časopis 13. Mladinske poletne šole slovenskega jezika
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»Gremo v šolo!«
se je tokrat že trinajstič po vrsti vsako jutro (z izjemo vikenda, seveda)
razlegalo po hodnikih dijaškega doma in opominjalo pisano druščino 138
udeležencev iz 21 držav, da se začenja pouk.
Pouk na Mladinski poletni šoli slovenskega jezika (MPŠ).
Šola? Poletna? Je še kaj hujšega, kar lahko doleti mladega človeka?
Čas počitnic, mladež pa v šoli?
Morebiti se prav tebi, ki prebiraš te vrstice, po glavi podijo ta vprašanja.
Če ob tem poznaš še verze Ferija Lainščka: »Kako je v šoli? Joj, kako
vprašanje. Saj vsak, ki je skusil, pove, da je s...,« in se z njimi strinjaš,
potem so ta vprašanja še kako na mestu.
To res morda velja za običajno šolo, kar pa MPŠ prav zagotovo ni.
Pika! Klicaj!
Če pa kljub temu ne verjameš zapisanemu, le hitro nadaljuj z branjem.
Velja naj le opozorilo – na žalost je v Poletniku le prgišče vsega, kar je
MPŠ. Vsak prispevek izžareva tistega, ki ga je napisal, a ne samo to.
Večina prispevkov je sicer nastala med poukom, a med njimi so tudi taki,
ki prinašajo vsebino, ki je zapolnjevala popoldneve, večere in izletkanje
med vikendom, in z njo razkrivajo, kako lahko tudi poletna šola ustvarja
spomine, vredne spominjanja.
Kako prispevki poosebljajo bistvo MPŠ?
S svojo različnostjo v slovenskem jeziku – to je Mladinska poletna šola
slovenskega jezika.
V želji, da vas bi ta različnost napolnjevala v poletju in še dlje,
vas lepo pozdravljamo,
Ekipa MPŠ 2018
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DAMJANA KERN ANDOLJŠEK IN MIHAELA KNEZ
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Maja Bračika Piščanc, Jasna Černjak, Maja Đević Prah, Mateja Eniko,
Boris Kern, Matej Klemen, Katja Kralj, Irina Lešnik, Alenka Ličen, Lara
Pižent, Vito Poredoš, Helena Šter, Maja Urbanc
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.

v združevanju prijetnega …
… s koristnim

Anja Cevzar, Manca Černivec, Maja Kos, Roman Kralj, Jera Krečič, Peter
Kristl, Matic Mur, Patricija Peterlin, Tjaša Plut, Tanja Senica, Nuša
Simončič, Janja Zupančič
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LEKTORICA JASNA ČERNJAK
Gregor Avgustin, Emma Bursits, Joseph Falzata, Alexander Hölje, Bora
Erdem Karatay, Nadine Kern, Maria Krainova, Agon Mehani, Ariane
Rupnik, Pia Schaaf, Lucia Maria Vicente Bajlec, Giorgia Zambenedetti
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Jaz sem Giorgia. Pišem se Zambenedetti. Stara sem 16 let. Sem iz Italije.
Govorim italijansko, angleško in nemško. Všeč mi je smučanje.
Imam en brat, Martino. Star je 12 let. Rada imam živali. Všeč mi je
zelena barvica. Jaz sem aktivna, simpatična zanimiva, zabavna in
prijazna.
Giorgia Zambenedetti
Jaz sem Nadine. Pišem se Kern. Sem iz Nemčije. Govorim francosko, nemško
in angleško. Stara sem štirinajst let. Všeč mi je roza. Jaz sem majhna, nora,
sladka in ljubka.
Nadine Kern
Ime mi je Pia. Pišem se Schaaf. Sem iz Nizozemske. Stara sem 14 let. Moj naslov je
Rijswijkselandinglaan 310 2497 TH. Moja telefonska številka je 0633646743. Sem vesela,
simpatična utrujena, mlada in prijazna.
Pia Schaaf
Jaz sem Bora. Star sem šestnajst let. Sem polovica slovenskega pol turškega rodu. Ko odrastem, želim
postati slaven pevec. Govorim angleško, nemško, turško in slovensko. Šport, ki ga imam rad, je paskous
in igram odbojko. V tem tečaju sem si ustvaril veliko prijateljev in se učil veliko o slovenskem jeziku.
Hvala!
Bora Erdem Karatay
Jaz sem Emma. Stara sem štirinajst let. Sem iz Madžarske. Govorim madžarsko in angleško. Imam brata.
Star je enajst let. Moj hobi je jahanje in gimnastika. Jaz sem mlada, prijazna, vesela, športna in
simpatična.
Ema Bursits
Ime mi je Gregor. Pišem se Avguštin. Sem iz Argentine.
Star sem štirinajst et. Moja telefonska številka je (404)399-2164. Moj najljubši predmet je matematika. Rodil
sem se 22. 5. 2004. Moja šola je Pope Highochad. Moj
najljubši šport je nogomet. Živim v ZDA. Govorim
angleško in špansko. Jaz sem prijazen, mlad,
simpatičen, smešen in vesel.
Gregor Avgustin
Jaz sem Alexander Hölje. Sem iz Švedske. Star sem 14
let. Govorim angleško in švedsko. Jaz sem prijazen,
visok, simpatičen, včasih zabaven in pameten.
Alexander Hölje
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Ime mi je Joseph. Pišem se Falzata. Sem iz Kanade. Star sem šestnajst let. Govorim francosko, angleško
in malo slovensko. Moja šola je St. Marcellnus S. S. Šola je nova in urejena. Moj najljubši predmet je
znanost, ampak moj učitelj je preveč strog. Jaz sem prijazen, simpatičen, smešen, mlad in vesel.
Joseph Falzata
Jaz sem Ariane. Pišem se Rupnik. Stara sem 15 let. Sem iz Nemčije. Govorim nemško, angleško,
francosko in malo slovensko. Imam sestra, Marie-Louise. Stara je 17 let. Imam mačko. Igram hokej. Jaz
sem aktivna, prijazna, nerodna in simpatična.
Ariane Rupnik
Jaz sem Maša. Sem zabavna, vesela, simpatična prijazna. Jaz rišem, igram odbojko, telovadim, se učim,
jezike, kuham. Ljubim sladoled, pica, kava. Stara sem šestnajst let.
Maria Krainova
Jaz sem Lucia. Stara sem 15 let. Sem iz Argentine. Govorim špansko, angleško in malo francosko. Sem
dijakinja. Moj naslov je Estrada cesta 860. Moja telefonska številka je 54 2392440424. V prostem času
igram jokey, jaham in se učim jezikov. Rada berem in pišem. Moja družina so moj oče, moja mama,
moja brata in moja sestra. Moj oče je Pablo, on je star 43 let. On je arhitekt in učitelj na univerzi. Moja
mama, ona je stara 41 let. Ona je odvetnik. Moja brata je Ignacio in Francisco. Onadva je stara 12 in 5
let. Moja sestra je Pilar. Ona je stara 10 let.
Moja šola je Los Medanos. Moj razred je 4°. Moji sošolci so Felicitas, Morena, Camila, Bernardita,
Camica, Julia, Renata Iñaki in Martin. Moji najljubši sošolki je Felicitas in Morena. Naša ravnateljica je
Mercedes Macaya.
Lucia Maria Vicente Bajlec
Ime mi je Agon. Pišem se Mehani. Sem iz Kosova. Star sem 16 let. Moj naslov je Virmaše 130a. Moja
telefonska številka je 031899374. Moja šola je »Iliria«. Moj razred je 11/7. Moji sošolci je Dim, Ramiz,
Benjamin, Ena, Egzona. Moj najljubši sošolec je Dim. Naš razrednik je Fatmin. Jaz sem prijazen, mlad,
simpatičen, vesel in lep.
Agon Mehani
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LEKTORICA MAJA ĐEVIĆ PRAH
Luka Avguštin, Egor Bratygin, Jonathon Gregorič, Anthony Gregorič,
Nicolas Gregorič, Pablo Lazari, Olivia Zala Lojk, Vivian Marija Lojk, Evan
Oldham, Adam Petrovič, Juliana Podobnik, Filip Taškov, Gioia Turco
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To je Filip. Star je 13 let. Prihaja iz Makedonije. Ima starejšo sestro. Star je 14 let. Njegova najljubša
barva je rumena. Njegova najljubša žival je žirafa. Uživa v kuhanju v prostem času.
Pablo Lazari
Jaz sem Gioia. Mi smo 2. skupina do 17 let. Jaz sem iz Italije, ampak moji sošolci in sošolke prihajajo iz
Kanade, Amerike, Makedonije in Rusije. Govorimo angleško, slovensko, rusko in italijansko. V naši
skupini so 3 bratje iz Kanade in 2 sestri iz Amerike. V prostem času igramo tenis, nogomet, odbojko in
instrumente in treniramo karate in atletiko. Naša učiteljica je Maja. Ona je simpatična in ni preveč
stroga.
Gioia Turco
To je Luka. Piše se Avguštin. Star je 17 let. Rad ima računalnike in punce. Rad ima štrudel in čaj. On ljubi
mladinsko poletno šolo.
Jonathon Gregorič
To je moja prijateljica in sošolka Gioia. Ona je stara 15 let. Ona je iz Italije in njen materni jezik je
italijanščina. Ampak govori tudi hrvaško, angleško, špansko in slovensko. Njena mama je iz Hrvaške in
njen oče je iz Italije. Ona ima svetle lase in modre oči. Ona je prijazna in zelo lepa. Njena najljubše barve
so črna, bela in modra. Njene najljubše živali so psi in mačke. Ima tudi mlajšega brata. On je Manuel. V
prostem času rada igra tenis in nogomet in trenira karate in atletiko.
Filip Taškov
To je Evan. Star je 17 let. Je iz Toronta, iz Kanade. On je zabaven, pameten, prijazen in visok. Evan rad
igra hokej in košarko. Evan govori angleško in malo francosko in slovensk. On rad posluša Taylor Swift
in Draka.
Niko Gregorič
To je Adam. Star je štirinajst let. Adam rad je čokolado in pico za zajtrk, malico, kosilo in večerjo. Rad
pleše in je prijazen.
Luka Avguštin
To so Niko, Anthony in Johny. Oni so iz Kanade. Niko je star sedemnajst let. Anthony je star petnajst
let. Oni so bratje. Oni igrajo harmoniko in bariton. Oni igrajo igrice. Radi jejo pico.
Olivia Lojk

| 11 |

Julijana je stara sedemnajst let. Ona je iz Kanade. V prostem času Julijana igra nogomet in posluša
glasbo. Njena najljubša hrana je pomaranča. Ona rada pije sok. Julija je pametna in lepa. Ona je vedno
zabavna. Všeč mi je njen slog in ona ima najbolj kul očala.
Vivian Lojk
To je Pablo. Pablo je star 13 let. On je iz Italije. Pablo rad igra bobne in nogomet. Rad tudi gleda
televizijo. Pablo je vesel in prijazen. Rad je pico in rad pije kavo.
Adam Petrovič
To je Egor, star je petnajst let. Prihaja iz Rusije in zdaj živi v Ljubljani. Egor rad igra igrice. Njegova
najljubša hrana so cmoki. On je prijazen in zabaven fant.
Evan Oldham
Vivian in Olivia sta sestri. Vivian je stara 17 let in Olivia je stara 15 let. Onidve sta iz Amerike. Onidve
sta dijakinji. V prostem času Vivian igra nogomet in odbojko. Njena najljubša hrana je krof. V prostem
času Olivia posluša glasbo. Njena najljubša hrana so čevapčiči. Ona se rada pogovarja s prijateljicami.
Onidve sta zelo prijazni.
Juliana Podobnik

