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A. G.

Bila sem v Italiji. Tam sem obiskala sorodnike.
Sprehajali smo se po gori.
Na gori je bil lep razgled.
Ogledovali smo si okolje.
Najlepše je bilo na gori.

En teden sem bila v Sloveniji. V Šentilju.
Potem en teden na Hrvaškem v hotelu.
Potem spet v Sloveniji.
V četrtem tednu smo šli nazaj v Nemčijo.
Najlepše je bilo, ko smo bili v
»Fantasialandu«.

KAJA

SEPTEMBER
DORJAN

20. 9. 2014

Bil sem v Ljubljani v Sloveniji.
Bili smo tudi na morju na Debelem Rtiču.
Tam je bilo zelo lepo in toplo.
Najbolj mi je bilo všeč, da sem se
lahko dolgočasil.

Tudi jaz sem bila v Ljubljani pri babi.
Tam se se velikokrat igrala s sestrično in z
bratrancem. Pa tudi z otroki iz soseske sem se
igrala, četudi se mi pogostokrat ni dalo ...
Veliko sem tudi pomagala babi na vrtu,
v hiši in pri delu. Ona je cvetličarka.
Med počitnicami smo kuhali veliko
marmelade iz robidnic, sliv in marelic.
Najbolj me je bilo všeč, da sem spala
na kavču na balkonu.

GALJA

SEPTEMBER
LUKA

20. 9. 2014

Bil sem v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in Franciji.
Tam sem bil v »Disneylandu« in v Parizu.
Najbolj mi je bilo všeč v Sloveniji.
Ves čas sem sedel pred računalnikom. ;)

V prvem tednu sem bil doma.
V naslednjih dveh tednih sem bil na Danskem
v Vristu in v »Legolandu«.
Potem v naslednjem tednu sem bil
v Ljubljani v Sloveniji. Zatem pa še dva tedna v
Chicagu pri družini. Do tam smo leteli z novim
Boingom 747-800 v »businessclass«. Najbolj mi je bilo
všeč, ko sem bil v Chicagu pri svojih najljubših
psih, pri labradorcu Maxu in
borderskem ovčarju Zoe.

SEBASTIAN

SEPTEMBER

SEPTEMBER

27. 9. 2014

NOVICA DNEVA:
Danes je pri igri »S Kocko Okoli Abecede«zmagala A.,ki je
kot prva prišla v cilj. Medtem je Dorjan
še vedno čakal na dobro število za vstop v zadnje polje.
Konec koncev je pa le še prišel na drugo mesto.
Tretjega je osvojil Luka.
Na zadnjem mestu pa je zgubila Galja.
Zaradi stavkanja je bila Kaja diskvalificirana.
S palt e
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SEPTEMBER

27. 9. 2014

KUKAMO V EVROPSKO ŠOLO
Včeraj so na EŠ praznovali evropski dan jezikov. V 22 evropskih jezikih (in v
japonščini) so učenci primarne stopnje videli in slišali besedo MIR. V slovenščini
jo je predstavil Luka.

SEPTEMBER
KUKAMO V EVROPSKO ŠOLO
Na EŠ imajo pouk
materinščine v 16
evropskih jezikih.
učenci, ki imajo pouk
materinščine se
imenujejo SWALS
(students without a
language section)
= učenci brez jezikovne
sekcije

27. 9. 2014

SEPTEMBER
NOVICA DNEVA:
O. Sa dobila smrtno kazen zaradi napada na natakarico
Včeraj je med tretjo in četrto uro O. Sa napadla natakarico
Galjo, ko je servirala potico svoji mami v posteljo. Kriminalka
je čakala na tleh in v trenutku skočila na Galjino peto in
ustrelila strup v njo. Nekdanja vojačica proti sršenom je s tem
sprožila oteklino in prišla pred sodnike. Ti so se odločili za
smrtno kazen, ki jo je dobila čez dolgih 15 minut. Upamo, da
bo to znak tudi za druge teroristične žuželke.

