanjem gozda, in ima značilno 
rastlinstvo vlažnih tal, kot je ozkolistna 
bela narcisa, ki jo v vzhodni Sloveniji 
najdemo le na tem območju. Ob bregovih 
reke Mure smo spoznavali murski log, ki je 
razčlenjen v vegetacijske pasove, odvisne 
od ravni talne vode in sestave tal. Vsaka 
rečna poplava spremeni obliko okljukov. 
Spremembe se kažejo v nastanku novih 

rokavov mrtvic, zasipavanju prejšnjih 
mrtvic ter ugrezanju dreves s slabim 
koreninskim sistemom, ki jih zasuje pesek. 
Posledica tega zasipavanja pa so zraščene 
mrtvice, ki postopoma preidejo v močvirje 
in nazadnje postanejo kopno. Mrtvice so 
večinoma stoječe vode, bogate s floro in 
favno stoječih voda. 
 
Po sprehodu po gozdni učni poti smo si ob 
ognju pripravili »büjraško jüžino«, 
sestavljeno iz opečenega kruha, natrtega s 
česnom in namazanega z zaseko ter se z 
»brodom« zapeljali čez Muro do Otoka 
ljubezni v Ižakovcih. Dolžina poti je bila 2,5 
km. Na učni poti sta nas spremljali dve 
učiteljici, pedagoginja Ksenija Vratar Pocak 
in Valerija Danč Sabotin. 
Na šolo v Prosenjakovce smo se vrnili med 
18. in 19. uro, nato so po nas prišli starši. Z 
Lano, Endrino, Domen-Ianom, Janom in 
Chiaro sem preživela lep popoldan. 

Lea Sapač 
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9. osztály 

 

Želim sanjati dvojezično 

Ne, ne želim sanjati o dvojezičnosti. To so 

lahko sanje tujca, človeka, ki ne pozna 

nam tako znanega pojma. Mi… ti… Jaz jo 

živim že kar dvanajst let. Ne samo živim, 

vsak dan jo tudi doživljam. 

Spomini na trenutke, ko sem jo v nekem 

globljem smislu bil »prisiljen« spoznati, 

segajo daleč nazaj. Nehote je 

kratkohlačniku, staremu niti tri leta, 

pogled znova in znova taval k majhni črni 

postavici. Bilo je to prvo, pravzaprav 

prijetno srečanje z meni nematernim 

jezikom. Igra v vrtcu je ob sebi zahtevala 

prijatelja. In če sem se želel igrati z 

dečkom, ki mi je zares predstavljal izziv, 

sem najprej v komunikaciji uporabljal vse 

čute, mimiko in še marsikaj. Takšni so bili 

moji prvi koraki v svet madžarskega jezika 

in podobni so bili tudi prijateljevi, ki se je 

tokrat prvič resneje srečal s slovenskim 

jezikom. Najina »nuja«, naučiti se drugega 

jezika, da se bova lažje sporazumevala, je 

bila torej karseda prijetna in zabavna. A 

prav v teh trenutkih sem spoznal, da je 

jezik treba govoriti, ga živeti in ga 

predvsem imeti rad. 

Šola je prinesla nova srečanja z 

madžarskim jezikom, morda nekoliko 

neprijetnejša. Dojel sem, da se ga je 

seveda treba tudi učiti. Morda še toliko 

bolj, saj se mi je skozi leta vedno znova 

risala v spomin vsa pestrost, veličina in 

bogastvo tega jezika.  

Tako kot ni izjema nobena stvar na svetu, 

tudi dvojezičnost ni. So trenutki, ko 

postanejo določene stvari nadležne, a že v 

naslednjem trenutku se zalotiš z mislimi 

pri Donavi, na metroju v Budimpešti, ali na 

majhni ladjici, ki se počasi oddaljuje od 

obrežja Balatona. Domišljija nima meja, če 

ne drugače, te z brbončicami popelje v 

bogat svet kulinarične Madžarske. 

V tem trenutku sem srečen, celo ponosen 

nase, da sem lahko obogatil svojo 

osebnost s poznavanjem madžarskega 

jezika.  Hvaležen sem, da živim tu, v 

majhni obmejni vasici, kjer lahko 

obiskujem dvojezično šolo, spoznavam 

kulturo drugega naroda. Pri nas ne bi 

smelo biti časa za zavidanje, poniževanje, 

lakomnost. Morda se nekateri premalo 

zavedamo, kaj nam je bilo položeno v 

zibelko brez plačila kakršnegakoli davka. 

Živeti tukaj in zdaj pomeni živeti 

dvojezičnost. Ne brati člankov in knjig o 

nečem neznanem, ne gledati filmov o 

nečem tujem. Ne, dvojezičnost smo mi, 

dvojezičnost si ti, dvojezičnost sem jaz. 

