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Užitak, radost, veselje ...
Ove školske godine 2010./2011. bilježimo punih petnaest 

godina kako u našoj školi djeluje hrvatsko-mađarski razred. 
Kako samo vrijeme leti, jednostavno da ne povjeruješ. Povo-
dom slavljeničke godine objavljujemo prigodni broj, drugi u 
nizu. Podsjećam kako smo prije pet godina objavili Zadnju klu-
pu (broj 19) povodom desete godišnjice. Taj smo broj radili 
možda s malim strahom, pa možda i reda radi, ali smo zato ovaj 
napravili s užitkom, ponosom, radošću i veseljem. Toliko toga 
lijepoga se svakodnevno događa u tom razredu da ni knjiga, a 
kamoli 24 stranice ovoga lista, ne bi ispunila sve događaje i 
ugođaj u tom malom razredu na trećem katu. Razred je možda 
mali ali vrvi od topline, radosti stvaralaštva, kreativnosti, lje-
pote ... Naprosto je užitak navratiti u taj razred, stalno se 
nešto događa. Pomalo i zavidim svojim kolegicama, iako mnogi 
od tih malih genijalaca dođu kasnije u ‘’moje ruke’’.

Nadamo se da vam se izgled lista sviđa, a još je važnije 
da ste zadovoljni sadržajem. Mi koji, na ovaj ili onaj način, 
pratimo vaš rad s vama smo više nego zadovoljni. Užitak je, 
radost, veselje i zadovoljstvo raditi s vama. 

Bravo, klinci i klinceze, samo nastavite tako.
Ovaj prigodni broj nije napravljen kao i prethodni. Izostavi-

li smo brojne rubrike, posebice putopise i slične teme. Bilo je 
mnogo izleta, pa među inim i više njih u Mađarsku, ali što god 
objavili nije tako dobro zapisano kao u vašem srcu. List kojeg 
držite u ruci zamislili smo kao svojevrsni spomenar, podsjet-
nik na dio onoga što ste radili tijekom ovih 15 godina.

Moram vas podsjetiti kako su svi učenici Škole članovi 
novinarske grupe. Nema posebnih sastanaka jednom tjedno, 
već samo vaša želja da štogod napišete. Ni u temama nema 
ograničenja, to prepuštamo vama. Ukoliko vam treba savjet 
kako napisati tekst, ni tu nema ‘’frke’’, samo mi se javite, zna-
te gdje sam. Ne treba čekati novu obljetnicu možemo mi i 
ranije ostvariti jedno slično izdanje Zadnje klupe, a vi ste 
to svojim radom u ovih 15 godina dokazali da se sve ostvariti 
može kada se mala srca slože.

Želim vam, kao i svi moji kolege – vaši učitelji, puno uspjeha 
u daljnjem školovanja, učenju, ostvarenje željenih rezultata 
na kraju školske godine, puno zdravlja, sreće u ljubavi, a kad 
nađete vremena, nešto napišite, nacrtajte, fotografirajte, 
predložite ..., stranice našeg lista uvijek su vam otvorene.

Pavao Jerolimov
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„Na naslovnoj stranici crtež…„ 
A címoldalon ...... rajza”

Leptir - Lepke
Neven Špalj, 3. m (2007./2008.)

Vučedolska golubica
Vučedol-i galamb

Laura Starčić, 4. m (2008./2009.)

Katarina Dragić, 2. m (2003./2004.)

Dora Fabijan, 4. m (2002./2003.)
Szittar Bence, 1. m (2005./2006.)
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Hajnalka Draganić 
15 év, 15 évfolyam, 59 diák. Mind-

egyikük nyomot hagyott ebben az isko-
lában, tanítóik életében. Az elsők már 
szinte felnőtt emberek,elképzelt életcél-
lal, a jelenlegieg még játékos diákok akik 
kíváncsian várják, hogy megismerhessék 
a „nagyokat”.

A kezdet nagy kihívás volt mindenki 
részére. Senki sem tudta igazán mit re-
méljen, hogyan is fog mindez kinézni, 
mégis merészen vágtunk neki. Közös 
erőfeszítéssel, egymás megsegítésével, 
támogatásával de főként megértésével 
mentünk előre az úton, amely nem volt 
mindig könnyű. Az ember életének sa-
játossága, hogy a rossz emlékeket gyor-
san felejti, s csak a jók maradnak meg. 
Nekem is legszebb emlékeim a közös 
kirándulásaink, beszélgetéseink, szüle-
tésnapjaink, ünnepségeink, azok a szép 
pillanatok amelyek miatt elégedetten 
tekinthetünk vissza a múltba. Örömmel 
tölt el az a gondolat, hogy mindannyiuk 
életének legalább egy kis része lehettem.

Köszönöm az elmúlt 15 évet diákja-
imnak, a szülőknek, nagyszülőknek, kol-
légáimnak!

15 godina, 15 generacija, 59 učeni-
ka. Svaki od njih ostavio je traga u našoj 
školi, životima učitelja. Prvi su već skoro 
odrasli ljudi s jasnim ciljevima u životu, 
a sadašnji još razigrana djeca koja znati-
željno iščekuju upoznati „velike”.

Početak je za sve bio veliki izazov. 
Nitko nije znao točno što nas čeka, kako 
će sve izgledati, ipak smo hrabro krenuli 
naprijed. Zajedničkim snagama, poma-
žući međusobno, podupirući se i s puno 
razumijevanja kročili putem koji nije 
uvijek bio lagan. U ljudskoj naravi je da 
ružne stvari brže zaboravljamo, a pamti-
mo samo lijepe trenutke. Moje najljepše 
uspomene upravo su vezane za naše izle-
te, razgovore, rođendane, slavlja, sve one 
lijepe trenutke zbog kojih se rado vra-
ćamo u prošlost. Veseli me pomisao da 
sam bila barem mali dio njihovih života. 

különös,de ugyanakor érdekes kétnyelvű 
magyar-horvát tagozatban dolgozzak. 
Nagy lelkesedéssel fogadtam el a meghí-
vást s már másnap dolgoztam is. Nagyon 
izgatott voltam, kettős érzések váltogat-
ták egymást bennem, félelem az ismeret-
lentől, szeretet a gyermekek és Magyar-
ország iránt. Amikor első nap beléptem 
az osztályba és meghallottam milyen 
szépen beszélnek a gyerekek magyarul, 
emlékezetemben visszatértem a nagy-
kanizsai nyaraimra melyeket nagyszü-
leimnél töltöttem. Az összevonás nagy 
tapasztalatszerzés volt de nagy kihívás is. 
Meleg családi hangulatot szerettem vol-
na létrehozni, ezért napközis munkám 
alatt gyakran játszottunk, mozit láto-
gattunk, projekteket készítettünk, a diá-
kok beszámolókat készítettek számukra 
érdekes témákról; ők viszont magyarul 
tanítottak engem.

Évről évre váltották egymást a ge-
nerációk. Szomorúan búcsúztunk ne-
gyedikeseinktől, de szívesen emléke-
zünk rájuk. Jelenleg kevesen vagyunk, 
mindössze nyolc tanuló hármas össze-
vonásban. Három elsősünk van, kik vá-
rosunkba és osztályunkba jöttek. Ami a 
legjobban örvend, az a tény, hogy a gye-
rekek nagy könnyedséggel megszokják az 
új környezetet és gyorsan megtanulják a 
nyelvet. Rendkívül büszke vagyok diák-
jaimra, mindegyikük kitűnően megállja 
helyét az ötödik osztályban, jó eredmé-
nyeket érnek el a versenyeken. Nagyon 
találékonyak, illedelmesek és önállóak. 
Remélem lehetőségem lesz még sok évet 
eltöltenem a „magyar” osztállyal.