OKTOBER
Oktobra smo se med jesenskimi počitnicami
razkropili po celem svetu.
Nekateri od nas smo bili tudi v Sloveniji.

OKTOBER
Jaz sem bila v varstvu. Tam smo se veliko igrali
in se zabavali. In seveda jedli.
-Kaja MaroltJaz sem bil v Kopru. Tam sem s starši ogledoval stare hiše.
Jaz sem bila v Ljubljani pri babi.
Potem sem pojedel veliko pico. Pogosto smo tudi obiskali
Tam sem večinoma dneva bila v sestrično in bratranca. Ali sta pa onadva nas. Večino časa
svoji sobi, kjer sem igrala klavir
sem pa bil doma v Ljubljani in gledal televizijo. Seveda šport!
ali brala. Ker je bilo še kar toplo, -Dorjan Möhnsem tudi pogosto sedela na
balkonu. Vsake par dni je prišla moja sestrična iz šole k meni. Takrat sva skupaj delali njene
naloge (no, naj bi...) ali se pa zafrkavali. Popoldne je pogosto prišel tudi moj bratranec. Babi
nam je vedno skuhala kaj dobrega, če je pa ni bilo doma, sva to uredili s sestrično. Kadar sem
bila sama, sem šla na potep s kolesom. Tam nekam do Medvod in nazaj. Ali pa po polju.
-Galja Möhn-

OKTOBER
Med jesenskimi počitnicami sem bil v Sloveniji in v Berlinu.
Tam sem se dobil s prijateljem Denisom in počel še marsikaj zabavnega.
-Luka GeikeMed jesenskimi počitnicami sem bila v Italiji v Toskani. Lepo je bilo. Veliko knjig sem brala. :D
-A. G.-

Med jesenskimi počitnicami sem bila v Sloveniji v Prekmurju, kjer smo doma. Tam me je obiskala
družina in s prijatelji smo se imeli dobro.
-Maria Mougiou-

NOVEMBER
Predstavim se
Sem Jan Josef Lopitsch. Živim v Frankfurtu.
Doma imam očka in mamico.
V prostem času se rad igram z Lego kockami
in s prijatelji Davidom, Michaelom,
Bernadom, Olijem, Noahom. Vsak torek pa
obiskujem DPS.

DECEMBER

DECEMBER
Decembra in januarja smo bili na
božično-novoletnih počitnicah.
Kaj smo delali in kje smo bili?

Ljubljana – December 2014

DECEMBER
Za božič sem dobil knjigo z nalepkami o zastavah, revijo »Duhec« in zvonec za na kolo.
Veliko sem se igral v snegu. Bil sem tudi v Kranjski Gori, kjer se je spraznil avtomobilski
akumulator.
-Dorjan MöhnŽe spet sem bil v Sloveniji in v Berlinu. V Sloveniji sem bil čez božič, v Berlinu čez
Silvestrovo. Novo leto sem praznoval z velikim #BUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!
Za božič sem dobil knjigo in FIFA 15 za PS4. ;D
-Luka GeikeCele počitnice sem preživela v Sloveniji. Najprej ni bilo kaj dosti snega. A že na drugi božični
dan je začelo zelo močno snežiti. Kmalu so bile ceste in ulice lepo zasnežene, a ni nehalo
snežiti vse do naslednjega jutra, ko sem morala iti kidat pol metra snega na pločniku pred hišo.
Pa še do tam sem se morala prekopati skozi vrt. Na začetku me je hrbet še močno bolel, a je
čez nekaj časa nehal in sem lepo skidala naš in še sosedov pločnik. Nekajkrat sem šla smučat
v Kranjsko Goro in dvakrat na smučišče pri Bledu. Zelo rada in hitro smučam :) Moja muca
Katka pa ni marala snega, ker ji je bil premrzel ;)
-Galja Möhn-