Zagotovo je ne želim sanjati, temveč jo 

želim iz dneva v dan živeti, doživljati in 

predvsem hoditi z njo v korak.  

Domen-Ian Morovič 
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Az én falum, Domonkosfa 

Domonkosfa Goricskón van. Ez egy nagyon 

hosszú falu. Több mint 300 lakos él benne.  

Domonkosfának két temploma van. Az 

egyik az új evangelikus, a másik a régi 

katolikus Szent Márton templom. Az 

evangelikus mellett van a régi iskola. Abba 

az iskolába nagyon sok faluból jártak 

tanulni a gyerekek. Előbb még két malom 

is működött a faluban, ma már csak az 

egyik áll még, de ez is rossz állapotban 

van. Domonkosfán sok kihalt ház áll. 

Nincsenek még rossz állapotban. 

Domonkosfán folyik keresztül a Kis Kerka 

patak.  

Van focipályánk is.  

A faluotthon a falu közepén áll. Abban van 

a könyvtár, a tűzoltóság, a falusi üzlet. Ott 

tartják a különböző ünnepélyeket. Benne 

van a magyar kisebbség székhelye is. 

Domonkosfán majdnem mindenki beszél 

magyarul, de szlovénul is tudnak. Sokan 

Muraszombatba járnak dolgozni, a 

gyerekek pedig a pártosfalvi iskolába 

tanulni, a nagyobbak pedig ugyanúgy 

Muraszombatba.  

Domonkosfán működik a Petőfi Sándor 

Művelődési Egylet, ezen belül énekkar és 

citerazenekar. 

A falu határos a szomszéd 

Magyarországgal.  

Nemsokára tájházat alakítanak a régi 

iskolából.  

Az új iskolát és óvodát, amelyek a 

pártosfalvi iskolához tartoznak, a falu 

közepén a faluotthon mellett találjuk.  

Domonkosfa nagy falu, sok minden 

történik benne. A falumat nagyon 

szeretem. 

Sebök Gregor 

 

Moji načrti za prihodnost 

Sem Natja. Končujem deveti razred na 

Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci. 

Tako, pa se bo kmalu končalo 

osnovnošolsko poglavje v mojem življenju 

ter začelo novo, polno novih izzivov, polno 

smeha, solz, pričakovanj in dogodivščin … 

Pred vpisovanjem v srednjo šolo me je 

čakala zelo pomembna življenjska 

odločitev; kje bom nadaljevala šolanje. 

Odločila sem se za Umetniško gimnazijo v 

Ljubljani in tako se je vse začelo … Še zdaj 

ne vem, če je bila oz. je moja odločitev 

pravilna, je pa vsekakor dodobra 

premišljena. Zdaj gre zares, začela sem 

razmišljati o tem, da bo čez dva tedna 

vsega konec. Konec druženja z mojimi 

sošolci, konec neumnosti, ki smo jih kdaj 

pa kdaj ušpičili, konec trenutkov, ko smo 

se smejali vse do solz in kreganja, kakšne 

barve majic bomo imeli. Vse to in še več. 

Ampak življenje gre dalje. Ko se ena vrata 

zaprejo, se druga odprejo. Tako bo tudi v 

srednji šoli. Ko jo bom končala, si želim 

šolanje nadaljevati na Akademiji za ples. 

Moje sanje so postati profesionalna 

plesalka, koreografinja, živeti v L.A.-ju, saj 

je tam meka hip-hopa. Tako si 

predstavljam svojo prihodnost, zares.  

Zdaj še ne premišljujem o družini, ki si jo 

bom ustvarila, ampak se oziram vse bolj na 

kariero, ki jo bom imela. Ne pravim, da 

nikoli nočem družine, le da to ni moj cilj v 
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življenju. Menim, da se je na to treba 

ozirati že zdaj, treba je graditi na vsem, kar 

želimo nekoč doseči.  

Neka osnova pa je vselej osnovna šola. Ko 

sem bila majhna, sem vedno občudovala 

devetošolce, že takrat sem hotela biti 

velika kot so bili oni in biti starejša. Zdaj si 

želim biti spet majhna in občudovati svet 

na toliko različnih načinov, biti brez skrbi.  

Tukaj se moje razmišljanje zaključuje, 

podobno kot moji osnovnošolski dnevi, ki 

jih bo konec čez natanko štirinajst dni. 

Zelo bom pogrešala svoje sošolce, čeprav 

sem že zdaj radovedna, kaj se bo v moji 

prihodnost zares zgodilo, kakšni izzivi me 

še čakajo … Vsekakor se bom z vsem 

naštetim morala spopasti, tako kot se 

moramo z našo preteklostjo. Tako je in 

tako bo. 