A: Zdravo
E: Živjo
A: Kako ti je ime?
E: Ime mi je Egor. Kdo si pa ti?
A: Jaz sem Anthony. Koliko si star?
E: Star sem petnajst let. Pa ti?
A: Star sem trinajst let. Od kod si?
E: Jaz sem iz Rusije in zdaj živim v Ljubljani. Pa ti?
A: Prihajam iz Kanade. Katere jezike govoriš?
E: Govorim rusko, angleško in malo slovensko. Pa ti?
A: Jaz govorim angleško, malo francosko in malo slovensko. Kaj rad ješ?
E: Kitajsko hrano, sendviče, meso. Pa ti?
A: Pico, meso zrezek in kebab. Kaj delaš v prostem času?
E: Igram igrice in poslušam glasbo. Pa ti?
A: V prostem času poslušam glasbo, igram nogomet in gledam televizijo.
Anthony Gregrorič in Egor Bratygin
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LEKTOR VITO POREDOŠ
Natalie Cimerman, Giorgia Devoli, Caterina Di Summa, Tea Falzata, Carole
Guilbert, Marion Guilbert, Amanda Murgel, Jonathan Pinnington, Karolina
Podobnik, Marie-Louise Rupnik, Christopher Smolej, Nicholas Vincec

| 13 |

MPŠ, KUHAJ!
PICA
Potrebujete:
500 g bele moke
300 ml vode
35 g olja
10 g soli
5 g kvasa
Pripravimo testo. Zamesimo kvas, moko in vodo. Napravimo obroč z moko: vlijemo vodo in kvas, ki
smo ga prej stopili. Zmešajmo vse. Pustimo počivati testo, da (lahko) vstane. Raztegnemo testo v
železni posodi. Testo pomažemo s paradajzovo salso in dodamo mocarelo. Potem lahko dodamo pršut,
olive, vendar ne ananasa.
Giorgia Devoli in Caterina Di Summa
POUTINE
Sestavine:
krompir
sol
voda
sir sirna gruda
gravey paket
olje
Materiali:
lonci, skleda, pekač, lesena žlica
Najprej operemo krompir. Nato zavremo krompir. Potem ga olupimo in razrežemo. Nato damo olje in
sol, začimbe po izbiri. Naslednje damo olje v lonec in nastavimo visoko temperaturo. Ko olje začne
vreti, počasi dodamo rezan krompir. Ko smo dobili popolno barvo, krompir vzamemo iz olja. Potem
damo krompirček v naš pekač. Zdaj lahko damo sir sirna gruda na krompirček tako, da se lahko počasi
tali. Naslednje ogrejemo pečico na 37 stopinj. Medtem ko se pečica greje, kuhamo haše omako. Ko je
končana, jo damo poleg sira in krompirja. Nato jo položite v pečico za 5 minut. Vzemite in pečice in jo
postrezite.
Tea Falzata in Natalie Cimerman
TIMBIT
Če želite narediti timbit, morate mešati moko, kvas, sladkor, sol in muškatni orešček v skledi. V ločenem
mešanem pinjencu in jajcu skupaj zmešamo obe mešanici. Po tem mešamo nasoljeno maslo in moko,
dokler ne tvori testa. Vpijte testo in ga razrežite v majhne kroglice. Postavite v pečico in pecite 10
minut. Počakajte, da se ohladi.
Karolina Podobnik
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ARAŠIDOVO MASLO
Arašidovo maslo ljubijo ljudje po vsem svetu, vendar mnogi ljudje ne vedo, da je kanadski izum. Da bi
naredili slastno arašidovo maslo, so to potrebni koraki za to okusno jed. Sestavine so: oluščeni in strti
oreščki, 1 čajna žlička namizne soli, 1 ½ čajna žlička medu in 1 ½ žličke arašidovega olja. Očistite arašide,
jih očistite in segrejte pečico na 350°F in pražite arašide za 30-35 minut. Ko je enkrat končano, v posodo
položite arašide, sol in med ter zmešajte skupaj, dokler mešanica ne postane gladka. Mešanico
postavite v posodo in jo postavite v hladilnik za 2 meseca.
Nicholas Vincec

MAPLE TAFFY – TIRE D'ÉRABLE – JAVORJEV SNEG
Sestavine: javorjev sirup, novozapadli sneg
Navodila: Počakajte na sneg (To je običajno pozimi)
Kuhate javorjev sirup, da zavre (v loncu).
Vzamete lonec in greste ven.
Javorjev sirup razlijete na čisti sneg (v tanke ravne črte).
Položite palčko za sladoled/lučko, da se prime.
Prevračate ga, da sirup in sneg obdata palčko.
Dober tek!
Javorjev sirup s snegom se imenuje »Tire D'érable« po francosko in je najbolj znana sladica v Quebecu.
Palčka za lučko mora biti čista in lesena.
Christopher Smolej
RECEPT ZA SCHNITZEL
Potrebujemo: Meso teleta ali telečje ali svinjsko meso, jajce, drobtine
Ubijemo jajca in uporabimo rumenjak. Namočimo surovo meso v rumene jajce. Nato stresemo maso v
moko. Nato cvremo meso. Zdaj imamo Schnitzel.
Marie-Louise Rupnik

RACLONELTES
Segrejte pečico
Pripravite sir
Dajte »racloneltes« s sirom v pečicoPočakajte,
da se sir topi
Odstranite »racloneltes« - dajte vroč krompir
Začimbe
Dober tek!
Carole Guilbert
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KUHAN GRAH
Sestavine so zeleni grah, soda bikarbona, sol in poper. Postavimo grah v kozico. Dodamo sodo
bikarbono in vročo vodo, potem vse skupaj premešamo. V vodo namočimo grah. Izsušimo grah v cedilo,
potem postavimo v vrelo vodo. Poškropimo sol in poper ter postrežemo z ribo.
Amanda Murgel
BOBROV REP
Sestavine:
skodelica tople vode
suhi kvas
½ pregretega mleka – skodelica mleka
2 žlici žganja
½ žličke soli
½ čajne žličke vanilije
1 jajce
1 l rastlinskega olja za cvrtje
Postopek peke:
V skledo za mešanje damo toplo vodo, toplo mleko, kvas. Premešajte, pustite stati približno 10 minut.
Dodajte topljeno maslo, sladkor, sol, vanilijo in jajca. Vse dajte skupaj. Dodajte moko in premešajte s
kavljem za testo, nato pa premešajte dokler se testo ne združi in se ne pritrdi na stran sklede. Mešajte
približno 6 minut v mešalniku in 10 minut z roko, dokler testo ni gladko, svilnato. Uporabite dodatno
moko, če je testo lepljivo.
Testo položite v rahlo skledo in pokrijte z vlažno brisačo. Pustite, da se dvigne, dokler ne bo podvojilo
velikosti, pustite počivati približno 1 uro.
Testirajte testo in ga položite na pult. Oblikujte 8 enakih velikosti. Vsak kos testa v ovalni obliki s
pomočjo valjčka. Če želite na vrhu testa, naredite criss cross vzorec.
Namestite na rahlo poparjen list za pekač in pustite, da se vzpenja. Pokrijte za 30 minut ali dokler ne
podvoji velikosti.
Sestavine cimetov sladkor z združevanjem sladkorja in cimeta z veliko skledo.
Ogrejem velik širok lonec s približno 2 cm olja. Ogrevanje na 350 F. Če nimate termometra, prevesite
temperaturo olja tako, da iztrgate majhen košček testa in preverite ali priplava na površino. Pazite na
olje, po potrebi nastavite temperaturo, da preprečite, da bi postala preveč vroča. Če opazite kajenje
ali pekoč občutek, se pred segrevanjem sperite, da se ohladi.
Po 30 do 60 sekundah obrišite svoje krofe, dokler niso zlate rjave barve. Zadihajte v cimetovem
sladkorju ali na vrhu z limono v sladkorju, Nutella, marmelado ali mojim najljubšim javorjevim sirupom.
Jonathan Pinnington
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FONDUE
Sestavine:
200 g okrožja
200 g Beaufosra
200 g ementalerja
30 ml suhega belega vina
1 žlica muškatnega oreščka, kave v prahu
1 žlica koruznega škroba (Maizena)
kozarec češnjevega likerja
1 ščepec popra
Čas kuhanja: 20 min
Število oseb: 4
Narežemo beaufert in ementaler na majhne kocke. Olupimo česnovo kočo, nato z njim namažemo
lonec. Pusti to. V lonec in toploto fonduja nalijte 25 ml belega vina. V majhni skledi prelijemo preostalo
belo vino (5 ml), koruzni škrob in muškatni prah. Vse premešajte. Ko se vino iztisne, sesajte večkrat
brez mešanja z leseno lopatico na srednji nizki temperaturi. Ko se sir stopi, zlijemo zmes in nežno
premešamo. Dodamo poper in prelijemo z likerjem. Postrezite kruh, da ga namočite v fondu z velikimi
kovinskimi pobiralci. Dober tek!
Marion Guilbert
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LEKTORICA KATJA KRALJ
Izabela Beaka, Neda Dimitrova, Marija Hadjimicova, Tomi Maroh, Oleg
Mileski, Bojana Mitrevska, Igor Shendov, Anastasija Tashkova, Elena
Velkoska, Gorazd Velkoski, Simona Zlatanova
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MOJ (IDEALNI) VIKEND
Moj vikend se začne z zajtrkom. Običajno jem kosmiče. Potem včasih kolesarim. Ob osemnajsti uri
igram košarko v okolici. Ponoči grem s prijatelji v park in ko pridem domov, grem spat.
Igor Shendov

Moj vikend je zelo dolgočasen, ker se veliko učim. Potem grem k prijateljem do 12. ure. Potem spim.
Ko se zbudim, se učim 6 ur. Potem se srečam s prijatelji in igram računalnik.
Oleg Mileski
Na koncu tedna ob sobotah zjutraj grem na kavo, potem pa če je vreme lepo, lahko grem na bazen v
društvo. Popoldne igram odbojko na igrišču. Zvečer gremo s tremi prijatelji na kakšno zabavo ali v kino,
če je lep film. V nedeljo zjutraj greva z bratrancem k babici na počitnice, potem pa se igrava karte.
Popoldne telovadim ali kolesarim v parku. Zvečer berem knjigo ali pogledam kakšen film.
Tomi Maroh
Moj idealni vikend je da se družim s prijateljem. Vesel sem, kadar igrava košarko in kadar pleševa in
pojeva. Ampak najraje sem z družino, kadar se šalimo po hiši. Rada poslušam glasbo, igram športe,
berem knjige in spim. To je moj idealni vikend.
Bojana Mitrevska
Moj idealen vikend je, ko se zbudim okoli 11 in kasneje pojdem na pilates. Všeč mi je ležati v postelji in
počivati. Zvečer želim iti ven s svojimi prijatelji. V nedeljo želim iti pohodništvo, ampak je odvisno, če
imam energijo. Popoldne sem prebrala knjigo in počivala.
Marija Hadjimicova
Moja sobota se začne tekom na dva kilometra. Za zajtrk pijem smuti. Običajno pišem domačo nalog za
šolo in potem grem s starši ven. Popoldne jemo kosilo in gledamo TV-programe. Zvečer grem ven s
prijatelji in gremo v bar. V nedeljo grem v fitnes ob osmih zjutraj. Ob desetih jem zajtrk s starši in se
učim za šolo. Popoldne igram košarko s prijatelji. Zvečer igram kitaro in poslušam glasbo. Spat grem ob
polnoči.
Gorazd Velkoski
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Moj idealen vikend je, ko se zbudim okoli enajstih in kasneje grem na pilates. Všeč mi je ležati v postelji
in počivati. Zvečer rada hodim ven s svojimi prijatelji. V nedeljo rada hodim v hribe, ampak je odvisno,
če imam dovolj energije. Popoldne berem knjigo in počivam.
Elena Velkoska
Zbudim se ob sedmih in se oblečem, potem spečem palačinke. Pojem jih z nutelo in jagodami in gledam
Star Wars. Potem grem s svojimi prijatelji na kavo in po nakupih. Popoldne spim ali berem knjigo. Dan
končam z zumbo in končno grem v posteljo ob desetih.
Izabela Beaka