DECEMBER
Med počitnicami sem bila v varstvu. Tam sem se kot vedno igrala in jedla. Večino sem
se s Petro, Mariello, in drugimi prijatelji igrala »Elfer Raus«.
Za božič sem dobila daljinec in igro za Wii, »nonschock«, pižamo, atlas sveta in
čokolado. Moje domače živali – dva psa, tri mačke, želva in papiga – so dobili hrano.
- Kaja Marolt Bila sem v Italiji in sem obiskala prijatelje. Tam je bilo lepo vreme in sonce je sijalo. Za božič
sem dobila veliko knjig. Zadnji teden sem bila doma.
-A. G.Med počitnicami sem bila v Sloveniji. Tam sem se imela dobro. Pekli smo piškote in
potico ter šli k maši. Za božič sem dobila denar, čokolado, parfum in tako dalje... ;D
-Maria Mougiou-

8. FEBRUAR
8. februarja sem nastopil. Pripovedoval sem o Francetu Prešernu. Užival sem v aplavzu. ;D
Obiskal nas je moški pevski zbor iz Doba pri Stični. Malo sem tudi pel (samo slovensko
himno...)
-Luka Geike-

8. FEBRUAR

FEBRUAR

ŠPORT

SVETOVNO
PRVENSTVO V kategoriji Super G je Tina Maze osvojila drugo mesto.
V smuku je stala na prvi stopnički.
V
ALPSKEM Tako tudi v kombinaciji.
2. 2. 15– 15. 2. 15
SMUČANJU

SVETOVNI
POKAL
V
SMUČARSKIH
SKOKIH

14. 2. 15 je Peter Prevc osvojil pri poletih prvo mesto z 250. metri.
Rezultate drugih tekmovalcev je naš reporter Dorjan na žalost pozabil ...

FEBRUAR/ MAREC
27. 2. 2015– 1. 3. 2015
SREČANJE SLOVENSKIH DRUŠTEV V WIESBADNU

V petek sem prišel in sem gledal plesalce, ki so plesali. V soboto sem se
igral na tabličnem računalniku. Potem sta prišla Livija in Peter. Za
večerjo sem pojedel eno pa pol pice. Zvečer je bil pa zelo zanimiv
program. V nedeljo je prišla dr. Barbara Kutin, ki je pripovedovala o
ljudskih pesmicah. Moji starši so imeli razstavo in predavanje o svojih
knjigah. Celo mizo so zasedli s knjigami in na ekranu na steni so se
predvajali videoposnetki.
-Dorjan-

FEBRUAR/ MAREC
27.2.2015 – 1.3.2015

FEBRUAR/ MAREC
27.2.2015 – 1.3.2015

FEBRUAR/ MAREC
27.2.2015 – 1.3.2015
Generalni konzul
iz Münchna Jožef Keček

Dr. Marjanca Ajša Vižintin
Veleposlanica RS
v Berlinu
Marta Kos Marko

Učiteljica
slovenščine
Natalija
Robnik

pevka

Minister za
Slovence
po svetu
Gorazd Žmavc

MAREC
14.3.2015
Danes smo poslušali pesem »Pod To Goro Zeleno«
S tem smo ponavljali prvi, drugi, četrti, in šesti sklon. Potlej smo še sami poustvarjali to pesem.
Naši rezultati so zelo zabavni :D
Prišel je orel iz orelnice,
ukradel je tisto kačo iz kačnice.
Prišel je črv iz črvnice,
Črv zemljo, krastača črva, kača krastačo, orel kačo
pojedel je tisto zemljo iz zemnice.
pod Koloradom, pot velikim Koloradom.
Črv zemljo
pod Koloradom, pod velikim Koloradom.
Prišel je Indijanec iz indijančnice,
ustrelil tega orla iz orelnice.
Prišla je krastača iz krastačnice,
Črv zemljo, krastača črva, kača krastačo, orel kačo,
pojedla tega črva iz črvnice.
Indijanec orla
Črv zemljo, krastača črva
pod Koloradom, pod velikim Koloradom.
pod Koloradom, pod velikim Koloradom.
Pa je bila reka iz rečnice,
Prišla je kača iz kačnice,
odnesla tega Indijanca iz indijančnice.
pojedla tisto krastačo iz krastačnice.
Črv zemljo, krastača črva, kača krastačo, orel kačo,
Črv zemljo, krastača črva, kača krastačo
Indijanec orla, reka Indijanca
pod Koloradom, pod velikim Koloradom.
Pod Koloradom, pod velikim Koloradom.
-Galja Möhn-