Henrieta Herjavec Rubčić
Dragi moji bivši, sadašnji i budući 

đaci! Prošlo je već devet lijepih godi-
na otkako sam dobila ponudu za rad u 
ovom posebnom i uvijek zanimljivom 
kombiniranom hrvatsko-mađarskom 
odjeljenju. S oduševljenjem sam pri-
hvatila poziv i krenula raditi već slijede-
ći dan. Bila sam izuzetno uzbuđena, u 
meni su se izmjenjivale različite emocije, 
od sreće, straha od nepoznatog i ljubavi 
prema djeci i Mađarskoj. Kada sam prvi 
dan ušla u učionicu te čula kako djeca 
lijepo govore na mađarskom jeziku, vra-
tilo me u djetinjstvo koje sam provodila 
kod bake i djeda u Nagykanizsi. Rad u 
kombiniranom odjeljenju također mi 
je bilo novo iskustvo ali i veliki izazov. 
Željela sam stvoriti pozitivnu obiteljsku 
atmosferu, pa smo u početku dok sam 
radila u produženom boravku, dane pro-
vodili u igri, obilazili muzeje, izrađivali 
projekte, učenici su izrađivali referate na 
razne teme koje su im bile zanimljive, a 
oni su mene učili mađarski.

Iz godine u godinu generacije su se 
mijenjale. S velikom tugom ispraćamo 
naše četvrtaše, ali ih se s radošću sjeća-
mo. Trenutno nas je malo, svega osam 
učenika u tri kombinacije. Imamo tri 
prvašića koja su stigla u naš grad i u naš 
razred. Ono što me najviše veseli je vi-
djeti kako se djeca brzo adaptiraju i ko-
jom brzinom uče novi jezik. Izuzetno 
sam ponosna na sve moje učenike jer se 
odlaskom u 5. razred svi pokažu kao vrlo 
uspješni đaci koji postižu velike rezultate 
na natjecanjima. Vrlo su kreativni, pri-
stojni i samostalni. Nadam se da ću imati 
priliku još dugo godina provesti u radu i 
igri sa svojim malim”mađarima”.

Kedves volt, jelenlegi és leendő di-
ákjaim! Kilenc év múlt el már mióta 
felkínálták a lehetőséget, hogy ebben a 

Andrea Caharija Jagatić
O kako se rado sjetim na te dvije go-

dine... Nakon mnogobrojnih lutanja po 
različitim, mnogobrojnim razredima 
ove i drugih škola, bilo je pravo iznena-
đenje uči u razred u kojem su mene i ko-
legicu Hajnalku čekala četiri para začu-
đenih očiju. Bila sam jednako uzbuđena 
kao i oni - Kristina, Judit, Blanka i Tibor, 

Hvala mojim učenicima, njihovim rodi-
teljima, bakama i djedovima, kolegicama 
na proteklih 15 godina!

„ Sjećanja učiteljice ….“ 
„ …… tanítónéni emlékei”
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četvero prvih polaznika prvog razreda 
mađarsko-hrvatske škole. Zbunjujuću 
prvotnu tišinu tog pravog malog razre-
da, ubrzo su zamijenili tonovi njihovog 
burnog temperamenta (vjerojatno ma-
đarskog). Učeći ih osnove čitanja, pisa-
nja, matematike i ostalih predmeta na 
hrvatskom jeziku ubrzo sam i ja naučila 
svoje prve mađarske riječi - alma, jó na-
pot, tanítónő i još neke koje je lakše iz-
govoriti no pisati. Kristina, Judit, Blanka 
i Tibor ubrzo su zahvaljujući nastavi na 
mađarskom jeziku, svoje igre prebacili 
na mađarski jezik i ja bi ih u tome teš-
ko pratila. Sigurna sam da Tibor danas 
nešto ozbiljno, matematičko studira i da 
je pri tome vrlo odgovoran, da je Kristi-
na negdje vesela, širokog osmjeha i da se 
bavi športom, da Blanka i dalje zna što 
hoće i da je dobro zagospodarila svojim 
životom a da draga Judit, umjetnička du-
šica, danas nekome svira, pjeva i govori 
tečno strane jezike. Sljedeće su godine u 
taj skladan razred uletjeli Maša i Roko, 
donijeli sa sobom simpatične nestašluke 
i dali ovom razredu prava obilježja kom-
biniranog odjeljenja. Ja sam sljedeće go-
dine dobila opet novo zaduženje u posve 
“običnom” razredu. A što je s ovim ra-
zredom bilo dalje? Priča slijedi.

Mennyire szívesen emlékezem vissza 
arra a két évre. Számos iskolában és osz-
tályokban történő vándorlásaim után, 
igazán nagy meglepetés volt egy olyan 
osztályba lépni ahol rám és Hajnalka 
koléganőmre négy csodálkozó pár szem 
nézett. Egyformán izgatott voltam mint 
ők – Krisztina, Blanka, Judit és Tibor, a 
négy elsős a magyar – horvát tagozat első 
osztályában. e kis osztály megtévesztő 
elsődleges csendjét hamarosan felváltot-
ták viharos (feltehetően magyar) tempe-
ramentumaiknak hangjai. Olvasás, írás, 
számolás és más tanítása során lassan én 
is megtanultam első magyar szavaimat 
– alma, jó napot, tanítónő és még so-
kat amit azonban könnyebb kimondani 
mint leírni. Krisztina, Blanka, Judit és 
Tibor a magyar óráknak köszönhetően 
lassan a játszásban is átváltottak a ma-
gyarra, így már nehezebben követtem 
őket. Biztos vagyok abban, hogy Tibor 
ma matekkal kapcsolatos egyetemre 
jár és felelőségteljes tanulmányaiban, 
Krisztina vidám, mosolygós és sportol, 
Blanka továbbra is tudja mit akar és jól 
gazdálkodik életével, kedves Judit a mű-
vészlélek ma valakinek táncol, zenél és 
jól beszéli az idegen nyelveket. Követ-
kező évben ebbe az összhangba beron-
tottak Masa és Roko, magukkal hozván 
szimpatikus csínytalanságaikat, megad-
ván ennek az osztálynak igazi összevont 
jellegét. Én viszont a következő évben 
egy új megbízást kaptam egy egészen 
„egyszerű“ osztályban. Mi lett ezzel az 
osztállyal? A mese folytatódik.

szinte kezdőnek számított. Mivel ők voltak 
az elsők, hadd álljon itt a nevük: Blanka 
Džeba, Kristina Kobrehel, Tibor Petrik 
és Judit Raffai. A következő tanévet még 
velem kezdték, de már nem velem fejez-
ték be, helyettesítésem időszaka letelt. 
Az 1996-97-es és az 1997-98-as tanév a 
tagozat jövője szempontjából próbaidő-
szak volt, melyet sok nehézség és bizony-
talanság kísért. Utólag büszke vagyok 
rá, hogy a zágrábi kisszámú tősgyökeres 
vagy átmenetileg itt élő magyarság a város 
és az iskola segítségével meg tudta őrizni 
ezt a kéttanyelvű osztályt. 1997–98-ban 
azonban, minden előzetes erőfeszítés elle-
nére, csak egy újabb másodikossal, Maša 
Schneiderrel és egy elsős horvát diákkal 
gyarapodott a korábbi osztálylétszám. Az 
elsős Roko Vidaković öntudatos hatéves-
ként saját nemzetiségét így határozta meg: 
„félig purger, félig dalmát”. Rokóból persze 
nem lett magyar nyelvész és ma már biz-
tosan nem tudja, hogyan mondják ma-
gyarul azt, hogy „bubamara”, de talán nem 
túlzás, ha azt állítom, hogy ennek a félig 
purger-félig dalmát kisfiúnak a beiratko-
zása mentette meg akkor a magyar-horvát 
kéttannyelvű osztályt a jövő számára.