NENAVADEN POKLIC
Znano podjetje Netflix zaposluje ljudi, da gledajo filme in serije cel dan. Kandidati morajo znati angleško
in japonsko. Oni gledajo, analizirajo in na koncu morajo napisati pregled filmov in serij. To je odličen
poklic za veliko najstnikov in Netflix zasvojencev. Jaz bi se ukvarjala s tem poklicem, ker imam rada
filme in serije. Biti moraš potrpežljiv in pod 40 let.
Neda Dimitrova
Moj neobičajen poklic je na Japonskem. Japonci so zares vreden narod. Prepričanje velja, da so vsi
ljudje pravočasno pridejo na delo. Zato zaposluje ljudi, da druge potisnejo na vlake tako, da nihče ne
zamudi na delo. Ta poklic se imenuje profesionalni potiskalec. To je dokaz, da je Japonska zelo posebna
država.
Simona Zlatanova
Moj nenormalen poklic je »pet food tester«. To je poklic, kjer ljudje poskušajo hrano za domače živali.
Hrano poskušajo in ocenjujejo, kaj bi bilo dobro za živali. Ta poklic je zelo čuden, ampak je zelo koristen
in zanimiv. Poskusiš lahko, kaj tvoje domači živali jedo. Potrebno je, da razumeš, kakšna hrana je dobra
za njih in se lažje odločiš, ali jo boš kupil.
Anastasija Taškova
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LEKTORICA MAJA URBANC
Stefan Anđelković, Ariane Caille, Margherita Emili, Andreja Ferraro, Matias
Alejandro Gaser, Martin Grbec, Melisanda Jaecks, Martin Damian Miklavc,
Emanuel Pahor, Zoë Schaaf, Emma Zupančič
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VIKEND NA MPŠ
V soboto sem šla v Bohinj. Jaz sem vstala ob sedmih. Moja družina je šla z mano. Imam očka, mamo in
mlajšo sestro. Prejšnji dan je moja mama klicala športni center. Ona je naročila letenje s padalom.
Samo moj očka, sestra in jaz smo skočili z Vogla. Bilo je čudovito. Lahko smo videli cel Bohinj. Moj pilot
in jaz sva delala akrobacije. Smo tudi snemali. To je bil moj tretji let. Potem sva s sestro šli supat. Bilo
je zelo mirno. Naslednji dan smo šli na Primorsko. Kopali smo se med Fieso in Piranom. Bilo je vroče in
sončno. Lepo smo se imeli.
Melisanda Jaecks
Med vikendom, v soboto, sem poležavala do 11. ure. Ko sem se zbudila, sem šla v park, da bi videla
svojo družino. Tam sem tudi pojedla sladoled z okusom jogurta. Potem sem šla domov, sem pojedla
kosilo in šla spat. V nedeljo sem se zgodaj zbudila, ob osmih. Šli smo na Goče, peljali smo se eno uro.
Na Gočah smo se srečali s prijatelji. Najprej smo šli na sprehod v lepo vas. Goče je stara vas, šli smo na
pokopališče, kjer je lep razgled. Plezali smo po drevesu. Vrnili smo se domov, kjer smo pojedli dobro
kosilo. Za desert smo imeli rolado. Potem smo gledali risanko, bila je v francoščini, ker so prijateljice
razumele francosko. Potem smo šli na vrt in smo se igrali ping pong. Igrali smo se skrivalnice in sardele.
Potem smo se vrnili v hišo, kjer sem igrala klavir in smo se še igrali skrivalnice. Pojedli smo večerjo in
se vrnili v Ljubljano.
Ariane Caille
Med vikendom smo bili na Gorenjskem in v Piranu. V soboto smo šli na slap Savica in tudi na Vogel, na
koncu smo šli na Bled. Najprej smo hodili 15 minut, da smo prišli do slapa. Tam pri slapu smo sliko
naredili. Ko smo prišli nazaj, smo z avtobusom šli na Vogel. Na vrhu Vogla smo jedli kosilo, tudi smo
tam naredili slike. Na koncu smo plavali v Blejskem jezeru.
V nedeljo smo šli na morje. Prvič smo turnejo naredili po Sečoveljskih solinah. Jaz sem tam čokolado iz
soli kupila. Potem smo šli plavat v morje in Amiro in jaz sva vodne polže iskali, me smo tudi velikokrat
v vodo skakale. Potem smo šli v mesto Piran in je bilo res lepo! Sčasoma smo vozili nazaj domov z
avtobusom 4 ure, zato ker smo imeli prometne težave. Ampak vse je bilo super!
Zoë Schaaf
Med vikendom sem najprej šla k moji teti. Kuhali sva in potem sem vzela avtobus domov, naredila
domačo nalogo in potem sem šla spat.
V soboto smo šli na Gorenjsko na Bled, ampak jaz se nisem kopala, zato ker nisem kopalk vzela zraven.
Na poti domov sem glasbo poslušala in spala. Dokler nismo prišli nazaj, sem košarko igrala in nogomet
gledala z mojo prijateljico. Pozneje sem šla v svojo sobo in sem šla spat.
V nedeljo sem vstala ob sedmih, sem kopalke vzela in smo šli na Primorsko. Glasbo sem poslušala na
poti do Primorske in malo sem spala, ampak samo pet minut, pol pa sem se zbudila, ker so glasbo
poslušali v avtobusu.
Emma Zupančič
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SANJARJENJE

Moja želja za prihodnost je imeti dobro delo. Študiral bom ekonomijo. Hočem tudi imeti lepo hišo,
ampak bi rad imel tudi dobro družino, dve mački. Rad bi imel dva avta in tudi eno lepo punco in dva
fanta. Moja želja je tudi, da v Qatar 2022 Messi zmaga “El Mundial”.
V lepi hiši hočem, da ima en stadion za igrat s prijatelji. Tudi moja želja je, da pridem živet tukaj v
Slovenijo, zato ker tudi tukaj imam družino. Dobro bi bilo, da moja družina iz Argentine tudi pride živet
tukaj v Slovenijo. Druga želja, ki jo imam, je še igrat nogomet v River Plate. Ta klub stanuje v Argentini,
je največji klub od Argentine.
Matjaž Gaser
Moja sanjska hiša ne bi bila zelo ogromna in tudi ne majhna, bila bi normalna. V dnevni sobi bi imel
eno televizijo in en udoben fotelj. Tudi bi imel en kino za moje prijatelje in za mene. Na vrtu bi imel
igrišče da lahko se zmeraj igram nogomet s svojimi prijatelji. Zelo blizu bi imel bazen s fontano na strani.
Vrt bi bil obkrožen z mnogimi drevesi. Imel bi tri pse in tudi ribnik z veliko ribami! Kar bi res rad imel
v moji hiši je zelo visok stolp, da bi lahko videl okolico in da, bi lahko proizvajal svojo energijo.
Martin Grbec

Moja sanjska hiša bo na gori v Los Angelesu. Imela bi veliko kuhinjo povezano z dnevno sobo in bi imela
pregled nad celo mesto. Imela bi dve spalnici in zelo velik balkon. Zadaj bo imela vrt, na strehi bo imela
bazen. Imela bi zelo zelo zelo veliko garažo za vse moje avte. Na strehi bo ena masažna kad. V sredini
hiše bi bil majhen kino. Vsak dan bi naredil zabave.
Stefan Anđelković
Moja sanjska hiša bi bilo eno stanovanje v centru velikega mesta. Imela bi tri nadstropja. V prvem
nadstropju bi bila garaža in bi bil studio. V drugem nadstropju bi bile spalnice, kopalnice in dnevna soba
z velikimi okni, ki se nahajajo nad ulico. Kuhinja bi bila odprta na dnevno sobo. V tretjem nadstropju bi
bilo veliko podstrešje in bi bil rastlinjak z dosti rožami. V tretjem nadstropju bi bila tudi majhna, ampak
zanimiva knjižnica. Rada bi imela balkon, od kjer lahko vidim mesto.
Margherita Emili
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V moji sanjski hiši bi imela košarkarsko igrišče. V dnevni sobi bi imela eno veliko televizijo, en velik
klavir in en velik kavč. V moji spalnici bi imela eno veliko belo posteljo in eno celo sobo z oblekami. V
drugem nadstropju bi imela eno veliko belo kuhinjo, da lahko kuham dobro hrano. V kopalnici bi imela
en velik jacuzzi in velik tuš. Na balkonu bi imela sončna stola in veliko televizijo. Bi imela eno sobo za
goste. V tej sobi bi imela tri postelje, dva kavča, televizijo in bele stene. Hiša bi bila bela in velika. Bi
imela velika okna in sivo streho.
Andreja Ferraro

Moja sanjska hiša je modra in je na plaži. Ima dve nadstropji, klet, podstrešje, en velik vrt in tam imam
nogometno igrišče, košarkarsko igrišče, velika bazena, ki imata toplo vodo in eno savno. Imam dva
velika balkona s pogledom na morje in tam tudi imam eno klubsko mizico in dva stola in tam pijem
mate. Vsaka soba ima svoje okno. V moji sobi imam televizijo, uro, slike, pomivalno korito, omaro,
posteljo, eno veliko ogledalo, PlayStation in okno. Kuhinja je v pritličju, eno stranišče v pritličju, drugo
v prvem nadstropju in tretje v drugem nadstropju. Sta tudi dve kopalnici, ena velika dnevna soba, ki
ima en kamin, tri fotelje in uro.
Martin Miklavc
Moja sanjska hiša ne obstaja v resnici. Bi jo mogli postaviti v nebesih, ker ena taka stvar ni logična. Jaz
bi hotel ene čudne stvari kot bazen v kleti, ker bi bilo zelo komično videti reakcijo od mojih prijateljev.
Druge posebne stvari bi lahko bile postelje na balkonih in en majhen hladilnik v sobi za pijače. Potem
ena druga stvar bi bile slike na vsakem zidu, ki se avtomatično spreminjajo v tisto, ki mi bi bila bolj všeč
v tistem momentu. Potem zunaj bi hotel ene rože, ki pokrivajo celo hišo, kot da bi bile en cvet.
Emanuel Pahor
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LEKTORICA LARA PIŽENT
Veronika Jaecks, Amira Kanawati, Alexandra Križ, Marko Mosquera,
Margherita Pavia, Maja Vlahovic, Irena Vute, Roman Zupancic
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Recept za MPŠ
priložnost: poleti
vrsta: kakor hočete
količina: 138 nasmehov
sestavine:
13 dni
138 študenti
veliko zabavo
poletje
novi prijatelji 21 države
tečaj slovenščine
sonce
asistenti
Damjana in Mihaela
Slovenija

Margherita Pavia
priprava: pečenje
težavnost: normalno

način: vse jedi
čas priprave: 13 dni

priprava:
1. Sprejmete 13 dni in mešate 138 študentov. Pustimo jih
stati 1 dan. Potem jih pustimo v DDB.
2. Dodajate poletje, novi prijatelji in nove države potem
ščepec asistentov, Slovenijo in veliko zabave.
3. Dodajate sonce, Damjano, in Mihaelo, mešate in pustite
vse v šolo.
4. Na koncu boste imeli nepozabne spomine, dobro
slovensko in lepe nasmehe.

Recept za MPŠ

Maja Vlahović

priložnost: zabava
priprava: navdušenje
način: za vse
vrsta: veselje, vznemirjenje, težavnost: zelo lahko
čas priprave: dve tedne
radoveden
količina: večen spomin
sestavine:
priprava:
500 kg poguma
1. Pridite v poletno šolo v nedeljo z »odprto glavo«.
2. Potem daj 500 g pustolovščine za začetek.
1 g zabave
3. Potem pozdravi vse s svojim 500 kg pogumom in spoznaj
10 novih prijateljev
10 novih prijateljev.
malo slovenskega znanje
4. Če imaš malo slovenskega znanja, daj v pripravo, bo zelo
1 ključ
boljše.
1 žoga za odbojko
5. Potem ne zgubi tvoj ključ, ker ne bom morati iti spat.
odprte glave
6. Igrate dosti športov (seveda odbojko!).
7. Potem daj 1 g zabave.
500 g pustolovščin
8. Počakaj dva tedna in bo super!
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Recept za MPŠ

Amira Karawati

priložnost: preživetje MPŠ
priprava: pečenje
način: iskalci zabave
vrsta: poletna šola
težavnost: srednje
čas priprave: dva tedna
količina: 138 učenci
sestavine
priprava
minimalno 3 dobri prijatelji
1. Dodajte 3 dobre prijatelje k vsaki dejavnosti.
2. Uporabite temo pri srečanju z novimi prijatelji.
500 g toleranca za DDB hrano
3. Potrebujete enega prijatelj, da vas zbudi za zajtrk in šolo
1 prijatelj, ki te zbudi
ter 20 €, da poskusite vse vrste sladoleda.
2 budilki
4. Medtem ko naredite vse zgornje korake, morate hitro
20 € za sladoled
teči, da bi prišli pravočasno.
hiter tekmovalec
5. Potrebujete ogromno strasti do Slovenije in slovenščine,
ogromno strasti do Slovenije in
ki vas drži, ko ste neprespani.
slovenščine

Recept za MPŠ
priložnost: poleti
vrsta: MPŠ
količina: 138 nasmehov
sestavine
oblačila
kopalke
sreča
hrana
prijatelji
dežnik
ruzak
copati
šampon in milo
flaša vode
Slovenija

Marko Mosquera
priprava: deset minut pečenje
težavnost: sploh ni

priprava
1. Pridi z nasmehom na obrazu.
2. Razpakirajte in spoznajte svoje sostanovalce.
3. Poskusite se pogovoriti z več osebami zunaj vaše sobe
tudi.
4. Preden greste ven, poskrbite, da imate vodo in dežnik.
5. Preden greš v šolo, se prepričajte, da ste osredotočeni in
tudi pripravljeni za učenje.
6. Lepo se imej!