MAREC
14.3.2015
Prišla je muha iz muhnice,
vzela je jabolko iz jabolnice.
Muha jabolko,
na travniku, na zelenem travniku.
Prišel je pajek iz pajknice,
vzel je muho iz muhnice.
Muha jabolko,
pajek muho,
na travniku, na zelenem travniku.
Prišel je ptiček iz ptičnice,
vzel je pajka iz pajknice.
Muha jabolko,
pajek muho,
ptiček pajka,
na travniku, na zelenem travniku.

Prišel je orel iz orelnice,
vzel je ptička iz ptičnice.
Muha jabolko,
pajek muho,
ptiček pajka,
orel ptička,
na travniku, na zelenem travniku.
Bila je past iz pastnice,
Ujela je orla iz orelnice.
Muha jabolko,
pajek muho,
ptiček pajka,
orel ptička,
past pa orla,
na travniku, na zelenem travniku.
-A.-

MAREC
14.3.2015
Prišla je psica iz pesnice,
vzela je zajca iz zajčnice
psica zajcapod goro
pod to goro zeleno.
Priplaval je delfin iz delfilnice,
vzel je psico iz pesnice
psica zajca,
delfin psicopod goro
pod to goro zeleno.
Priplaval je morski pes iz morske pesnice,
vzel je delfina iz delfinice
psica zajca,
delfin psico,
morski pes delfinapod goro
pod to goro zeleno.

Priplavala je hobotnica iz hobotničnice,
vzela je morskega psa iz morske pesnice
psica zajca,
delfin psico,
morski pes delfina,
hobotnica morskega psapod goro
pod to goro zeleno.
Priplavala je ribica iz ribičnice
vzela je hobotnico iz hobotničnice
psica zajca,
delfin psico,
morski pes delfina,
hobotnica morskega psa,
ribica hobotnicopod goro
pod to goro zeleno.
-Kaja Marolt-

MAREC
14. 3. 2015
Prišla je muha iz muhnice.
Vzela je klobaso iz klobasnice.
Muha klobaso
pod ribnikom, pod tem plitvim ribnikom.
Prišla je žaba iz žabnice.
Vzela je muho iz muhnice.
Muha klobaso,
žaba muho
pod ribnikom, pod tem plitvim ribnikom.
Priletela je še štorklja iz štorkljnice.
Vzela je žabo iz žabnice.
Muha klobaso,
žaba muho,
štorklja žabo
pod ribnikom, pod tem plitvim ribnikom.
-Dorjan Möhn-

APRIL
Obisk v Mariboru 2. 4. 2015
V četrtek, 2. aprila, smo bili na obisku v osnovni šoli Franca Rozmana
Staneta v Mariboru. Tja smo prispeli ob pol devetih in najprej dobili zajtrk:
kruhki, rogljički in marmelado ter kavo ali kakav. Bila sva midva z Dorjanom,
prišla sta pa tudi Victoria in Konstantin. Po zajtrku so nas odpeljali v
telovadnico, kjer so nas z aplavzom sprejeli. Ko smo se posedli na klopeh, so
učenci predstavili igro Maček Muri. Bilo je zelo smešno, veliko smo se
smejali. Po predstavi so nas razporedili po razredih. Victoria in Konstantin
sta šla v prvi razred, Dorjan v četrti razred, jaz pa v osmi. Zelo smo se
zabavali, saj so učenci in učitelji zelo prijazni in smešni. Po pouku smo imeli
kosilo v šoli, potlej pa nam je učiteljica Adina pokazala zanimiv eksperiment.
Po tem smo šli v hišo eksperimentov, kjer smo videli še mnogo drugih
eksperimentov. Tudi nekateri mariborski učenci so se nam pridružili. Na
koncu smo še šli v slaščičarno. Zelo dobre tortice imajo tam :-)
-Galja-