U dvojezičnom hrvatsko – mađar-
skom odjeljenju OŠ Ivana Gundulića po-
čela sam raditi u ponedjeljak, 17. veljače 
1997. Zamolba je došla iznenada, nije mi 
ostavila mnogo vremena za razmišljanje, 
ali kao tek diplomiranoj učinila mi se 
kao dobra prilika, pa sam pristala. Bio je 
to izazov za mene, diplomiranoj profe-
sorici mađarsko-hrvatskog jezika za sre-
dnjoškolce, koja je o podučavanju pisa-
nja i čitanja u osnovnoj školi znala samo 
ono što je vidjela kod svoje učiteljice. Na 
moju veliku sreću kolegica mi je bila An-
drea Caharija, iskusna, energična dušom 
i tijelom prava učiteljica, koja je ostala uz 
ovaj razred čak i kada joj je ministarstvo 
na kratko vrijeme uskratilo plaću.

Započela sam brzu samopoduku, 
kako ni ja ne bi zaostajala, i izvukla svoje 
majčinske instinkte, za koje se nadam da 
su urodile plodom. Čak sam radi djece 
ispekla i doboš tortu, prvu u životu, a sa 
svojih posjeta Budimpešti uvijek sam se 
vraćala s vrećicama bombona „Dunav-
ski kamenčići“. Ti su, već i tada retro-
bomboni, bili šarenim šećernim prelje-
vom preliveni kikirikiji. Uz čašćenje tim 
bombonima mogli smo naučiti riječi 
„kamenčić“, „bombon“, „kikiriki“, a mo-
gli smo i razgovarati o velikoj rijeci, koja 
spaja Mađarsku s Hrvatskom.

Školska godina 1996./1997. bila je 
prva u povijesti dvojezičnog razreda. 
Kolegica Hajnalka Draganić koja u pro-
teklih 15 godina vodi ovaj razred bila je 
tada na porodiljnom dopustu. Za to vri-
jeme je, kako djeca ne bi zaostajala puno 
u gradivu supruga jednog diplomata dva 
puta tjedno radila s njima. Razumljivo je 

Jolan Mann
1997. február 17-én egy hétfői napon 

kezdtem el tanítani az Ivan Gundulić Álta-
lános Iskola magyar-horvát kéttannyelvű 
tagozatában. A felkérés hirtelen jött, nem 
sok időm maradt a válasz fontolgatására, 
de Zágrábba készülő budapesti frissdip-
lomásként jó lehetőségnek ígérkezett ez a 
munka, így hát igent mondtam. Nagy volt 
bennem a drukk, mert magyar-horvát 
szakos középiskolai tanárnak készültem, 
és nem ismertem az írás-olvasás tanítá-
sának módszertanát, legfeljebb egykori 
tanítónőmre emlékezhettem vissza. Nagy 
szerencsémre egy tapasztalt, energikus, 
szívvel-lélekkel dolgozó tanítónő, And-
rea Caharija volt a közvetlen munkatár-
sam, aki még akkor is kitartott az osztály 
mellett, amikor a minisztérium egy időre 
visszatartotta a fizetését.

Gyors önképzésbe kezdtem hát, hogy 
én se maradjak le, és szabadjára engedtem 
anyai ösztöneimet, s utólag is remélem, 
hogy mindez elegendőnek bizonyult. Még 
dobostortát is sütöttem, életemben elő-
ször, a gyerekek kedvéért, budapesti haza-
látogatásaimról pedig mindig hoztam ma-
gammal néhány zacskónyi Dunakavicsot. 
A már akkor is retroédességnek számító, 
kavicsokat formázó színes cukorka egyet 
jelentett a cukormázzal bevont földimo-
gyoróval. Szopogatása közben meg le-
hetett tanulni a „kavics“, a „cukor“, és a 
„mogyoró“ szavakat, és lehetett beszélni a 
nagy folyóról, amely Magyarországot Hor-
vátországgal összeköti.

Az 1996-1997-es tanév volt az első a 
kéttanyelvű tagozat történetében. Draganić 
Hajnalka kolléganőm, aki az elmúlt tizenöt 
évben folyamatosan vezeti az osztályokat, 
akkor éppen szülési szabadságon volt. Ez 
idő alatt a gyerekekkel, hogy ne maradja-
nak le az anyaggal, hetente egy-két alka-
lommal a Zágrábi Magyar Nagykövetség 
egyik diplomatájának felesége foglalkozott. 
Érthető hát, hogy nagyon várták már az új 
tanítónéni érkezését.

Életem egyik legszebb időszaka volt 
az a néhány hónap, amíg őket taníthat-
tam. Akkor még mindössze négyen 
voltak csak, három kislány és egy kisfú, 
vegyesházasságokban született gyerekek. 
Ketten közülük jól beszéltek magyarul, 
egyikük sok mindent értett, a negyedik 
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Martina Grgec
U kombiniranom hrvatsko-mađar-

skom odjeljenju radila sam 8 godina. 
Nakon prvotnog šoka, nevjerice i, mogu 
reći, straha (jer se do tada nisam susre-
la s takvim načinom rada), uslijedio je 
osjećaj zadovoljstva. Broj djece je svake 
godine rastao pa je i rad bio zahtjevniji. 
Klima u tom razredu je posebna. Naime, 
dočekala me kolegica s kojom sam tada, 
a i danas, imala izuzetnu suradnju. Dje-
ca i roditelji se druže i izvan škole, pa je 
atmosfera topla unatoč problemima ko-
jih ima u svakom razredu. Trenutno ra-
dim u produženom boravku drugih razreda. 
Iako je rad u kombiniranom hrvatsko-
mađarskom odjeljenju puno zahtjevni-
ji i teži, mogu zaključiti da mi je u tom 
razredu bilo zadovoljstvo raditi. Stekla 

Martina Perica
Kada sam dobila posao u OŠ Ivana 

Gundulića,nisam mogla ni naslutiti da 
bih u centru grada mogla raditi u kombi-
niranom odjelu. Ali, to se dogodilo! I ne 
samo da je bio kombinirani odjel, nego 
i dvojezični razred! Prve emocije koje 
su me obuzele bile su strah i nevjerica. 
Hoću li ja to moći? Međutim, došavši u 
taj razred odmah sam osjetila olakšanje. 
Tadašnji učenici i učiteljica Hajnalka 
postali su moja proširena obitelj. Sklad, 
međusobno uvažavanje, pomaganje, 
radovanje tuđem uspjehu, povezanost, 
toplina... Sve mi to pada na pamet kad 
se sjetim “mađarskog razreda”. I danas se 
rado sjetim tog razdoblja jer je ono jed-
no od najboljih iskustava u mom radu s 
djecom. Hvala vam za to!