Recept za MPŠ
priložnost: šola
vrsta: prijateljska
količina: velik prijatelje
sestavine:
1 kg zabave
odprti možgani
iskrenost
ljudje iz različnih kraji
govorjenje
jesti skupaj

način: vse jedi
čas priprave: deset minut

Veronika Jaecks
priprava: rokavice
težavnost: srednja

način:
čas priprave: 2 tedna

priprava:
1. Zmešaj 1 kg zabave in 2 kg iskrenosti v velike odprte
možgane.
2. Dobi 5 kil ljudi iz različnih krajev in jih dodaj v odprte
možgane. V drugo skledo zmešaj govorjenje in jesti
skupaj.
3. Daj vse skupaj in peči na 20 °C za 2 tedna.
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Recept za MPŠ

Irena Vute

priložnost: poletna šola
priprava: velikega srca
način: raznolikost
vrsta: Slovenci, ki živijo v druge težavnost: lahek recept
čas priprave: 2 dni
države
količina: dober čas
sestavine
priprava
1 veselje
1. Preden pridete v poletno šolo, spakirajte kopalke,
prigrizke, torbo za denar in brisača.
100 € za sladoled in
2.
Poskrbite, da imate veselje v svojem srcu in posebno
nakupovanje
zaljubljenost za slovenski jezik.
2 kopalke in brisača
3. V domu najdete najboljši konektion za WiFi.
obleke za vsak dan
4. Najdete in naredite dobre prijatelje za zabaven čas v
1 torbo za vse nesti
MPŠ.
nove in dobre prijatelje
4 velike vrečke prigrizki
1 dober konektion za WiFi

Recept za MPŠ
priložnost: učiti se slovensko
vrsta: raziskovanje Slovenije
količina: cca. 200 ljudi
sestavine
14 dni zabave
10 dni razredov
1 sostanovalec/ka
5 dni domače naloge
v sobah ob 23.30

Alexandra Križ
priprava: zabavati se
težavnost: srednji recept

način: za vsakogar
čas priprave: 2 tedna

priprava
1. Prvi dan uvajamo ljudi in pojdimo v Ljubljano kot
popoldanski izleti po slovenskih razredih.
2. Torek in sreda morajo imeti enak načrt kot ponedeljek,
vendar z različnimi izleti.
3. Četrtek, petek, sobota in nedelja naj ne bi imeli šole.
Namesto tega bi morali narediti daljše dnevne izlete in
izbrati, s katerimi ljudmi želimo biti. Vsi morajo biti v
postelji do 23.30.
4. Od ponedeljka do petka bi morali imeti razrede kot
običajno in popoldanski izlet. Domača naloga mora biti
dana v zadnjih 5 dneh.
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Recept za MPŠ

Roman Zupančič

priložnost: mladinska poletna priprava: z ljubeznostjo
način: prijateljstvo
šola
vrsta: toplo vreme
težavnost: lahek recept
čas priprave: 2 tedna
količina: 130+ ljudje
sestavine
priprava
7 nadstropna stavba
1. Damo 7-nadstropno stavbo in slovenski jezik v en kraj.
2. Na strani mešamo 25 evrov za sladoled.
25 evrov za sladoled
3. Skupaj damo obedve in dodamo 14 dni časa. Mešamo,
dobro vreme
dokler ni gladka.
nasmejanje
4. Zbiramo prijateljstvo in dodamo smeh. Postreči s prilogo
slovenski jezik
smeha.
50 kg hane
14 dni čas
prijateljstvo
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LEKTORICA IRINA LEŠNIK
Luka Andjelković, Andrej Fekonja, Martina Paula Filipic, Tomaž Jarc
Oberžan, Tadeo Krzisnik, Miloš Mitrev, Christian Matias Pregelj, Anja
Stanković, Igor Zupanc
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KANDIDATI ZA ŽUPANA IN KANDIDATKE ZA ŽUPANJO

Kandidiral/a boš za župana/županjo Ljubljane. Predstavi svoj program za prihodnost mesta.
Sem … kandidat/kandidatka za župana/županjo.
Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker ...
Ko bom postal župan/županja, bom …
Poskrbel/a bom za …
Uredil/a bom …

Očistil/a bom …
Ohranil/a bom ...
Zgradil/a bom …
Najpomembneje pa je, da bom …

Sem Luka Andjelković, kandidat za
župana. Zame je Ljubljana najlepše
mesto na svetu, ker je v Sloveniji,
najlepši državi na svetu. Ko bom postal
župan, bom uredil, da bo vse boljše.
Očistil bom Ljubljanico, ker je zelo lepa
reka. Zgradil bom parkirišča, bloke in
stolpnice. Uredil bom parke in igrišča.
Ohranil bom starejše stavbe in igrišča.
Najpomembneje pa je, da bom
spremenil Ljubljano v boljše mesto.
Luka Andjelković

Sem Miloš Mitrev, kandidat za župana.
Biti župan mesta, pomembnega kot
Ljubljana, so moje sanje odkar sem bil
otrok. Ljubljana je zame najlepše mesto
na svetu, ker je spoj med preteklostjo,
sedanjostjo in prihodnostjo.
Prva stvar, ki jo bom naredil, je seveda to,
da bom očistil in obnovil center mesta,
Prešernov trg, Ljubljanski grad in druge
pomembne stare stavbe. Največji
problem v Ljubljani je reka Ljubljanica, ker
je zelo umazana, jo bom očistil. Ko bom
končal z obnovo centra, bom okoli zgradil
nove moderne stavbe, ki bodo
pomembne za kulturno življenje tukaj v Ljubljani. To bodo bile stavbe, kot so stadion, gledališča,
dvorane.
Za konec bom pomagal brezdomcem in dal delo brezposelnim ljudem. Najpomembneje pa je, da bom
naredil vse, kar je v moji moči, da bo življenje v Ljubljani boljše in da bodo vsi Ljubljančani ponosni na
to, da živijo v najčistejšem mestu na svetu.
Miloš Mitrev
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Sem Anja Stanković, kandidatka za
županjo. Hočem postati županja
Ljubljane, zato ker sem prepričana, da je
Ljubljana najlepše mesto na svetu.
Ampak seveda so stvari, ki manjkajo. Ko
bom postala županja, bomo imeli vse,
kar zdaj manjka. Poskrbela bom za
brezdomce, za brezposelne, za vse, ki
rabijo pomoč ali dodatno skrb. Uredila
bom breg Ljubljanice in tudi očistila
Ljubljanico. Ohranila bom stare stavbe,
ampak tiste, ki se rušijo, bom zgradila na
novo, boljše, kot so bile prej. Zgradila bom nove šole, univerze, trgovine in tudi spomenike.
Najpomembneje pa je, da bom prijateljica od vseh!
Anja Stanković
Sem Andrej Fekonja Levstik, kandidat za
župana. Ljubljana je najlepše mesto na
svetu, ker je zelo zelena. Ko bom postal
župan, bom dal hiše brezdomcem in bom
bolj pazil na čistočo mesta. Očistil bom
Ljubljanico in vse ceste. Dal bom službe
brezdomcem in jim pomagal, da se ne vrnejo
na ulico. Zgradil bom novo policijsko postajo,
gasilsko postajo in obnovil bolnišnico.
Poskrbel bom za prebivalce Ljubljane, da jim
nič ne bo manjkalo. Najpomembneje pa je,
da bom dvignil ekonomijo.
Andrej Fekonja Levstik
Sem Tomaž Jarc, kandidat za župana. Rad bi bil vaš župan, ker ljubim Ljubljano in imam iste želje kot
vi, prebivalci. Na primer:
 Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker ima
in potrebuje še več zelenih prostorov.
 Poskrbel bom za brezdomce.
 Očistil bom ljubljanske reke in prostore in tudi
navdušil meščane, da jih spet ne umažejo.
 Ohranil bom slovensko kulturo in navade, na
primer ples in glasbo.
 Zgradil bom več parkirišč, ki bodo brezplačna.
 Zgradil bom bolnišnice za vse različne bolezni.
 Najpomembneje pa je, da se bom pogovarjal
z vsemi ljudmi in poslušal njihove predloge.
Hvala vsem! In naj živi Ljubljana!
Tomaž Jarc
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Sem Kristijan Pregelj, kandidat za
župana. Ljubljana je najlepše mesto
na svetu, ker je zelo zeleno in
urejeno. Ko bom postal župan, bom
povečal center Ljubljane in dvignil
ekonomijo. Poskrbel bom za
ljubljansko kulturo in za izobrazbo.
Uredil bom ljubljanske ceste. Očistil
bom Ljubljanico, zato ker so v
preteklosti tovarne umazale reko.
Spremenil bom delovni čas trgovin,
da se zaprejo ob desetih zvečer.
Zgradil bom nove trgovine, kine,
bazene … Najpomembneje pa je, da
bom uresničil svoje mišljenje za
obnovo Ljubljane.
Kristijan Pregelj

Sem Igor Zupanc, kandidat za župana. Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker v njej lahko vidiš veliko
zanimivih stvari in veliko parkov. Ko bom postal župan, bom očistil Ljubljanico in bom postavil več košev
za
recikliranje
odpadkov.
Vprašal bom ljudi, ki živijo v
Ljubljani, kaj hočejo, da se
spremeni v tem mestu.
Revežem bom dal stanovanja in
jim pomagal dobiti delo. Tisti, ki
želijo, bodo pomagali očistiti
Ljubljanico in ceste v Ljubljani.
Zgradil bom parkirišče in na
parkirišču bo na razpolago kolo,
da
lahko
tam
pustijo
avtomobile, vzamejo kolo in
gredo na delo.
Ohranil bom šport. Tisti, ki ne
morejo plačat, bodo dobili
brezplačno dovoljenje, da lahko trenirajo tisti šport, ki ga želijo.
Najpomembneje pa je, da bom dovolil, da se lahko enkrat na teden zvečer v Ljubljanskem gradu gleda
zvezde in Ljubljano.
Igor Zupanc
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Sem Tadej Kržišnik, kandidat
za župana. Ljubljana je
najlepše mesto na svetu, ker
je zelena. Vse pa se lahko
izboljša in jaz mislim, da
imam najboljše ideje, da bom
to izpolnil.
Za začetek mislim, da bi
morali
zgraditi
nova
parkirišča in večje pločnike,
da bodo lahko ljudje lažje
hodili po mestu.
Eno od najpomembnejših
stavb, Ljubljanski grad, bom
olepšal, tako da bom vse
moderne stvari zamenjal in bo grad dobil nazaj svoj starinski stil.
Park Tivoli je zelo pomemben za naše mesto, rad bi zgradil še nov park bližje centru mesta.
Zgradil bom tudi velik kino, kjer si boste lahko ogledali najboljše filme na svetu.
Očistil bom Ljubljanico. Jaz mislim, da sem najboljši in da morate voliti zame!
Tadej Kržišnik
Sem
Martina
Filipič,
kandidatka
za
županjo.
Kandidiram za županjo zato,
ker se počutim pripravljeno
izboljšati naravo, kulturo,
stavbe itd. v Ljubljani.
Ljubljana je najlepše mesto na
svetu,
ker
ima
veliko
zgodovinskih in kulturnih
spomenikov. To pomeni, da je
slovenska
kultura
zelo
pomembna. Poskrbela bom za
Ljubljanico, da bo čista.
Uredila bom parke, zgradila
parkirišča, obnovila starinske
stavbe, zgradila hiše ali stanovanja za potepuhe ali brezdomce. Ohranila in organizirala bom kulturne
prireditve, na primer spominske prireditve.
Vedite, da so vaše želje tudi moje želje. Želim si tudi, da mi poveste svoje ideje, da vam z odprtim srcem
ustrežem!
Martina Filipič

| 34 |

LEKTORICA MAJA BRAČIKA PIŠČANC
Ana Andjelković, Fiona Beltram, Jasna Bratina, Lucrezia Bratina, Janko
Gerdol, Natasha Grbec, Nicolas Kastelic, Damian Alejandro Malovrh, Ana
Perić, Nenad Stanković, Marco Šumnik, Lucas Sebastian Trpin
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DOBER DAN, ŽIVLJENJE!