APRIL
V hiši
eksperimentov
Eksperiment v šoli
Predstava učencev
V telovadnici

APRIL
Jaz sem
Tako kot vedno, sem
barval jajčka,
bila med počitnicami v
se vozil z kolesom,
Sloveniji. Z mamo sem šla
gledal televizijo, in
smučat na Krvavec. Prvič, ko
bil v kinu. Gledal
sem šla smučat, sem padla in
sem Backa Jona.
si poškodovala spodnji del
-Dorjanhrbtenice. Tri dni sem se komaj
premikala. Sedaj je že bolje, a
me še vedno včasih boli. Drugič,
teden pa pol po padcu, sem šla
še enkrat smučat, takrat je bilo
vse v redu. Dan po tem sem pa
še enkrat padla. Obraz, bok,
koleno in obraz sem imela
krvavo.
-Galja Möhn-

Jaz sem bila
med počitnicami v
varstvu. Babi in dedi
sta prišla. Z dedijem sva
kolesarila. Bil je fant iz
drugega razreda v varstvu,
ki mi je šel na živce. V
prvem tednu je bil tam štiri dni, v
drugem tri. S prijateljico sva se
ga hoteli znebiti. Na srečo je bil
le na obisku. Upam, da se ne bo
vrnil. Moj dedi je v petek
drugega tedna imel rojstni dan.
-Kaja Marolt-

Tema meseca aprila:
Hrana & Pijača

APRIL
18. 4. 2015

Najraje jem döner.
Najraje pijem »Uladag Gazoz«.

Najraje jem slivove cmoke!!
Najraje pijem čaaaj! :)

Ne maram jesti jetrc.
Ne maram piti »Schweppsa«.

Ne maram jesti pice ;P
Ne maram piti kave!

Najraje jem pico.
Najraje pijem kokto.

Ne maram jesti
kumaric.
Sebastian
Galja Najraje jem hamburger! Ne maram piti kave.
Najraje pijem kokakolo :)
Najraje jem kuhane štruklje.
Luka
Najraje pijem sok.
Ne maram jesti špinače!!
Ne maram piti piva.
Ne maram jesti mesa.
Ne maram piti kave.

-Kaja- :) :) :)

A.

Najraje jem pico, štruklje, sardele, marelične cmoke.
Naj raje pijem kokto, Donat Mg, mleko.
Ne maram jesti sladoleda, makaronov, špagetov.
Ne maram piti soka, piva.
-Dorjan-

MAJ
Najlepši mesec v letu, maj, se nam je začel z piknikom. Tam
Nas je bilo kar nekaj učencev, med drugim Luks, z katerim sva
Igrala badminton. Ni nama ravno šlo ;)
Mlajši otroci so se zabavali na napihljivem klovnu, na katerem
So zganjali mnogo vragolij.
Hrana iz žara je bila zelo dobra, tako tudi osvežujoča lubenica.
-Galja-

JUNIJ
20. 6. 2015
Danes je bila maša za domovino v Gernsheimu (Maria Einsiedel). Nekateri učenci DPS in EŠ
smo se naučili pesmi, ki smo jih tam deklamirali. Tam so bili tudi gostje iz Slovenije, 3 punce in
učiteljica. Deklice so igrale na citre, učiteljica pa je pela.
Potlej smo imeli piknik, kjer smo se do sitega najedli dobrot z žara. Gostje iz Slovenije
so še nekaj pesmi zaigrale in zapele, pridružil se jim je še fantič iz Mainza s harmoniko.
-Galja-