Amikor munkát kaptam az Ivan 
Gundulic Általános Iskolában, nem is 
sejtettem, hogy a belvárosban egy ösz-
szevont tagozatban fogok dolgozni. De, 
pontosan ez történt! És nem csak össze-
vont tagozat volt hanem egy kétnyelvű 
osztály. Első gondolataim a félelem és 
hitetlenség voltak. Meg tudok-e küzde-
ni ezzel? Amint beléptem az osztályba 
azonnal megkönnyebbültem. Az akkori 
diákok és Hajnalka tanítónéni a tágabb 
családom lett. Öszhang, egymás meg-
becsülése, segítőkészség, más sikerének 
öröme, összetartozás, melegség... Ezek 
a szavak jutnak eszembe amikor a „ma-
gyar osztályra” gondolok. Ma is szíve-
sen emlékezem vissza arra az időszakra, 
ugyanis az egyike a legjobb tapasztalata-
imnak az oktatási munkám során. Kö-
szönöm mindezt!

Tanja Iskra Weber 
Započela je nova školska godina. Za 

mene sasvim posebna! Dobila sam posao 
u kombiniranom mađarsko –hrvatskom 
odjeljenju. Što reći na to? Preplavile su 
me različite emocije, od straha i nevje-
rice do sreće i zadovoljstva. Sjećam se 
prvog dana provedenog u tom razredu. 
Dočekali su me učenici, uplašeni jedna-
ko kao i ja. Sve je krenulo dobro, osjetila 
sam olakšanje, a onda iznenađenje. Je-
dan prvašić ne razumije hrvatski jezik, a 
ja ne razumijem mađarski. Pa kako ćemo 
se sporazumjeti? Uspjeli smo jer su me-
đusobno pomaganje, povezanost i prija-
teljstvo ono što taj razred čini posebnim. 
Bio je to rad pun uspona i padova, novih 
zgoda i nezgoda, ali iskustvo koje sam 
stekla je neprocjenjivo. I na kraju velika 
zahvala kolegici i prijateljici Hajnalki bez 
koje je rad u tom razredu nezamisliv.

Elkezdődött az új tanév. Számomra 
egy teljesen különös! Munkát kaptam egy 
összevont, horvát-magyar tagozatban. 
Mit mondani erre? Különböző érzések 
leptek el, a hitetlenségtől és félelemtől a 
boldogságig és elégedettségig. Pontosan 
emlékszem az első napomra ebben az 
osztályban. Velem egyforma ijedt képű 

gyermekek fogadtak. Viszont minden 
jónak indult, megkönnyebültem, és ak-
kor jött a meglepetés. Egy elsős nem érti 
a horvát nyelvet, én viszont nem tudok 
magyarul. Hogyan fogjuk megérteni 
egymást? Sikerült, mert a kölcsönös 
segítkezés, összetartás és barátság az, 
ami ezt az osztályt jellemzi. Sikerekkel 
és sikertelenségekkel, új élményekkel és 
balesetekkel gazdag munka volt ez,mely 
mérhetetlen tapasztalatokat hozott ne-
kem. Végül is nagy köszönet Hajnalka 
kolléganőmnek és barátnőmnek, aki 
nélkül elképzelhetetlen a munka ebben 
az osztályban.

sam iskustvo kojim se malo tko može 
pohvaliti (pogotovo u srcu Zagreba)!

A magyar-horvát összevont tago-
zatban 8 évet dolgoztam. Az elsődleges 
megdöbbenést, hitetlenséget, és mond-
hatom félelmet (eddig ugyanis nem ta-
lálkoztam ilyen oktatási módszerrel) az 
elégedettség érzése váltotta fel. A diákok 
létszáma évről-évre nőtt így a munka is 
nagyobb követelményekkel járt. Az osz-
tály hangulata is más volt. Ugyanis egy 
olyan koléganő fogadott akivel akkor 
is, de ma is kitűnő együttműködésem 
van. A diákok és a szülők iskolán kívül 
is barátkoznak, így a hangulat melegebb 
amelett, hogy itt is akár a többi osztályok-
ban vannak gondok. Jelenleg a második 
osztály napközis tanítónője vagyok. Igaz, 
hogy az összevont tagozatban a munka 
nehezebb, nagyobb követelményekkel 
jár, mégis mondhatom, hogy nagy élve-
zet volt számomra. Olyan tapasztalatra 
tettem szert, mellyel kevesen dicseked-
hetnek (főleg Zágráb szívében)!

stoga kako su s nestrpljenjem iščekivali 
dolazak nove učiteljice.

Jedan od najljepših perioda moga ži-
vota bili su ti mjeseci kada sam ih podu-
čavala. Tada ih je bilo svega četvero, tri 
djevojčice i jedan dječak, djeca iz mješo-
vitih brakova. Dvoje ih je dobro govorilo 
mađarski jezik, jedan je puno toga razu-
mio, dok se četvrti smatrao početnikom. 
Pošto su oni bili prvi, zapišimo njihova 
imena: Blanka Džeba, Kristina Kobrehel, 
Tibor Petrik i Judit Raffai. Slijedeću smo 
školsku godinu još započeli zajedno, ali 
ju nismo završili skupa, moja zamjena 
je istekla. Školske godine 1996./1997. 
i 1997./1998. bile su probne iz gledišta 
budućnosti ovog odjeljenja, koje su pra-
tile neizvjesnosti i poteškoće. Sada sam 
ponosna što su malobrojni zagrebački 
Mađari i privremeni mađarski stanovni-
ci grada uspjeli uz pomoć grada i škole 
sačuvati ovaj dvojezični razredni odjel. 
1997./1998. se unatoč velikim naporima 
razred povećao samo za jednu učenicu, 
Mašu Schneider u drugom razredu i je-
dnog učenika u prvom razredu. Samos-
vjesni prvašić Roko Vidaković svoju je 
nacionalnost odredio kao „pola purger, 
pola dalmatinac“. Roko naravno nije po-
stao mađarski jezičar i danas zasigurno 
više ne zna kako se na mađarskom kaže 
bubamara, ali možda nije preuveliča-
vanje ako kažem da je upis ovog polu 
purgera – polu dalmatinca tada spasilo 
budućnost dvojezičnog razreda.
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MOJ RAZRED
Idem u mađarski razred. Točnije u drugi razred. U tom 

razredu su prvi, drugi i treći razredi. Kada izlazimo na 
dvorište, igramo nogomet ili skrivača. Kada netko od nas 
nešto ne zna, pomažemo jedan drugom. Naša je učionica 
jako malena. U njoj imamo puno knjiga, televizor sa sate-
litskom antenom i videom, radio, kazete, ormare i klupe. 
Domar nam je zidove obojio žutom, narančastom i zele-
nom bojom. U razredu se osjećam veselo. Kada nas boli 
glava ili trbuh, legnemo na strunjaču ili na tepih. Jedino se 
bojim kada imamo test ili ispit. Kada netko slavi rođendan, 
donese slatkiše i piće. Ovaj razred ne bih mijenjala ni za 
jedan drugi razred.

Zita Grašovec, 3. m (1999./2000.)