Po predlogi pesmi Toneta Pavčka
Dober dan, življenje! Hvala
za potovanja, ker sem
zdrava in lahko uživam.
Hvaležna sem za družino,
prijatelje.
Veselim se narave, smeha
in novih doživetij.
Fiona Beltram
Dober dan, življenje.
Hvaležna sem za veselje,
navdihujejo me nove priložnosti,
veselim se časa miru,
obožujem vesele ljudi,
ki s svojim duhom
ustvarijo lep svet.
Natasha Grbec
Hvaležna sem za potovanja.
Veselim se poletja.
Navdihuje me glasba.
Dober dan, življenje!
Rada te imam.
Ana Andjelković

Dober dan, življenje.
Hvaležen, ker sem mlad,
mlad kot pomlad,
ki odpira cvetje,
cvetje, ki zeleni.
Veselim se življenja,
ki nas vpliva
in nas ohranja
kakor sanja.
Navdihuje me veter,
ki žvižga mi v uho.
Kakor zvezde na nebu
svetijo nad potjo.
Nicolas Kastelic
Hvaležna sem za moč,
ki sem jo imela na
Šmarni gori in Bledu.
Hvaležna sem za MPŠ.
Veselim se potovanj in novih prijateljev.
Navdihuje me glasba in narava.
Ana Perić
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EKOLOGI BREZ MEJA
domišljijska zgodba

Nekega dne, ko sta se Marko in Jure sprehajala v naravi, sta videla veliko smeti in ostankov hrane. Tako
sta se odločila, da se bosta vrnila domov v hišo in začela ločevati odpadke in reciklirala. Potem sta se
odločila, da bosta podarila stare igrače, ki jih nista več uporabljala. Nato sta se vrnila v gozd in prinesla
zraven smetnjak. V smetnjak so vrgli vse pločevinke in druge smeti, ki so jih v gozdu dobili. Vsakič ko
gresta zdaj v trgovino, kupita samo tiste stvari, ki jih potrebujeta, tako da ne bosta več onesnaževala
okolja.
Jasna Bratina, Lucrezia Bratina, Janko Gerdol
Nekoč je v veliki hiši živel fant, ki je pridelal veliko odpadkov in ni nič recikliral, ker je mislil, da to ni
pomembno. En dan je šel v gozd in je videl polno smeti v naravi in pločevinke, ki jih je on odvrgel. Ko
je prišel domov, je videl ostanke hrane in jih je ločil v smetnjak. Potem je šel v trgovino in je videl koš,
kjer se pusti igrače, ki se potem podarijo in tako razveselijo nekega otroka. Tako se ustvari lepši svet.
Ana Andjelković, Natasha Grbec, Ana Perić, Nenad Stanković

JUHU, POČITNICE SO TU!
Med počitnicami se veliko zabavam. Skoraj vsak dan grem na morje s svojimi prijateljicami. Ponavadi
gremo v Sistian ali v Gradež. Poleti poslušam veliko glasbe in berem knjige. Najrajši jem sladoled.
Zvečer se zabavam s prijatelji in včasih gremo plesat. Ko dežuje, gremo v kino in si ogledamo en film.
Lucrezia Bratina
Jaz živim v Camporosso (Žabnice). V Žabnicah imamo eno igrišče, kjer igramo nogomet in odbojko.
Včasih se gremo kopat na reko ali gremo s kolesom do Kranjske Gore, vedno skupaj s prijatelji. En teden
poleti grem s svojo družino na morje v kamp.
Janko Gerdol
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MOJ NAJLJUBŠI ŠPORT
Moj najljubši šport je ples hip hop. Ne potrebuješ specialnega prostora, lahko plešeš vsepovsod. Pri
plesu ne potrebuješ drugih ljudi. Edina stvar, ki jo potrebuješ, je glasba. Če sam plešeš, ni pravil, lahko
narediš, kar hočeš. Če plešeš z drugimi, moraš gledati, da si sinhron. Moja najljubša plesalca sta Twins,
sta dvojčka, ki že veliko let skupaj plešeta. Dobila sta že več nagrad po celem svetu.
Marco Šumnik
Moj najljubši šport je nogomet. Nogomet igrata dva tima z 11 igralci na nogometnem igrišču in cilj je
dati več golov v vrata drugega tima, da bi zmagali. Za nogomet potrebujemo žogo, dres, ščitnike in
kopačke. Moj najljubši športnik je Mohammed Salah, on igra za moj najljubši nogometni tim Liverpool.
V sezoni 17/18 je dal več kot 40 golov v manj kot 50 tekmah.
Nenad Stanković

REPORTAŽA Z IZLETA
V soboto nismo imeli pouka. Smo obiskovali Ribnico in spoznali Kočevski Rog. Zvečer smo imeli sveto
mašo in potem smo igrali odbojko. V nedeljo smo spoznali slovensko obalo, Portorož in Piran, kjer smo
se sprehajali po mestu in se kopali v morju. Za nazaj smo imeli dolgo vožnjo zaradi prometa.
Nicolas Kastelic, Fiona Beltram, Damian Malovrh
V soboto smo šli na Gorenjsko. Tam smo šli do slapa Savica in na Vogel. Potem smo šli na Bled in se
kopali. V nedeljo smo šli na Primorsko, tam smo videli soline. Potem smo šli na kosilo v Portorož. Tudi
smo se kopali na Fiesi in smo šli v Piran na Tartinijev trg.
Ana Andjelković, Ana Perić
V soboto smo šli z argentinsko skupino v Kočevski Rog in tam so nam govorili o zgodovini. Šli smo tudi
v Ribnico, kjer smo kupili lesene stvari. V nedeljo smo šli s šolo na Primorsko. Tam smo šli na soline in
potem jesti na morje. Nazadnje smo šli v Piran, potem smo se vrnili v Dijaški dom Bežigrad in imeli
večerjo. Nazadnje smo plesali folkloro.
Marco Šumnik, Nenad Stanković, Natasha Grbec
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LEKTORICA MATEJA ENIKO
Sara Buneta, Gabriele Cecconi, Larissa Crevatin, Mojca Gerdol, Danjel
Goriup, Milena Aleksandra Llallire Hocevar, Mihaela Lunić, Leonhard
Pammer, Marta Pasi, Masanwi Tržan, Tija Vrček, Nika Vrček

| 39 |

MOJA PREVOZNA SREDSTVA
Mislim, da je prvo prevozno sredstvo vsakega otroka njegovo kolo. Svojega prvega se ne spomnim,
ampak se spomnim kolesa, na katerem sem se naučila voziti kolo. Bilo je majhno in vijolične barve.
Učila sem se tega na eni cesti, ki smo jo klicali »nova cesta« zaradi tega, ker je res bila približno nova in
zato se je bilo zelo lepo voziti po njej. Tudi ni bilo veliko prometa in je bilo dovolj varno, da tam doživim
svoje prve padce in uspehe s kolesom. To kolo je z mano preživelo veliko, ker sem ga dobila v vrtcu in
ga uporabljala do konca tretjega razreda (v Sloveniji je to četrti). Potem sem dobila modro kolo, ki mi
je bilo najljubše od vseh. Uporabljala sem ga, dokler nisem bila prevelika za njega. Po njem sem
uporabljala kolo svoje mame. Spomnim se, da mi je bilo všeč kolo mojega očeta in sem se res enkrat
ali pa dvakrat peljala z njim. Zdaj imam mestno kolo, ki sem ga dobila za birmo od svoje birmanske
botre. Lepo je in je črne barve, ampak so mi bolj všeč športna kolesa zaradi tega, ker grem s kolesom
na trening in bi mi bilo lažje, da imam športno kolo. Razen tega, kolo uporabljam tudi ko grem v šolo,
ker je dovolj blizu za kolo, ampak malo predaleč za hoditi peš. Če je zunaj mrzlo, se zmenim s prijateljico
in gremo z avtom. Pelje nas moj ali pa njen oče. Osnovna šola mi je bližje. Tja sem pogosto šla peš, če
pa sem zamujala, sem šla s kolesom zaradi tega, ker lahko pridem v šolo v treh minutah, če res pohitim.
Na treninge, kot sem že omenila, grem s kolesom, ampak je to samo med počitnicami, ker je precej
daleč: 40 minut do dvorane in nazaj, kar je preveč časa, ko imam šolo. Ko je šola, grem z avtom.
Avtobusa ne uporabljam, čeprav imamo v mojem mestu veliko busov. Taksi sem uporabljala samo
enkrat, ker nič ni tako daleč, da bi morala uporabiti taksi.
Nika Vrček
Živim v stoletju, v katerem je nujno imeti neko prevozno sredstvo. Vsak dan se ljudje peljejo v šolo, v
službo, v trgovino ali kam drugam. Ljudje živijo hitreje kot nekoč in želijo prihraniti čas za sebe, svojo
družino in prijatelje.
Od kadar vem za sebe, potujem z različnimi prevoznimi sredstvi, kot so kolesa, avto, avtobus, ali pa
uporabljam svoje noge in hodim peš. Ko sem bila v osnovni šoli, sem v šolo hodila peš, ker je bila v
bližini. V šolo smo hodili s prijatelji. Pot v šolo je bila zelo lepa in zabavna. Igrali smo se, hecali, peli in
pogovarjali. Vedno smo bili veseli in dobre volje. Zdaj hodim v gimnazijo, ki je oddaljena od moje hiše,
in zato v šolo hodim z avtobusom. Potujem okoli 20 minut. V avtobusu zna biti tudi zabavno. Smejimo
se in pišemo domače naloge in se učimo za izpite, ki jih tisti dan pišemo. Verjemite, da se v 20 minutah
da veliko naučiti. Včasih se mi zgodi, da zaspim in zamudim v šolo. V tem slučaju me v šolo pelje kakšen
prijatelj ali pa štopam. Ko grem h kakšni prijateljici ali prijatelju, uporabljam kolo ali pa svoje noge. Vsi
živijo relativno v bližini in mi ni problem iti k njim s kolesom ali peš. S starši potujem z avtom. Oni ga
pogosto uporabljajo, ko gredo v službo ali pa na poslovne sestanke. Potovala sem tudi z vlakom in
tramvajem, ampak to je bilo še prej. Letos grem na koncu leta v Grčijo na Zakintos za osem dni in se
bom prvič vozila z letalom ter sem zelo vesela zaradi tega. Eno od mojih najljubših sredstev je ladja.
Velikokrat sem se že v njej vozila, ampak bi se rada ves čas v njej vozila, ker imam rada morje in rada
potujem po njem.
Sara Buneta
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Kjer živim jaz, imamo avtobuse in železniške postaje zelo dobro organizirane. V šolo se peljem z
avtobusom. Od doma grem vsak dan ob 6.40 in pridem v šolo točno, ko začnemo pouk, ob 8.40. Ko se
vračam iz šole, je pa enako, končamo ob 13.25 in z avtobusom sem doma ob 14.40. Zelo dolgo se
peljem z avtobusi in sem navajena, nikoli se ne dolgočasim, po navadi študiram ali končam domače
naloge, poslušam glasbo ali se pogovarjam s svojimi prijatelji. V šolo bi lahko šla tudi z vlakom in bi
trajalo manj, ampak bi morala iti do železniške postaje z avtom, torej bi morala zbuditi svoje starše ob
šesti uri in to se mi ne da. Na treninge me peljejo starši, pogosto pa se peljem z avtobusom. Če bi bilo
mogoče, bi rajši šla na treninge vedno z avtobusom, ker imam letno karto, torej plačam enkrat na leto
in se peljem kjerkoli, kadarkoli. Poleti se vozim zelo dosti s kolesom, saj ne grem tako daleč. Metroja
seveda nimamo. Taksije pa imamo, ampak jih jaz nisem nikoli uporabila, ker je drago in se ne splača.
Kmalu bom stara 18 in bom naredila test za vozniško dovoljenje in bom šla kamorkoli s svojim avtom.
Ko bom imela vozniško dovoljenje, sigurno bom morala peljati svojega brata na treninge, na zabave in
kamorkoli bo hotel. Mislim, da vseeno bom hodila v šolo z avtobusom, ker bi sicer porabila preveč
goriva za pot v šolo z avtom. Rada bi si kupila en majhen avto za prva leta, na primer eno pando ali en
punto, ampak mislim, da bom imela golf od moje mame in ona si bo kupila nov avto.
Mojca Gerdol