Natja Hahn 

 

Moji načrti za prihodnost 

Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost, jaz bi si 

vsekakor želela, da bi se mi uresničile vse 

moje želje in bi dosegla vse cilje, ki sem si 

jih zastavila.  

Moja največja želja je uspešno dokončati 

šolanje in si izbrati takšen poklic, pri 

katerem bom lahko raziskovala in 

spoznavala svet. Po končani osnovni šoli 

bom šolanje nadaljevala na gimnaziji, 

upam da jo bom uspešno končala in 

šolanje nadaljevala na visoki šoli ali 

fakulteti. Trenutno še ne vem, kje bom 

študirala. Rada bi imela takšen poklic, ki bi 

mi omogočal potovanja. Za potovanja in 

zanimanje za tuje dežele me je že od 

malega navduševal moj oče, ki je kot 

mornar prepotoval skoraj ves svet. Bil je 

na vseh celinah, razen Avstralije, prečkal je 

tudi ekvator. Moje navdušenje nad 

potovanji se mi je še bolj okrepilo, ko mi je 

oče izpolnil željo in smo med počitnicami 

odpotovali z letalom v Turčijo. Tam nisem 

le poležavala na plaži, ampak sem se 

skupaj s starši udeležila več izletov in s tem 

spoznavala njihovo kulturo in pokrajino. 

Ena izmed mojih mnogih želja je tudi 

nekega dne obiskati in videti vse tiste 

kraje, ki jih je obiskal in videl moj oče. 

Ampak do tedaj bo preteklo še mnogo let. 

S koncem osnovne šole se končuje 

pomembno obdobje mojega življenja, v 

katerem sem se ogromno novega naučila, 

spoznala veliko novih ljudi in pridobila 

nekaj prijateljev. Sedaj pa se mi odpirajo 

nova vrata v življenju, jaz pa s pričakovanji 

zrem v prihodnost.  

Upam, da bo moja prihodnost tako lepa 

kot je bila moja preteklost in je moja 

sedanjost. Vem, da ne bo vedno lahko in 

brez težav, ampak vem tudi, da mi bodo 

stali ob strani tisti ljudje, ki me imajo radi 

in me podpirajo.  

Darja Kovač 
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(Képzelt) interjú Edward Cullen-nel 

Sokan szeretik a Twilight filmeket. Sokan 

azért, mert nagyon kedvelik a vámpírokat 

és a vérfarkasokat. Ezért készítettem 

interjút Edward Cullen-nel, aki nagyon 

híres vámpír az egész világon. Arról 

kérdezem ki, milyen is vámpírnak lenni. 

- Szia Edward! 

Sok embert érdekel, milyen érzés 

vámpírnak lenni.  

- Szia Anamari! Hát van ennek jó és rossz 

oldala is. A jó az, hogy sokkal erősebb 

vagy, mint az átlagember, és sok mindenre 

képes vagy pl. gyorsan tudsz 

futni. A rossz benne pedig az, 

hogy aki nem ismer, és nem 

tud semmit a vámpírokról, az 

rosszul reagál és gonosz  

teremtménynek gondol.  

- Tudjuk, hogy beleszerettél 

egy lányba, aki nem vámpír, 

vagyis Bellába. Milyen 

lánynak tartod? Mi fogott 

meg benne először?  

- Pontosan nem tudom, hogy mi az, ami 

megfogott benne. De mikor először 

találkoztunk, egyszerre beleszerettem. 

Még most sem tudom, miért volt furcsa 

érzésem közben. Lehet, hogy azért, mert 

ember, nem tudom. Nagyon kedves 

lánynak tartom, aki mindig megmondja a 

véleményét, és csinos is. Nagyon 

szeretem.  

- Van még valaki, aki többet érez Bella 

iránt, nemcsak barátságot. Mit gondolsz 

erről?  

- Igen, Jacob, ezt mindenki tudja. Igazából 

nem tetszik, de ez ellen semmit sem 

tehetek. Majd minden elrendeződik 

magától.  

- Sokan népszerűnek tartják a 

Vámpírnaplók sorozatot is. Mi a 

véleményed Damon-ról és Stephan-ról?  

- Nem mondhatom meg senkinek, ki 

legyen a kedvence. De igazából nem 

nagyon kedvelem őket. Vagyis 

nem nagyon izgatnak. Nekik is 

megvan a saját életük.  

- Köszönöm neked ezt a 

néhány percet, amit nekünk 

szenteltél. Végezetül csak 

annyit szeretnék kérni, 

üzennél-e valamit az 

olvasóknak?  

- Nagyon örülök ennek az 

interjúnak. Szívesen leülök még valamikor 

veletek beszélgetni. Az olvasóknak pedig a 

következőt üzenem. Gondolkodjatok 

mindig pozitívan és pozitívan álljatok 

minden dologhoz. És nézzétek továbbra is 

a Twilight-ot. Igérem, hogy soha sem lesz 

vége a kalandoknak.  