OSZTÁLYOM
Magyar osztályba járok.pontosabban a második osztály-

ba. Ebben a tagozatban első, második és harmadik osztály 
van. Az udvaron focizni és bújócskázni szoktunk. Amikor 
valaki közülünk valamit nem tud segítünk egymásnak. 
Ami tantermünk kicsi. Benne sok könyv, televízió, videó, 
hangszallagok, szekrények és azstalok vannak. Az iskola-
mester befestette falainkat sárgára, narancssárgára és zöld-
re. Vidámnak érzem magam itt. Ha néha fáj a fejünk vagy 
ahasunk lefekszünk aszőnyegre. Egyedül csak akkor félek 
amikor ellenőrzőt írunk. Amikor valakinek születésnapja 
van megvendégel bennünket édességgel, üdítővel. Nem cse-
rélném el osztályomat soha másikra. 

Grašovec Zita, 3. m (1999./2000.)

MOJ RAZRED
Idem u Osnovnu školu Ivana Gundulića. Moj razred je 

mađarski razred. Moji prijatelji idu u drugi razred. Svi se 
međusobno pomažemo. Moj razred je malen, ali je šaren i 
neobičan. Najbolji kutak mi je kod ormara za tjelesni. Ima-
mo televizor, puno knjiga i puno crteža. Osjećam se lijepo 
u razredu. Puno crtamo i pišemo.

Valentino Marković, 2. m (2000./2001.)

OSZTÁLYOM
Az Ivan Gunduliá Általános Iskolába járok. Az én osztá-

lyom magyar osztály. Második osztályba járok barátaimmal. 
Segítünk egymásnak. Az osztályom kicsi de tarka és különös. 
Legjobban szeretem a szekrény melletti sarkot. Van tévénk, 
sok könyvünk és sok rajzunk. Jól érzem magam az osztály-
ban. Sokat rajzolunk és írunk.

Marković Valentino, 2. m (2000./2001.)

EMLÉKKÖNYV SPOMENAR

Raffai Rutt, 2. m (2003./2004.) Špalj Grigor, 2. m (2003./2004.)

1997./1998.
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ČUDESNI ORAH
Šetala sam gradom i vidjela jednu 

baku kako su joj ispali ključevi. Pomo-
gla sam joj dignuti ključeve. Zahvalila 
mi je pozvavši me na čaj. Na odlasku 
mi je dala orah. Zahvalila sam joj. Kad 
sam došla kući, htjela sam ga pojesti. 
Stavila sam ga u usta i pukao mi je 
zub. Mislila sam kako me je prevarila. 
No kad sam ga izvadila, vidjela sam 
da sjaji i blista. Stavila sam ga na pro-
zor i pošla spavati. Ujutro, kad sam se 
probudila, vidjela sam umjesto oraha 
puno zlata. Htjela sam joj se zahvaliti, 
ali tu baku više nikada nisam vidjela.

Iris Čerfalvi, 3. m (2002./2003.)

CSODÁLATOS DIÓ
A városban sétáltam és egy nagy-

anyót vettem észre akinek kiesett a 
kulcsa. Felemeltem neki. Megköszön-
te és teázni hívott. Elköszönésnél egy 
diót adott nekem. Megköszöntem. 
Amikor hazaértem meg akartam enni. 
A számba tettem és eltörött a fogam. 
Becsapott – gondoltam magamban. 
Kivettem a diót a számból és láttam 
milyen fényes, csillogó. Az ablakhoz 
tettem és aludni tértem. Reggel amint 
felébredtem az ablakban sok aranyat 
láttam a dió helyén. Meg szerettem 
volna köszönni az nagyanyónak de 
többé soha sem láttam.

Čerfalvi Iris, 3. m (2002./2003.)

ANYÁK NAPJA
Közeleg anyák napja és azon gondol-

kodom mi mindent teszel értem. Reg-
gelente korán kelsz miattunk, uzsonnát 
készítesz nekünk és teát főzöl. Gondot 
viselsz arról, hogy útban az iskolába 
minden rendben van-e, nem késünk-e. 
Iskola után mindig megkérdezed mi van 
leckére, mi legyen az ebéd és megyek-e 
edzésre. Te nem tudsz egész nap velünk 
lenni, mert dolgozol. De én ezt megér-
tem, mert értünk dolgozol. Este amikor 
hazajössz imádok veled beszélgetni. Azt 
szeretem benned a legjobban, hogy te a 
problémákat beszélgetéssel oldod meg. 
De legjobban mégis azt, hogy te minket 
nem szeretsz, hanem imádsz!

Starčić Martin 2. m (2007./2008.)

MAJČIN DAN
Bliži se majčin dan i ja razmišljam 

što sve činiš za nas. Ujutro se rano budiš, 
spremaš užinu i kuhaš čaj. Brineš se je li 
sve u redu na putu do škole i ne kasni-
mo li. Nakon škole uvijek pitaš što je za 
zadaću, što bi htio za ručak, idem li na 
trening. Ne možeš cijeli dan biti sa nama 
jer radiš. Ali ja to razumijem jer to či-
niš zbog nas. Navečer kada dođeš doma 
obožavam razgovarati s tobom. Najviše 
volim kod tebe da sve probleme rješavaš 
razgovorom. Ali ipak najviše to što nas 
ne samo voliš, već obožavaš.

Martin Starčić, 2. m (2007./2008.)Papp Almos, 1. m  (2007./2008.)

Burkus Eszter, 2. m  (2010./2011.)

Žulj Lena, 2. m  (2010./2011.)

1998./1999.
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AZ AQUARIUMBAN
Május 4-én érkeztünk meg 

Crikvenicába a Természet iskolába. 
Ott elmentünk a városi akváriumba, 
ahol láttunk hasonló halakat mint a 
Némó rajzfilmben. Nagyon szépek 
voltak. Láttunk tengeri csikót is. Mel-
lettük voltak a tengeri sünök. Egy kis 
cápát is észrevettem, szürke volt zöld 
foltokkal. Az aligátor nagyon kicsi volt 
és nem mozdult. Egy hosszú szürke 
angolna is volt ott. Hazafelé menet 
arra gondoltam, milyen jó lenne visz-
szajönni újra és látni a szép állatokat.

Glibo Filip, 4. m (2008./2009.)

U AKVARIJUMU
U Školu u prirodi u Crikvenicu sti-

gli smo 4. svibnja. Tamo smo posjetili 
gradski akvarij, gdje smo vidjeli slične 
ribe kao i u crtanom filmu Nemo. Bile 
su jako lijepe. Vidjeli smo morskog 
konjica. Primijetio sam i jednog mor-
skog psa, sivog sa zelenim pjegama. 
Aligator je bio jako mali i nije se mi-
cao. Bila je i jedna siva jegulja. Putem 
prema kući razmišljao sam kako bi 
bilo lijepo još jednom se vratiti i vidje-
ti te lijepe životinje. 

Filip Glibo, 4. m (2008./2009.)

JESEN NIJE DOSADNA
Jesensko drvo uzme kist,
I žutom bojom oboji list.

Cvijeće je uvenulo,
Drveće je golo.

Borna Kovač Marković 3. m
(2008./2009.)

AZ ŐSZ NEM UNALMAS
Az őszi fa fogja az ecsetet,

Sárga színnel befesti a levelet.
A virágok elhervadtak,

A fák kopaszak maradtak.
Kovač Marković Borna 3. m

(2008./2009.)

Katona Viktorija, 3. m (2007./2008.)