Med prevoznimi sredstvi najpogosteje uporabljam kolo.
Varaždin ni veliko mesto, zato se mi z javnim prevozom ne splača iti, starša pa me ne moreta vedno
peljati. S kolesom lahko grem v šolo, na plavanje ali v mesto in to je prijazno do okolja. Voziti kolo sem
se naučila na vijoličnem springu, poleti, preden sem začela osnovno šolo. Ponosno sem se na njem
pripeljala na igrišče in ga potem hitro vrgla v travo zraven ostalih koles. Po njem sem, kot sem rasla,
zamenjala še dva springa, enega vijoličnega in enega belega z modrimi metuljčki. Kot posledica skoraj
vsakdanjega metanja v travo ali na asfalt zraven igrišča niti eden med mojimi kolesi ni imel delujočih
luči dlje kot en mesec. Po belem springu sam iz garaže, s tetinim dovoljenjem, izvlekla njeno staro kolo,
ki ga zdaj uporabljam. Kolo je rdeče in belo ter nima prestav, ampak jih itak nikoli nisem uporabljala.
Kolo je zame popolnoma praktično sredstvo za prevoz, zato ga zelo redko uporabljam v rekreativne
namene. Nika in jaz sva šli nekajkrat s starši kolesarit do Drave. Nasproti temu, rolerje uporabljam
samo za rekreacijo. Čez poletne mesece si jih obujem in se rolam okoli soseske. Moji rolerji so črni z
zelenimi vezalkami in okrasi. Plastični so in se zapnejo s tremi zaponkami. Njihova velikost se lahko
prilagaja številki čevlja. Včasih je pa najbolj enostavno kar iti “cipelcugum”, se pravi peš, kakor rečejo
Kajkavci. Na koncu ne obstaja boljši občutek, kot je na sončni poletni dan skočiti na kolo in odkolesariti
do mesta, kjer se dobiš s prijatelji, ali pa zvečer kolesariti domov z bazena, ko so vse ulice prazne,
zvezde pa svetijo nad tabo.
Tija Vrček
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MOJ SLOG
Moj slog je zelo eleganten in udoben. Rada oblečem obleke, ki so meni všeč, tudi če ne sledijo zadnji
modi. Najrajši oblečem nekaj, kar mi je ugodno, in športne obleke. Večkrat nosim bele in črne majice,
tu pa tam tudi kakšno barvasto.
Ljubim črne in modre raztrgane kavbojke, ker zdaj sledijo modi, ampak meni so zelo všeč zaradi stila.
Rada nosim tudi širše črtaste hlače, ki so zelo elegantne in udobne.
Rada imam elegantna oblačila, ker jaz ljubim eleganco. Za kakšen pomemben večer rada nosim črno
ali belo elegantno obleko s kakšnim okrasom.
Všeč so mi majice s kakšnim okrasom in normalne hlače.
Jaz rada okrasim svoja oblačila z nakitom. Ljubim srebrne in zlate ogrlice in bolj pisane zapestnice.
Veliko zapestnic in ogrlic imam, ker jih rada nosim in predstavljajo malo moj karakter.
Tudi se rada ličim, ampak ne preveč. Najrajši se enostavno naličim, si dam fundacijo, maskaro, šminko
in svinčnik za oči.
Na oči si rada dam črna ličila, tako da izstopajo bolj moje modre oči in nato bolj svetlo šminko, npr. jaz
ljubim mojo roza šminko.
Ljubim svoj stil, ker me zaznamuje in je tudi zelo udoben. Nikoli ga ne bi hotela zamenjati, tudi če ne
sledi zadnji modi.
Larissa Crevatin
Vsako jutro, ko grem v šolo, me pelje ati z avtom. Letos med počitnicami me je on naučil voziti avto.
Kmalu bom dobila vozniško dovoljenje, komaj čakam, da ga dobim in bom lahko šla sama kamor koli.
Vozim se tudi z avtobusom, z metrojem in z vlakom. Najbolj jih uporabljam, ko se vračam iz šole ali ko
se dobim s prijatelji. Rada grem s kolesom, vendar ga zaradi vremena ne uporabljam veliko, ker ko je
prevroče, se potim, pozimi pa je zelo hladno in če dežuje, se zmočim.
Bojim se letal, ker mi ni všeč višina. Bojim se, ko letalo pristane, da lahko pade. Čeprav se jih bojim,
zelo rada potujem in spoznavam druge države.
V prihodnosti bi si želela imeti izkušnjo potovati s podmornico, ker so mi zelo všeč morje in živali, ki v
njem živijo, rada bi jih videla s podmornico.
Milena Aleksandra Llallire Hocevar
Moj slog je tipičen za fante v moji starosti. Rad imam na sebi stvari, ki so prijetne in se ne umažejo
prehitro.
Moje barve so modra, temna in tudi svetla, rad oblečem kratke majice ali polo majice, večinoma v rdeči
ali modri barvi.
Tudi rad še en pas nosim, da mi hlače ne lezejo dol. Na žalost ne morem več povedati, kot da je moj
slog močno odvisen od vremena in od daril, ki jih dobivam. Če grem na kakšne posebne prireditve,
oblečem svojo črno moško obleko in belo srajco, kot vsak navaden moški. Edina možnost biti drugačen,
je pri kravatah. Imam jih za svojo starost že veliko in to je tudi ena stvar, ki jo imam rad, ker se lahko
razlikuješ od drugih. Moje nogavice so črne, razen pozimi, takrat nosim vedno nogavice, ki imajo
različne motive.
Več ne morem reči o svojem slogu.
Leonhard Pammer

| 42 |

JAZ IN MPŠ
Letos je četrtič, da obiskujem Mladinsko poletno šolo, in vsakič je to ena lepa izkušnja. Prvo leto nisem
vedel, kako je na tej šoli, ampak s časom mi je začela biti všeč, ker sem začel spoznavati nove ljudi in
sem začenjal imeti nove prijatelje, s katerimi se sedaj po štirih letih še vedno slišim skoraj vsak dan.
Meni je mladinska šola zelo pomagala pri slovenščini, tudi če imam še vedno težave s skloni, ker se
doma pogovarjam večkrat v italijanščini, ampak kljub temu sem se veliko izboljšal in to se je v šoli
sčasoma videlo in mi je zelo pomagalo.
Gabriele Cecconi

PRVIČ V LJUBLJANI, PRVIČ

V SLOVENIJI

Ime mi je Marta. Živim v Italiji. Prvič, ko sem šla v Ljubljano, sem šla s svojo družino in z nono. Moja
nona mi je cel čas govorila po slovensko, a takrat sem bila v vrtcu, nisem znala dobro slovenščine, zaradi
tega je nisem poslušala.
Namesto moje none sem poslušala druge ljudi, Ljubljančane, ki so govorili in so govorili vsi tako tiho in
nerazločno, da mi ni uspelo razumeti nič. Šli smo v bar in sem vprašala za vodo z meto, oni pa so mi
prinesli vodo s čajem.
Znamenitost, ki mi je ostala v spominu, je bilo Tromostovje. Ljubljana se mi je zdela tudi čudna, ker je
bila vsa polna kipov, kamorkoli si se obrnil, so bilitam so bili eni kipi. Legenda o pošasti, ki je živela v
vodi, mi je bila vedno všeč. Ko so mi rekli, da je Ljubljanica zelo onesnažena, nisem mogla verjeti.
Marta Pasi
Ko sem imela osem let, sem prvič šla v Slovenijo. Prvič sem bila tudi ločena od staršev. Zato je za mene
teh sedem dni zelo pomembnih se jih bom spomnila celo življenje. Bila sem v Libeliču in sem se imela
zelo lepo. Bila sem v sobi z dvanajstimi puncami, ki sem jih zelo dobro poznala. Moja animatorka je bila
zelo prijazna, največ svojega časa je posvetila meni. Takrat sem bila prvič na raftingu, prvič sem plezala
in prvič občutila, kako je živeti brez staršev v skupini z veliko otroki. Takrat sem spoznala, da imam rada
to, potovanje, nove stvari, spoznavanje ljudi s celega sveta. In še vedno imam vse to rada. Na poletnih
šolah spoznaš veliko novih prijateljev, z njimi ne greš na kavo, ne pridejo k tebi domov na palačinke in
jih ne kličeš, da naj pridejo za tvoj rojstni dan. Njih samo imaš rad, upaš, da so srečni doma, daleč od
tebe, in se jih pogosto spomniš in rad pomisliš na vse, kar ste skupaj doživeli. In samo če imaš srečo,
jih spet srečaš.
Mihaela Lunić
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Moj prvikrat v Sloveniji oz. Ljubljani je bil, ko sem imel osem let in sem prišel v Slovenijo s šolo, ker smo
šli gledat razstavo in tudi eno predstavo z lutkami. Se spomnim tudi, da smo naredili sliko pred kipom
Prešerna na Prešernovem trgu. Potem pa smo šli po Tromostovju Potem smo se ustavili pred mestno
hišo, da bi si lahko ogledali hišo. Potem smo šli na most ljubezni in potem proti gradu. Ogledali smo si
zunanji del gradu, notranjega pa ne. Preden smo se vrnili na avtobus, smo se ustavili na trgu, ki je pred
mostom ljubezni, kjer smo lahko kupili spominke za naše starše ali smo si kupili sladoled.
Danijel Goriup
Ne spomnim se odlično prvič, ko sem bil v Sloveniji, zato ker sem bil star samo eno leto. Spomnim se
pa, ko sem bil star 7 let in sem šel v nakupovalni center. Zbudil sem se ob 8.43. Bil sem preveč utrujen,
da bi vstal takoj, torej sem se zbudil 40 minut pozneje. Po zajtrku smo šli takoj na vlak. Bil je hitri vlak.
V Ljubljano smo prišli ob dveh popoldne. Ljubljana je izgledala zelo zanimiva. Radi bi si jo ogledali, pa
nismo imeli časa. V Celje smo prišli eno uro pozneje in smo takoj šli v nakupovalni center. Imeli smo
kosilo v restavraciji, šli smo kupit oblačila in na koncu sem šel na igrala, zelo je bilo zabavno. Na koncu
smo šli domov in jaz sem šel gledat televizijo.
Masanwi Tržan
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MOJ PLANET INTERNET
Zbudim se zahvaljujoč telefonu. Zjutraj telefon uporabljam kot budilko. Ko grem v šolo, pa ga
uporabljam samo med odmori, rada igram Candy Crush. Približno ob 14.30 pridem domov in prižgem
televizijo, tako se malo razvedrim, ko jem.
Telefon rabim tudi za učenje, ko ne poznam kakšne besede ali nimam kakšne informacije. Trenutno po
internetu najbolj iščem besedila pesmi in akorde za kitaro in ukulele. Čez dan uporabljam nekatera
družbena omrežja, na primer: Snapchat, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube.
Objavljam veliko na Instagramu. Ko sem s prijatelji, mogoče kaj slikam, ampak skušam malo uporabljati
telefon. Med tednom se dopisujem največ z Martinom, svojim najboljšim prijateljem. Živiva daleč, zato
se pogovarjava po mreži. Tudi se dopisujem z mamico, ker je ni veliko doma, zato ker dela.
Na svoje profile skušam dati malo osebnih podatkov, ker se bojim, da mi bo kdo kaj naredil. Gesla
uporabljam ista za skoraj vse, ker jih drugače
pozabim.
Največ pa uporabljam Netflix, ko nimam kaj početi.
Nikdar nisem imela izkušnje z virusom na telefonu,
ja z računalnikom, ampak ga že dolgo nimam. Rada
učim starega ata, kako nova tehnologija deluje, zato
ker je zelo navdušen.
Ko si ustvarim kakšen profil, preberem pogoje,
preden se kaj slabega zgodi.
Spremljam veliko športnikov in pevcev, ker mi je to
všeč.
Ne uporabljam veliko telefona. Ko me zanima to, kar
delam, ali se zabavam in imam dobro družbo. Veliko
poslušam glasbo na telefonu. Zelo mi je všeč glasba.
Lahko bi sicer živela brez telefona, ampak bi vseeno
hotela rabiti samo kakšne stvari.
Erika Čeč
Čeprav skoraj vsi uporabljajo internet, je za večino še
vedno nova in fantastična »dežela«. Na spletu lahko
spoznamo nove prijatelje ter tudi komuniciramo s prijatelji iz realnega življenja. Poleg tega lahko tudi
zelo hitro pridemo do informacij, ki smo jih prej morali iskati v knjižnicah.
Vse na svetu, kar ima toliko prednosti kot internet, ima tudi grdo in temno stran. Na socialnih omrežjih
kot Instagram in Facebook obstajajo številni »fake« profili, s katerimi ljudje hočejo škoditi drugim.
Druga slabost spleta je, da vse, kar napišemo, je za vedno nekje shranjeno in je skoraj nemogoče
izbrisati nekaj na spletu. Po mojem mnenju so tudi nastavitve zasebnosti samo iluzija, ker kljub temu
se vse shrani in vsak lahko izve vse o tebi. Na spletu ne obstaja zasebnost!!!
Hvala bogu sem do današnjega dneva imel samo dobre izkušnje na spletu in se mi še ni zgodilo, da mi
je nekaj škodilo. Verjetno, ker redko objavim slike ali besedila.
Mislim, da splet in socialna omrežja niso za vse, temveč samo za najstnike in mlade odrasle. Na žalost
vidim na cesti več in več mladih otrok, ki se igrajo že s šestimi leti s telefonom.
Lukas Krall
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Splet se danes uporablja v vseh sferah človeškega življenja. Vsi ga rabimo in življenje ne bi bilo mogoče
brez njega. V davnih časih so ljudje morali živeti brez interneta in to si je zelo težko danes predstavljati.
Mlajši radi imajo družbena omrežja, ki so zdaj postala sestavni del življenja. Medtem ko starejši
uporabljajo splet za iskanje informacij, ki jih zanimajo, zato ga ne uporabljajo preveč. Zame internet
ima zelo pomembno vlogo v izobraževanju, ker ga veliko uporabljamo v šoli in je v veliko pomoč. V
prostem času tudi brskam po internetu, pišem sporočila, pogovarjam se s prijatelji in se zabavam, ko
gledam videe na YouTubu. Dnevno uporabljam svoj mobitel okoli 10-krat na dan. Moji sošolci tudi
veliko uporabljajo svoje telefone, čeprav to ni vedno dobro. Veliko tveganje lahko obstaja, ker je
prisotna velika številka ljudi, ki delajo različne, nevarne stvari. Zasebnost je zame zelo pomembna, ker
skrbim, da nikoli, kogar ne poznam, ne gleda moj profil na družbenih omrežjih. Včasih objavljam slike
na Instagramu, ampak nisem tako velik odvisnik. Vse je treba narediti z mero. Starši zelo skrbijo za
svoje otroke in to je v redu, ampak včasih tega delajo preveč. Nikoli nisem imela slabe izkušnje, ampak
poznam primere, ki niso niti malo prijetni. Upam, da se nič ne bo zgodilo v nadaljevanju, ker vem, da
varno uporabljam internet.
Sara Jevtić