- Köszönöm az interjút. Szia! 

- Szívesen. Sziasztok! 

        Könye Anamari 
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Táborban 

  Július 14-én indultunk el a Balatonra. 

Autóbusszal utaztunk. Délután négy 

órakor értünk oda. A megérkezés után 

megnéztük a strandokat. Este hét órakor 

volt a vacsora. Éjfélben volt a villanyoltás.  

Első nap csak ismerkedtünk. Második nap 

elmentünk fürödni. Aki akart, focizhatott 

is. Vacsora után csapatjátékokat 

játszottunk: focit, kosárlabdát, teniszt, 

pingpongot.  

Harmadik nap eltűnt egyik gyereknek 500 

forintja.  Egészen reggelig nem aludtunk 

el. Akkor jött az egyik csoportvezető, és 

aludni kellett mennünk. Három órát 

aludtunk csak, mert kilenckor strandra 

kellett mennünk.  

Egyszer csak megjelent anyám, Dominik 

anyja és apja. Mikor elindultunk hazafelé, 

akkor ők is elindultak. Akkor el kezdett 

fájni a Valériának a feje.     

6 órakor értünk haza.  

Nagyon élveztem a tábort.  

Kalamar Mitja  

 

Húsz év múlva 

 
Húsz év múlva szülésznőként fogok 
dolgozni és már anyuka is leszek. 
Reggel hétkor kelek, felkeltem a lányomat, 
aki három és fiamat, aki öt éves. 
Megreggelizünk és elviszem őket az 
óvodába. Ezután folytatom utam a 
munkahelyemre. Mikor odaérek, nem 
várakoztathatok meg senkit, hiszen több 
kismama vár valamilyen vizsgálatra, vagy 
épp szülni készül.  
Ma reggel már vártak a szülészszobában, 
ahol egy kismamát készítettünk fel a 
szülésre. És lám, ikrek születtek. Két 
kislány. Utána elmentünk uzsonnázni, 
majd egyszerre vissza a munkához. 
Munkatársammal elláttuk a kisbabákat, 
akik nemrég születtek. Tisztába raktuk 
őket, átöltözettük és megetettük őket. 
Azután pedig elvittük őket az 
anyukájukhoz. A kismamákat jó 
tanácsokkal láttam el, a fiatalabbaknak 
elmagyaráztam, hogyan lehet a kisbabákat 
óvatosabban tisztába rakni, stb. Még 
mielőtt hazamentem volna, várt még egy 
szülés. Ennél sajnos egy kis komplikációk  
 
 

 
adódtak, de sikeresen megoldottuk őket. 
És egy egészséges kisfiú született meg.  
Munka után siettem a gyerekekért az 
óvodába. Felvettem őket és már mentünk 
haza. Négykor értünk haza. Eközben a 
férjem is megérkezett. Míg elkészítettem a 
vacsorát, addig a gyerekekkel játszott. 
Mikor megvacsoráztunk, még egy kicsit 
játszottunk. Azután a férjem megmosdatta 
a gyerekeket, én pedig mesét olvastam 
nekik alvás előtt. Utána még 
előkészítettem nekik a másnapi ruhájukat. 
Tévénézés közben kicsit beszélgettünk a 
férjemmel, majd mi is aludni tértünk, 
hiszen másnap is hosszú nap várt ránk.  
Én így képzelem el egy napom a jövőben. 
Nagyon boldog lennék, ha ez lenne e 
szakmám, hiszen szeretem a gyerekeket és 
szeretek velük foglalkozni, és így sok 
gyerekkel találkoznék. Segíthetnék a fiatal 
családoknak. Sajnos ebben a szakmában is 
lehetnek nem szép pillanatok. Ezeket 
félretéve, úgy gondolom, nagyon szép 
szakma.  
Nagyon boldog lennék, ha ez valóra válna! 
 

Könye Anamari 



 

"Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok emléket. 
Mennyi móka, kacagás, óra előtt izgulás. 

Ó, az a sok padkoptatás, korra reggel tanulás. 
Most már vége, nincs tovább, 
mi következik majd ezután? 

Tán visszasírjuk, majd a napot, 
amikor először átléptük a kaput? 

Szívünkben ez mind nagy helyet kapott, 
de mennünk kell, átadjuk a botot. 
Most búcsúzunk és ballagunk már, 

Isten véled, drága iskolánk!!!!!!" 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

Útravaló

Mit számít, ha nyelvünkben és szokásainkban különbözünk, ha a 
célunk közös? Ha nyitott szívvel fordulunk egymás felé, semmi sem 

állhat közénk. 
 

Joanne Kathleen Rowling 
 

 