Karolina Kocsis, 4. m (2002./2003.)
Bjanka Homolka, 4. m (2002./2003.)

KAKO OČUVATI 
PRIJATELJSTVO

Za prijateljstvo je važno pomaga-
ti prijatelju. Zajedno se veseliti istim 
stvarima i zajedno tugovati te pomaga-
ti jedni drugima. Prijateljstvo je ugod-
no druženje.

Luka Mitar, 3. m (2009./2010.)

MEGŐRIZNI A 
BARÁTSÁGOT

Barátságban fontos segíteni a ba-
rátoknak. Együtt örülni azonos dol-
goknak és együtt búsulni, valamint 
segíteni egymásnak. A barátság egy 
kellemes időtöltés.

Mitar Luka, 3. m (2009./2010.)

1999./2000.
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RECEPT ZA UKUSAN 
ŠKOLSKI DAN

Ako želite ukusan školski dan mo-
rate prvo malo raditi matematiku, 
pa pomiješati veseli hrvatski. Može-
te i dodati pametnu prirodu ili malo 
umjetnosti u likovnom. Bolje da se uči 
a ne da se muči sa raspravljanjem ne-
napisane domaće zadaće.

Konrad Kiss, 3. m (2009./2010.)

ÍZLETES ISKOLAI NAP 
RECEPTJE

Ha egy ízletes iskolai napot szeret-
nétek először dolgozzatok ki egy kis 
matematikát, keverjetek bele kevés 
vidám horvát nyelvet. Tehettek bele 
okos környezetismeretet is vagy egy 
csipetnyi rajzművészetet. Végül is jobb 
megtanulni mint elmagyarázni miért 
is nincs meg a házi feladatotok.

Kiss Konrád, 3. m (2009./2010.)

ŽIVOT PAHULJICE
Prva pahuljica: Dobar dan! Kako ste?
Druga pahuljica: Dobar dan! Loše.
Prva pahuljica: A zašto?
Druga pahuljica: Zato jer sam ima-

la loši život.
Prva pahuljica: Ja sam imala dobar 

život. Da ti ispričam?
Druga pahuljica: Pa može.
Prva pahuljica: Živjela sam u ulici 

Snjegovačka 7.
Išla sam u vrtić Bijelka i u školu 

Snjegova.
Zatim u fakultet nježnosti pa sam 

sa 25 godina pala sa oblaka.
Druga pahuljica: Lijepa priča.
Prva pahuljica: Vidim zemlju, 

uskoro smo na zemlji. Doviđenja!
Druga pahuljica: Doviđenja!

Konrad Kiss, 3. m (2009./2010.)

EGY HÓPIHE ÉLETE
Első hópihe: - Jó napot! Hogy 

van?
Második hópihe: - Jó napot! Rosz-

szul. 
Első hópihe: - Miért?
Második hópihe: - Mert rossz éle-

tem volt!
Első hópihe: - Nekem nagyon szép 

életem volt. elmeséljem?
Második hópihe: - Lehet.
Első hópihe: - A Havas utca 7 alatt 

éltem. A Fehér oviba jártam, majd 
a Hó iskolába. Azután a Gyengeség 
egyetemre és 25 évesen lehulottam a 
felhőből.

Második hópihe: - Szép történet.
Első hópihe: - Látom a földet, las-

san leérünk. Viszontlátásra!
Második hópihe: - Viszontlátásra!

Kiss Konrád, 3. m (2009./2010.)

Čerfalvi Iris, 4. m (2003./2004.)

Marko Dragić, 2. m (2003./2004.)

2000./2001.
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MOJA ODLUKA
Što bi ti odgovorila da ti jednu ve-

čer roditelji postave sljedeće pitanje: 
‘’Što misliš o tome da se na 3-4 godine 
odselimo u inozemstvo budući da je 
tata postavljen kao zastupnik u Hrvat-
skoj?” Ja sam, kao devetogodišnjaki-
nja, uzbuđeno odgovorila: ”Voljela bih 
živjeti u inozemstvu!” ne znajući da 
su moji roditelji mojoj mlađoj sestri i 
meni prepustili odluku koju sami nisu 
znali donijeti. Tatine oči su se sjajile, 
mama je bila razočarana i pokušala mi 
je objasniti kako ću ostaviti svoj razred, 
gdje sam više puta bila “ljubimica tje-
dna”, i da sljedeće godine neću moći 
biti kapetan gimnastičarki.

Sve mi je to bilo nevažno u uspo-
redbi sa željno iščekivanim novim do-
življajima, sve do dana kad smo se iz 
lijepe obiteljske kuće na selu, usred lje-
ta, preselili u dvosoban stan u Zagrebu, 
gdje ni riječi nisam znala progovoriti 
sa susjednom djecom. Svake noći sam 
se okretala u krevetu, između starih 
zidova, sto puta žaleći svoju odluku, 
želeći se vratiti među prijatelje, bake i 
djedove.

U rujnu je napokon počela škola. 
Razveselila sam se djeci koja su malo 
drugačije, ali ipak na mađarskom, 
mom materinjem jeziku, razgovarala 
sa mnom. U jednom dijelu dana učili 
smo na mađarskom, a u drugom na hr-
vatskom jeziku. Uz to jedna me draga 
studentica podučavala hrvatski kako bi 

mi se rječnik sa “da” i “ne” malo proši-
rio. Na satovima hrvatskoga jezika pri-
jatelji bi prevodili moj razgovor s učite-
ljicom. Kod kuće bi se na večer sastala 
obitelj pretražujući u rječniku geome-
trijske izraze kako bih mogla napraviti 
zadaću. Nakon napornih dana barem 
sam mogla lakše zaspati.

Prošla je i prva školska godina i već 
sam tečno razgovarala s djecom iz su-
sjedstva kada smo se preselili u ljepši 
stan u Maksimiru, stekla sam nove 
prijatelje, a upoznali smo i mađarske 
obitelji koje žive u Zagrebu i s njima 
smo išli na izlete otkrivši Jarun, Sljeme 
i Plitvička jezera.

Sljedeće sam školske godine do-
spjela u hrvatski razred jer se nastava 
na mađarskom jeziku organizira samo 
u nižim razredima. Ponovo nova sre-
dina, dječaci, djevojčice i puno novih 
nastavnika. Pokušala sam se nasmiješi-
ti svima kako bih bila simpatična, a na-
kon svakog sata sam pristupila novom 
nastavniku govoreći da sam Mađarica 
te da se ne ljute na mene ako nešto 
odmah ne razumijem. Učenje povi-
jesti, zemljopisa, prirode … do kasno 
u noć donijelo je i rezultate, odličan 
uspjeh na polugodištu.

Djeca u razredu su ljubazna prema 
meni, dobijem pljesak kada napišem 
test bez greške, ali kad dođe do nesu-
glasica zaborave da sam strankinja i da 
ih ne razumijem najbolje. Jedanaest mi 
je godina, i sretna sam.

Adrienn Ronai, 5. a (2002./2003.)

Raffai Rutt, 3. m (2004./2005.)