Na internetu nimam dosti opravka, ker si najrajši krajšam čas na odprtem. Zavedam se, da veliko ljudi
je ure in ure za računalnikom, kar je kakor zelo nalezljiva bolezen.
Nimam nobenih slabih izkušenj, ni se mi pripetilo ničesar grdega, imam samo dobre, ker mi je
omogočilo spoznati nove ljudi. Staršem ne bi imel nič za svetovati, ker ta svet ne privlači in me ni
potegnil vase. Mlajšim generacijam bi svetoval, da preživljajo čim več časa na odprtem, na sprehodu,
na plavanju …
Luca Carli
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Ko sem imel približno imel 11 let, sem začel uporabljati internet. Ker ga nisem dobro poznal, sem ga
uporabljal samo za brskanje. Že ko sem imel 13 let, sem spoznal Youtube, Facebook in računalniške
igre. Tedaj sem začel uporabljati splet za pogovarjanje s sošolci ali za poslušanje glasbe. Tudi sem se
igral računalniške igrice s prijateljem.
Zdaj sem cel dan na internetu in vem, da je slabo. Internet ima pozitivne točke, kakor povezavo z ljudmi
zaradi družbenih omrežij, ali tudi informacij, ki jo lahko brskaš z brskalnikom. Ampak ima tudi
negativnih točk v socialnem omrežju. Lahko nekdo dobi informacijo o tebi in lahko hude reči naredi z
njo. Zato bi jaz svetoval staršem, da vzgajajo svoje sinove, kako se obnašati na internetu, kako ga
uporabljati in tudi kdaj.
Velikokrat mi je žal zaradi slike, ki sem jo naložil na Facebook, ali reči, ki sem jih objavljal, ko sem bil
majhen. Zato mlajše generacije morajo vedeti, da če nekaj objavijo, tista objava se ne bo nikdar
izbrisala. Tudi pri osebnih
podatkih morajo biti pozorni,
koliko let imajo, kjer živijo. Je
zelo pomembno, da vse te
informacije ne delijo nikdar po
spletu.
Maksi Žnidaršič

Vsako jutro moja mama me
zbudi, da grem v šolo. Prva stvar,
ki jo naredim, je, da prižgem
telefon. Po tem zajtrkujem in
grem v šolo. Tam imamo tablo, ki jo lahko uporabljamo kakor računalnik, kjer lahko pogooglamo
različne stvari za pouk. Med odmorom skoraj vsi so na telefonih, pa se pogovarjajo z drugimi, namesto
da bi govorili s tisto osebo, ki jo imajo zraven. To se mi zdi malo žalostno.
Ko pridem nazaj iz šole, gledam kakšen film na Netflixu in se pogovarjam z mojo mamo ali pošljem
kakšen sms prijateljem.
Bil sem star 12 let, ko sem dobil svoj prvi telefon, ki sem ga potreboval samo za sporočiti družini, kje
sem bil. Ni imel kamere, interneta, radija ipd., samo sem lahko poklical ali poslal SMS.
Zdaj pa uporabljam telefon za veliko stvari, med drugim za slikanje, poslušanje glasbe, za iskanje
informacij.
Internet je eno zelo dobro orodje, če ga odgovorno uporabljaš, če spoštuješ starostno omejitev, če ne
odpiraš sporočil od neznancev in če ne slediš neznancem, da bi imel več prijateljev.
Mislim, da kakor vsaka stvar ima internet svoje dobre in slabe plati. Dobra je, ker se z njim lahko
pogovarjamo z ljudmi, ki so v drugih državah, in slaba, da včasih smo čez dan na telefonu ali za
računalnikom, pa nič ne govorimo osebno.
Martin Seljak
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Interneta ne uporabljam preveč, ker s tem izgubim veliko časa. Ne uporabljam rad družbenih omrežij,
zaradi tega ker punce v mojem razredu se vsak dan slikajo s svojimi napravami, potem pa snemajo v
živo na Instagramu …
Internet uporabljamo samo, da pokličem družino na Viber ali Whatsapp. Tudi uporabljam Instagram,
ampak samo ko potujem in slikam različna mesta.
Na internetu moramo imeti zasebni profil, če ga ne bomo imeli, vsaka oseba bi lahko pogledala
fotografije in vse ostalo. Ne smemo fotografirati oseb, prijateljev, ljudi, ker bi se jezili na nas in bi oni
mogoče zašli v probleme zaradi tega.
Jovan Dimitrijević
Na splošno uporabljam internet, kadar se dolgočasim ali če moram kaj važnega narediti npr. kakšno
nalogo. Kadar se zdolgočasim, največ uporabljam Instagram ali Whatsapp.
Zavedam se, da včasih to ni zdravo. Najboljše je uživati, kar imam, ampak če nimam nič za delati in so
moji prijatelji zaposleni, sem na telefonu. Do zdaj sem spoznala, kako je napredovala tehnologija in kaj
še vse pride. Zelo sem presenečena, kaj so vse naredili. Imamo vse v samo enem telefonu. Imamo
budilko, telefon, koledar ipd.
Mislim, da ne bi nikoli živeti brez telefona, zato ker danes je nekaj zelo važnega, brez tega ne bi mogli
se klicati ali kaj sporočiti.
Pozitivne izkušnje so lahko slikati nekaj lepega ali če imaš kakšen problem lahko kličeš in prosiš pomoč.
Ampak negativno pa je naprimer v Argentini, če ga preveč kažeš na cesti, ti ga lahko ukradejo, ampak
to je vse odvisno, kje si in kaj delaš.
Staršem ne bi nič svetovala, ker oni vejo, kaj je dobro
in kaj ne, in bi morali oni nam svetovati. In otrokom
svetujem, naj pustijo tehnologijo in uživajo med
prijatelji.
Sashi Selan