Vsi deklamatorji in gledalci poslušamo
prvošolko EŠ Zalo, ki deklamira
Župančičevo pesem »Zvonovi«

JUNIJ

S svojo deklamacijo sem gledalce
popeljala v jutranjo Ljubljano

Učiteljica Mateja s svojimi citrarkami

JUNIJ
V nedeljo, 21. 6. 2015, smo bili v Mannheimu na kvizu Kaj veš o Sloveniji ( oz.
Male sive celice). Bilo je »fajn«, ampak bi bilo bolje, če bi lahko tekmovali vsi
skupaj v eni ekipi. Jaz sem bil malo vznemirjen. Z mojo skupino smo bili zadnji,
ampak to ni hudo, ker sem se vseeno zabaval. Hrana je bila najboljša ;D
--Luka--

Tudi meni je bilo zelo zabavno, a tudi jaz bi bila bolj vesela, če bi bili enotne ekipe. Saj bi itak
zmagali ;)
Moja skupina (Dorjan, dve ta mali iz Mannheima, in jaz) je zmagala v polfinalu, in tudi
V finalu. Saj druga ekipa ni skoraj nič vedela... MUHAHAHAHAHAHA!!! ]:D
--Galja--

JUNIJ

1. polfinale

2. polfinale

FINALE

JUNIJ
Skupinska slika vseh tekmovalcev in staršev

zmagovalna ekipa

JUNIJ
25. 6. 2015

Danes v
Sloveniji
praznujejo dan
državnosti. Na
ta dan se je
Slovenija
razglasila kot
samostojna
država. Od tega
je letos minilo
24 let.
Vse najboljše,
Slovenija!

JULIJ
MAKARENA-MAKARONI
Lačna sem, po želodcu mi že kruli!

Ko vse to zbašem, slabo mi je za pet!

Moj pogreb naslednjo je soboto!

Ostalo briga me, kaj če bi se obuli.

Hitro hitro, že letim na skret

To življenje res preveč je kruto!

Gremo domov, skuhamo kosilo 

Sestavljam si meni do konca leta:

Neki Italijan pa le vzdihuje:

JEEEM MAKARONE!

NIIIČ MAKARONOV!

AAAH MAKARONI!

Ko vse pojem, lačna sem še vedno!

Obiščem babi, vpraša, kaj bi jedla.

Prazni krožniki, to zares je bedno!

Pogledam jo: kot da ne bi ved'la!

Splazim se do kuh'ne, že odprem hladilnik:

Takrat se spomnim, glasno se že zadiram:

SPEEET MAKARONI!

NEEE MAKARONE!

Nekdo me pokliče, povabi na kosilo.

Makaroni pa so že na mizi!

Kaj pa naj, sprejmem povabilo.

To življenje res ni nič več izi!

Ko pa pridem, pogledam v posodo:

Na doktorjevi akti bo pisalo:

JOOOJ MAKARONI!

JEEEDLA MAKARONE!

Veliko ljudi pozna refren pesmi
»Macarena«. A tudi s sestrično
se nisva mogli spomniti ostalega
besedila. Tako sva se odločili,
da ga bova kar sami napisali.
in sicer o makaronih :D

JULIJ
11. 7. 2015

Danes se je sošolec Sebastian z
osvežujočo sadno torto poslovil od svoje
skupine, saj bo za eno leto odšel na
izmenjavo v Ameriko.
Torta je bila zelo okusna!
Hvala Sebastianovi mami Maji!

JULIJ

Au revoir !

Adeus!

Ciao!

11. 7. 2015

Vale!
さようなら !
Nasvidenje!

Good bye!

Tschüss!

Adijo!