2001./2002.
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DÖNTÉSEM
Mit válaszolnál, ha szüleid egy este 

feltennék a következő kérdést: „Mit 
gondolsz arról, hogy 3-4 évre külföld-
re költözzünk, ugyanis apát Horvát-
országba küldik kirendeltségbe?“

Én, kilkencévesen izgatottan vála-
szoltam: „Szeretnék külföldön élni!“ 
– nem tudván, hogy szüleim húgomra 
és rám hagyták a döntést, melyet ők 
nem tudtak meghozni. Apa szemei 
csillogtak, anya csalódott volt és meg-
próbálta elmagyarázni, hogy itt kell 
hagynom az osztályomat, ahol több-
ször is a hét diákja voltam, és , hogy 
jövőre nem lehetek a tornacsapat csa-
patvezetője. 

Mindez akkor nem volt fontos a 
várt új élményekkel szemben, mind-
addig amikor egy forró nyári napon 
szép falusi családi házunkból átköltöz-
tünk egy kétszobás lakásba Zágrábba, 
ahol egy szót sem tudtam váltani a 
szomszéd gyerekekkel. Éjjelente fo-
rogtam ágyamban, a régi falak között, 
százszor is megbánva döntésemet, 
visszakívánkozva barátaim közé, a 
nagyszülőkhöz. 

Szeptemberben végre megkezdő-
dött az iskola. Nagyon megörültem a 
gyerekeknek akik igaz egy kisé más-

hogyan de mégis magyarul, az anya-
nyelvemen beszéltek velem. A nap 
egy részében magyarul, a másikban 
horvátul tanultunk. Mindemellett egy 
kedves egyetemista horvátra tanított, 
hogy az „igen“ és „nem“-ből álló szó-
táram bővüljön. A horvát órákon osz-
tálytársaim fordították a tanítónéni és 
közöttem folyó beszélgetést. Odahaza 
este összeült a család a szótárban la-
pozgatva a mértani kifejezések után, 

hogy megoldhassam a házi feladato-
mat. A fárasztó nap után legalább el 
tudtam aludni. 

Elmúlt az első iskola év és már fo-
lyékonyan tudtam beszélni a szom-
széd gyerekekkel amikor egy szebb 
Maksimiri lakásba költöztünk, új ba-
rátokat szereztem, de megismertünk 
magyar családokat is  akik itt élnek, és 
velük kirándultunk Jarunra, Sljemere, 
Plitvicei tavakra.

A következő tanévben egy horvát 
osztályba kerültem, mivel magyarul 
csak alsó tagozaton volt tanítás. Ismét 
új környezet, fiúk, lányok és sok új ta-
nár. Igyekeztem mindenkire moso-
lyogni, hogy megkedveljenek és min-
den óra után odalépni a tanárokhoz 
mondván, hogy magyar vagyok és ne 
haragudjanak rám ha valamit nem ér-
tek meg azonnal. A történelem, föld-
rajz, természetismeret tanulása késő 
éjjeli órákig meghozta az eredményt, 
kitűnő tanulmányi eredményt félév-
kor.

Az osztálytársaim kedvesek velem, 
megtapsolnak amikor hibátlanul írom 
meg a felmérőt, de a nézeteltéréseknél 
megfeledkeznek róla, hogy külföldi 
vagyok és nem értem meg őket min-
dig. Tizenegy éves vagyok, és boldog.

Rónai Adrienn 5. a (2002./2003.)

Ronai Mirella, 1. m (2000./2001.)

2002./2003.



12

KIRÁNDULÁS SELCÉBE
Kedden, 2009. 5. 5-n Selcébe mentünk a 

pihenő után. Gyalog, húsz perc alatt tettük 
meg az utat. Amikor odaértünk egy emlék-
tárgy boltba mentünk. Az üzlet pici volt, úgy, 
hogy nem nagyon fértünk be. Nina egy kis 
hajót vett, én is és még két tengeri csillagot. 
Azután fagyizni mentünk, én vaníliát és cit-
romot kértem. A fagyi nagyon finom volt. 
Amíg mi ettük a fagyit a tanítónénik be-
szélgettek. Fagyizás után a partra mentünk. 
Ott levetettük cipőnket és a vízbe lógattuk a 
lábainkat. Nemsokára elindultunk mert kö-
zeledett a vacsoraidő. Visszafelé a tanítónéni 
rozmaringot szedett nekünk. Visszaértünk a 
táborba ahol a vacsora már várt bennünket. 
Ez volt számomra az egyik legjobb kirándu-
lás. Még egyszer el fogok majd menni a szü-
leimmel is.

Starčić Laura, 4. m (2008./2009.)

IZLET U SELCE
U utorak, 5. svibnja 2009. nakon odmora 

krenuli smo put Selca. Put smo pješice napra-
vili za dvadeset minuta. Kada smo stigli ušli 
smo u jednu suvenirnicu. Dućan je bio mali, 
tako da smo jedva stali svi u njega. Nina je ku-
pila malu brodicu, a ja još i morsku zvijezdu.  
Nakon toga smo jeli sladoled, ja sam uzela 
kuglicu vanilije i limuna. Poslije smo otišli 
do plaže. Skinuli smo cipele i umočili noge u 

KIRÁNDULÁS VRBNIKRE
Szerdán hajóval elutaztunk Vrbnikre. Az 

utazás alatt láttunk két delfint.. A városban 
egy bácsi volt a vezetőnk. Vele körbejártuk 
Vrbniket. Voltunk egy templom előtt, men-
tünk a strand mellett. Visszafelé nem lát-
tunk delfineket, mert már biztosan elúsztak 
nagyon messze. Ebédre érkeztünk vissza a 
hosztelbe. Ez volt a legjobb kirándulás, mert 
láttunk delfineket és mert olyan helyre hajóz-
tunk ahol én még soha nem voltam.

Špalj Neven, 4. m (2008./2009.)

IZLET U VRBNIK
U srijedu smo brodom doplovili do Vrb-

nika. Tijekom plovidbe vidjeli smo dva del-
fina. U gradu nam je jedan barba bio vodič. 
S njim smo obišli grad. Bili smo kod jedne 
crkve, vidjeli plažu. Na povratku više nismo 
vidjeli delfine, vjerojatno su već daleko otpli-
vali. U hostel smo stigli na ručak. Ovo mi je 
bio najbolji izlet, jer sam vidio delfine i po-
sjetio jedno mjesto gdje još nikada nisam bio.

Neven Špalj, 4. m (2008./2009.)

more. Uskoro smo trebali krenuti jer se bližilo 
vrijeme večere. Na povratku nam je učiteljica 
ubrala ružmarina. U hostelu nas je već čekala 
večera. Ovo je bio za mene najbolji izlet. Je-
dnom ću se vratiti i sa svojim roditeljima.

Laura Starčić, 4. m (2008./2009.)

Žulj Lena, 2. m 
(2010./2011.)

Begić Nina, 3. m 
(2006./2007.)

2003./2004.
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TKO TO ZATVARA MOJU 
ŠKOLU?

Gradski ured donio je odluku da se djeca 
ne upisuju u l. razred OŠ Ivana Gundulića, a to 
dovodi do kolapsa! Djeca će se početi ispisivati 
i neće biti skoro nikakve šanse da škola opsta-
ne. Dvije učiteljice sljedeće godine ostaju bez 
posla. Nisu nam dali točne razloge zatvaranja 
škole jer oni kažu da se ovdje seli 18. Gimnazi-
ja. Zašto 18. Gimnazija nema pojma o tome?? 
Kako Gradski ured može biti tako neodgovo-
ran? Mi smo u školi učili da se problemi rje-
šavaju, da se oni ne prešućuju i po strani ne 
ostavljaju, pa zato molimo Gradski ured da 
nam objasni zašto zatvara našu školu?