Internet je najbolj revolucionaren izum zadnjih 40 let
in je spremenil ter poenostavil življenje na celem
svetu. Obstaja Google Maps namesto klasičnih kart,
novice so »online« veliko hitrejše kot na televiziji in
tudi klasične enciklopedije izgubijo pomembnost, ker
Wikipedia je bolj praktična za uporabo. Zame bi bilo
življenje zelo drugačno brez pametnih naprav.
Komunikacija bi bila bolj komplicirana, informacije bi
se razširile počasneje in brez »streaming« strani, kot je Netflix, veliko najstnikov ne bi moglo preživeti.
Včasih samo ugasnem telefon za en vikend, da ne visim na telefonu, temveč izkoristim čas, ki ga imam.
To tudi pomaga pri relaksaciji.
Nasvet, ki bi ga dal ljudem, ki ne uporabljajo interneta posebej pogosto je, da pazijo, katere strani
obiskujejo, ker zlahka dobijo virus, na primer na ilegalnih »streaming« straneh. Ne bodite naivni na
internetu in ne zaupajte vsakemu trolu.
Stefan Bruckmüller
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V naši družbi se uporablja internet vsak dan. Veliko ljudi sploh ne more preživeti brez interneta in na
žalost je tudi veliko ljudi odvisnih. Seveda ima splet dobre in slabe strani. Iz lastnih izkušenj lahko
povem, da je v veliko pomoč. Lahko hitro dobiš informacije in je tudi povzročil revolucijo na področju
komunikacije. To zveni zelo dobro, a veliko ljudi se ne zaveda, da splet prinaša tudi slabe strani s sabo.
Veliko aplikacij zlorablja tvoje osebne informacije in jih na primer prodaja. Vedno, ko brskaš po spletu,
pustiš za sabo internetne sledi. Kakor je splet povzročil revolucijo na področju komunikacije, je seveda
tudi povzročil revolucijo na področju »cyberbullyinga«. Veliko ljudi se skriva na spletu pod
anonimnostjo. Tako lahko objavijo slike od drugih ljudi. Zato je pomembno, da se globoko ubraniš z
nastavitvami zasebnosti. Ne smeš objaviti svojih
osebnih informacij. Tudi ni smiselno objaviti
neprimernih slik o sebi, ker ti to lahko poslabša
priložnosti v prihodnosti. Za zaključek: splet je dobra
stvar dokler jo uporabljaš primerno.
Valentin Cencig
Na splošno uporabljam dve družbeni omrežji:
Whatsapp in Instagram. Všeč sta mi, ker se lahko lažje
pogovarjam s prijateljem in z družino. Zavedam se, da
včasih preveč časa izgubljam na mobilnem telefonu
namesto, da bi rajši kaj pametnega naredila, npr.
brala, študirala itd. Spoznala sem, da lahko karkoli
iščem v brskalniku in bom verjetno hitro našla. Nikoli ne bi pustila internetnega odtisa neznancu ali
neprevidno delila svoje zasebnosti. Vse, kar delimo po internetu, ostane v oblaku in vsak lahko vse to
vidi. Imela sem možnost in lepo izkušnjo, da sem lahko v stiku z osebami, ki jih že dolgo ne vidim zaradi
daljave. Staršem bi svetovala uporabljanje interneta in raznih družbenih omrežij, ker jim lahko pomaga
pri raznih odnosih ter morda tudi za službo. Mlajši generaciji pa bi sporočila, naj pazi na svojo
zasebnost, naj ne uporabljajo toliko časa internet, temveč naj uživajo trenutke, ki jih ponuja življenje.
Irina Podržaj
Uporabljam internet že od leta 2010, ko sem se začela ukvarjat z računalnikom. Takrat sem ga rabila
samo za nekatere igre, ampak ko sem odrasla sem začela uporabljat družabna omrežja npr. Facebook,
Youtube. Že od leta 2015 imam telefon in tam uporabljam druge aplikacije za mojo starost: Instagram,
Snapchat, Whatsapp in Twitter. Tudi potrebujem telefon za budilko in koledar.
Zavedam se, da čez leta pametne naprave bodo postale bolj pomembne in nove: in to bo povzročilo
več težav med ljudmi. Zaradi elektronike se mladi zaprejo v svoj planet in večkrat se je težko pogovarjat
z njimi. Pametne naprave nam tudi pomagajo v vsakdanjem življenju, ker z njimi. Pametne naprave
nam tudi pomagajo v vsakdanjem življenju, ker z njimi ne samo brskamo po internetu, ampak se tudi
lahko pogovarjamo z našim prijatelji in družino po telefonu ali si pišemo smse.
V moji družini so me zmeraj učili eno pravo uporabo telefona. Vemo, da med jedjo ali ko smo skupaj
ne smemo gledati, da tisti čas je pomemben za uživanje v družini ali s prijatelji. Vidim, da ko sem z
drugimi ljudmi, dialog se je izgubil in večkrat raje uporabljajo pametne naprave kot, da bi govorili. Tisto
je res zelo žalostno.
Upam, da se mlajša generacija še zaveda koliko časa izgubijo, če so ves dan za internetom in, da vejo,
kadar so s prijateljem ali v družbi, da ni lepo uporabljati mobilne telefone. Moji starši že vejo kaj je to
prava uporaba novih tehnologij, zato ne bi nič rekla.
Milena Kocmur
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O ŠPORTU IN ŠPORTNIKIH
Šport izboljša naše zdravje in razvija osebnost. S športom bi se moral vsak ukvarjati že od otroštva, saj
sem mnenja, da otroci bolje rastejo in se razvijajo (fizično in umsko), če se ukvarjajo s športom, še
boljše, če skupinski šport. Otroci ne bi smeli misliti, da je šport tekmovanje, temveč da je sodelovanje
in zabava. Menim, da so skupinski športi boljši kot posamezni, saj morajo pri skupinskih športih igralci
sodelovati s svojimi soigralci in spoštovati nasprotnike. Zame šport pomeni gibanje pri katerem uživam
in meni osebno daje veliko motivacije in energije.
Družba uživa pri gledanju športnih tekem/tekmovanj, še bolj pa če so skupinski športi (npr. zelo gledan
šport je nogomet, nato pa odbojka, košarka in rokomet). Pri tem veliko denarno zaslužijo televizije in
države oz. kraji, od koder skupine prihajajo. Večkrat pri važnejših tekmah imajo bogatejše države
(države z večjim kapitalom) privilegije. Pri tem se izgubi pravi pomen športa in enakovrednost med
državami in skupinami.
Raje imam tekme, kjer igralci igrajo za zabavo, ne pa za publiko.
Nataša Vidonis
Šport oblikuje tvoj značaj, naučite igrati po pravilih, nauči te, kako se počutiš ob zmagi in kako ob
porazu, uči te o življenju. Strinjam se s prejšnjo izjavo, saj je v življenju podobno. Šport te uči tudi
spoštovanja do nasprotnika, seveda tudi do soigralca. V moštvenih športih pa je tudi ta prednost, da
se navežemo na soigralce, na člane svoje ekipe. Predvsem pa te nauči, da določenih pravil ne moremo
kršiti, v življenju so pravila seveda pomembnejša. Nisem pa sigurna, da šport oblikuje tvoj značaj.
Morda odnos, ki ga nekdo ima do športa, nekoliko pomaga oblikovati naš značaj. Zame pomeni zabavo,
druženje s prijatelji, ampak predvsem stalni izziv.
Po mojem v družbi šport ima zgrešen pomen, saj sem srečala veliko staršev, ki so samo mislili na uspeh
otroka, ne pa na njegovo zabavo. Ne bodo vsi šestletni otroci postali olimpijski prvaki.
Giovanna Leban
Izobrazba je pomembnejša kot kateri koli šport, saj brez razuma ne moreš družbi dati ničesar
V življenju je veliko pomembnih stvari. Ena med njimi je tudi zabava. Veliko ljudi v najrazličnejših
športih najde zabavo. Po mnenju mnogih življenje ne bi imelo smisla brez zabave, pa tudi športa. Drugi
pa so mnenja, da je izobrazba bolj pomembna od športa. Mislim, da je šport zelo pomemben za naše
življenje, posebej za zdravje. Šport je tudi zares pomemben kot socialna aktivnost. Šport nam pomaga,
da bi se rešili negativne energije. Ampak če imamo slabo izobraževanje, se vedno slabo počutimo in
imamo negativno energijo ter nam nič ne pomaga, tudi šport ne. Kakšen pomen imata šport in
izobrazba za družbo? Če si dober ali slab športnik, ni nobenega načina, da pomagaš družbi. Če si
izobražen, če veliko veš in veliko delaš, lahko pomagaš veliko svoji družbi in si pomemben za njo. V
svetu je veliko primerov velikih in močnih držav, kjer je znanje cenjeno.
Zaključek je, da so zabava in šport pomemben del vašega življenja, ampak z njimi ne moremo preživeti.
Najbolj pomembno je izobraževanje.
Rastko Zrnić
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Že dolgo pred nami so začeli gojiti šport kot panogo. Na antičnih olimpijskih igrah na primer, ženske
niso smele tekmovati, saj je bila ta le izključna pravica moških oz. dečkov. Tekmovanje v raznih športnih
panogah je bilo namenjeno zabavi, socializaciji in predvsem druženju. Ni temeljilo na zaslužku in
denarju, temveč na preizkušanju moči, ki si ga je posameznik pridobil po zmagi. Po mojem mnenju pa
dandanes denar vpliva na veliko reči in ruši avtonomijo športa.
Iz mojega vidika je šport za človeka sredstvo, ki pomaga pri zdravju, vzgoji in krepi motorične
sposobnosti. S športom se človek tudi psihološko razvija. Družina pri tem ima glavno vlogo pri vključitvi
otrok v športne aktivnosti. Dandanes pa obstaja več organizacij, medijev in sponzorjev, ki posameznika
že od mladih let vodijo v vrhunski šport. Človek je po mojem mnenju tako ujet v kapitalistično družbo,
ki se zavzema za svoje lastne interese in ne več za zdravje in dobro počutje posameznika. Je tudi red,
da ko športnik doseže zelo visok nivo uspeha in kondicije, ga lastne oz. tuje organizacije odkupijo in mu
šport postane služba.
S tem se morda delno strinjam. Če ljubiš in si navdušen nad svojim poklicem, seveda, če se ti posreči,
si za nekaj let vrhunski športnik in dobro zaslužiš. Denar je v življenju pomemben, vendar je zdravje
vedno na prvem mestu. Zato je tem bolj pomembno, da človek gleda na svoje zdravje kot sredstvo za
dobro počutje. Tudi športnik ni vedno vrhunski zaradi različnih reakcij okolice, ki so vzrok za konec
športne kariere. Tudi če včasih ne gre vse, kakor bi si želel, je pomembno, da se ne zaustavljaš pri
težavah, ampak da gledaš naprej in skušaš doseči dobre rezultate po svojih najboljših močeh, ne glede
na denar.
Chiara Carli

»Športnik ne more teči z denarjem v žepu. Teči mora z upanjem v srcu in sanjami v glavi.« Rada bi
pritrdila tej izjavi, ki jo je izgovoril Emil Zatopek. Popolnoma soglašam z njim, ker pravi športnik ne bo
mislil le na denar, temveč se bo koncentriral na cilje, ki jih želi doseči. Pravi športnik ne bo mislil le na
to, koliko bo plačan, bo pa fokusiran na to, da bo dosegel čim boljši rekord. Kljub temu veliko športnikov
še vedno misli samo na denar in, kot je rekel Zatopek, tudi če bi ne smeli, tečejo z denarjem v žepu.
»Izobrazba je pomembnejša kot kateri koli šport, saj brez razuma ne moreš družbi dati ničesar.« To
izjavi povsem potrdim. Zdi se mi pomembnejša izobrazba, ker šport je le za zabavo in ker če si športnik,
poleg zabave, ne daš nič državi. Poleg tega država ne bi šla naprej, če ne bi bilo izobraženih ljudi. Da bi
bil dober športnik pa moraš tudi biti vsaj malo izobražen. To je bilo to, kar mislim o športu in o finančni
povezanosti z njim.
Sara Cingolani
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Pomen športa je, da se družimo z drugimi osebami, se naučimo spoštovati soigralce, sodnike in vse
druge osebe z igrišča. Šport je zelo lepa stvar, ker ti lahko da dosti perspektive od čustev in igre. Šport
meni osebno je že ostal v spominu, ker sem do lanskega leta igral košarko 8 let, ampak letos sem začel
igrati nogomet. Vseeno se spomnim nekaterih dogodkov od košarke, ki jih ne bom nikoli pozabil, ker
je šport zanimiv, zato ker ti lahko da dosti. Za družbo je bil šport vedno pomemben (že od Grkov), ko
so ga začeli spoznavati, je bila družba vedno tam, da je gledala, kako je zanimiv šport. Kot je npr. sedaj,
ko je mundial, si družba na televiziji ogleda svojo državo, da zmaga ali izgubi – vseeno so veseli, da so
prišli do tistega rezultata. Denar v športu je lahko pomemben ali ne. Denar je pravilno, da dobijo igralci,
ampak pa ne, če to vpliva na svetovno prvenstvo ali na sodniško odločitev, ker če ne, to ni več šport,
ampak goljufija do nasprotnikov in celega sveta.
Jacopo Aglí

O JEZIKU
Jezik je eden izmed najbolj fantastičnih sistemov. Ljudje ga uporabljajo za sporazumevanje. Do danes
je človek razvil veliko jezikov, ki se čisto razlikujejo med seboj. Pravijo: »Vreden si, koliko jezikov
govoriš.« Ampak kako se naučiti vseh teh jezikov. Vsi iščemo svoje načine, da se čim bolj in čim prej
naučimo jezika. Po mojem obstajajo 3 najučinkovitejše metode. Najprej je pomembno imeti
motivacijo. Ona je tisto, kar nas mine najprej in spet naprej, da se učimo. Z druge strani vrednota
zavzema tudi zelo pomembno mesto za učenje jezika. Nazadnje je pomemben tip osebe. Obstajajo
osebe, katere so bolj privrženo naravnani znanostim, toda druge so bolj socialne osebe. Skleniti se da,
da veliko parametrov vpliva na učenje jezika.
Aleksandar Zrnić
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KO ZAMUJANJE OBRODI DOBRE SADOVE …

ali dva izmed prispevkov, ki so si jih zaželeli asistenti ob čakanju na vse udeležence izleta na Bled

LEGENDA O BLEJSKEM JEZERU
Leta 1900 sta živela dva otroka, Miha in Žiga. Živela sta v hiši pri Blejskem jezeru. Žal so jima starši
umrli, ko sta imela samo 6 let in sta živela z babico. V njuni ulici je živela punca, ime ji je bilo Jana. Bila
je malo čudna, ker ni znala plavati. Nekega dne je poskušala plavati, vendar se je tako globoko
potapljala, da ni mogla dihati. Jana je bila že globoko v vodi in takrat sta Miha in Žiga šla na sprehod in
videla Jano, da je poskušala priti iz vode. Takrat sta Miha in Žiga skočila v vodo in jo potegnila ven,
ampak bila je nezavestna. Potem sta jo hitro odpeljala k zdravniku in tam se je zbudila. Miha in Žiga sta
postala junaka in takrat je v cerkvi zazvonilo. Zdaj se reče, kadar zazvoni v cerkvi, pomeni, da se bo
zgodilo nekaj dobrega in zato je Bled znano mesto v Evropi in Sloveniji.
Jovan Dimitrijević

LEGENDA O NASTANKU OTOKA NA BLEDU
Pred tisoči leti so v Evropi živele coprnice. Nekega dne so prišle v Slovenijo. Nekoč so obiskale vse
lepote narave v Sloveniji. Ena od teh lepot je bil tudi Bled. Ljudje na Bledu so bili največji sovražniki
coprnic. Ko so ugotovili, da so prišle coprnice, so se oborožili. Ko so coprnice prišle na Bled, je nastal
velik boj. Ljudje so zmagali. Po zmagi so jih izgnali, ampak dovolili so jim, da naredijo grobove za tiste
coprnice, ki so umrle. Tako so coprnice naredile otok na Bledu.
Rastko Zrnić
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