David Lapov, 4. m (2009./2010.)

KI ZÁRNÁ BE ISKOLÁMAT?
A városi szervek döntése szerint nem 

íratkozhatnak be elsősök az Ivan Gundulić Ál-
talános Iskolába. Ez szörnyű! A diákok ki fog-
nak lassan íratkozni és semmi esélye sem lesz 
annak, hogy az iskola megmaradjon. Két taní-
tónő jövőre munka nélkül marad. Pontos ma-
gyarázatot az iskola bezárására nem kaptunk, 
állítólag a 18. Gimnázium költözik majd be. 
Erről miért nem tudnak a 18. Gimnáziumban? 
Hogyan lehetnek a városi szervek ennyire fele-
lőtlenek? Az iskolában arra tanítanak bennün-
ket, hogy a gondokat igyekezzünk megoldani, 
nem szabad őket elhallgatni és halogatni. Ezért 
kérem a város vezetőit magyarázzák meg ne-
künk miért kell iskolánkra lakatot tenni?

Lapov Dávid, 4. m (2009./2010.)

TKO TO ZATVARA MOJU ŠKOLU?
Učiteljica nas je na jednom satu obavijestila da nam roditelji trebaju 

hitno doći na roditeljski sastanak. Svi smo se pitali što se dogodilo, za-
molili smo je da nam kaže. Učiteljica nam je rekla da se zatvara škola. 
Moje mišljenje o tome je da ne poštuju prava djece, da će puno učitelja, 
učiteljica, profesora i profesorica ostati bez posla, i da mi imamo pravo 
na svoje mišljenje. Mi u školi učimo da se problemi rješavaju, oni se ne 
prešućuju, po strani se ne ostavljaju i s toga neka nam gradski ured kaže 
zašto se zatvara moja škola.

Martin Starčić, 4. m (2009./2010.)

KI ZÁRNÁ BE ISKOLÁMAT?
A tanítónéni egy órán értesített bennünket arról, hogy szüleink sür-

gősen jöjjenek be szülői értekezletre. Mindannyian tanakodtunk mi is 
történhetett, és megkértük árulja el nekünk. A tanítónéni bejelentette, 
hogy iskolánkat bezárják. Az én véleményem az, hogy ezzel nem becsülik 
a gyerekek jogait, sok tanító és tanár munka nélkül marad majd, nekünk 
viszont lehet saját véleményünk is erről. Az iskolában tanuljuk, hogy a 
gondokról beszélni kell, igyekezni megoldást találni, nem elhallgatni a 
dolgokat. Emiatt kérem a városi szerveket magyarázzák meg döntésüket!

Starčić Martin, 4.m (2009./2010.)

Jakov Rubčić 4. m 
(2006./2007.)

Katona Adam, 4. m 
(2006./2007.)

2004./2005.
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EGY GYÖNYÖRŰ NAP
Pénteken voltunk kirándulni Ogulinban. 

Soha sem fogom elfelejteni ezt a napot. Olyan 
boldog voltam, hogy reggel 6 órakor felkeltem és 
a szívem nem todott nyugton maradni.

Először is bementünk az autóbuszba, ahol én 
csak Ninával beszélgettem. Az útvezetőnk egy hí-
res színész volt. Autogramot is kértem tőle. Az út 
hosszú és unalmas volt. Amikor az autóbuszból 
megláttam a táblát melyen írta „Ogulin” nagyon 
boldog lettem. Ogulin szülővárosa egy nagy hor-
vátországi írónőnek, Ivana Brlić Mazuranićnak. 
Először egy múzeumba tértünk be, ahol megis-
mertük a város történelmét. Utána pedig a város 
nevezetességeit néztük meg. Legendákat is hal-
lottunk. Szerelemről szóltak. Voltunk egy szép 
templomban is. A város születésnapja akkor van 
amikor az enyém is. Sokat sétáltunk és néztük 
a gyönyörű természetet. Megérkezett az autó-
busz értünk. Nem, nem mentünk haza, hanem 
egy szép tóhoz, a neve „Sabljaci”. Ott először 
söprűn repültünk mint a boszorkányok és még 
jogosítványt is kaptunk. Finom ebéd várt ránk 
az étteremben. Mmmm! Ebéd után táncoltunk, 
énelkeltünk, kiabáltunk. A mi iskolánk volt a 
legjobb. Indulás előtt szerepeltünk a „Jagor” 
című előadásban melyet Ivana Brlić Mazuranić 
írt. Ittunk, ettünk, szórakoztunk.....a busz pedig 
már várt ránk. Bizony, haza kellett menni. Az 
utolsó mondatom az volt: Mikor fogunk ismét 
Ogulinba menni?

Begić Nina 4. m (2007./2008.)

JEDAN PREKRASAN DAN
U petak smo bili na izletu u Ogulinu. 

Nikada neću zaboraviti taj dan. Bila sam 
tako sretna da sam se probudila u 6 sati uju-
tro a srce mi je bilo jako nemirno.

Prvo smo se smjestili u autobusu gdje 
sam ja samo s Ninom pričala. Naš vodič je 
bio poznati glumac iz jedne serije. Tražila 
sam i autogram od njega. Put je bio dug i 
dosadan. Kada sam iz autobusa ugledala 
ploču sa natpisom Ogulin bila sam sretna. 
Ogulin je rodno mjesto poznate spisatelji-
ce Ivane Brlić-Mažuranić. Prvo smo obišli 
muzej gdje smo upoznali povijest grada. 
Zatim smo obišli znamenitosti grada. Čuli 
smo i legende, većinom o ljubavi. Bili smo 
i u jednoj lijepoj crkvi. Grad slavi svoj ro-
đendan isti dan kao i ja. Puno smo šetali i 
uživali u prirodi. Stigao nam je i autobus. 
Ne, nismo išli doma već do jednog lijepog 
jezera po imenu Sabljaci. Tamo smo prvo 
položili vozački za letenje na metli kao pra-
ve vještice. U restoranu nas je čekao ukusan 
ručak. Mmmm! Nakon ručka smo plesali, 
pjevali, vikali. Naša škola je bila najbolja. 
Prije povratka smo nastupili i u predstavi 
«Jagor» koju je napisala Ivana Brlić-Mažu-
ranić. Pili smo, jeli i zabavljali se…. a bus je 
već čekao. Morali smo krenuti doma. Za-
dnja mi je rečenica bila: Kada ćemo se opet 
vratiti u Ogulin?

Nina Begić, 4. m (2007./2008.)

Petković Niko, 4. m 
(2003./2004.)

Glibo Renato, 4. m 
(2003./2004.)

2005./2006.
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ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Amikor a tanítónéni mondta, hogy lesz egy könyvbemu-

tató az iskolánkban nagyon boldog lettem. Később kiderült az 
is, hogy egy híres sportoló is eljön, aki a bemutatandó könyv 
főszereplője. A neve Kristijan Curavić, a búvár. A „ Mélység 
hívása”c. könyvet pedig Kugli Rosie írta. A bemutató elején az 
írónő beszélt arról, hogyan jutott eszébe megírni ezt a könyvet. 
Felolvasott nekünk részletet a könyvből. Majd következett a leg-
jobb rész. Kérdéseket tehettünk fel Kristijannak. Sok mindent 
megtudtunk róla. A legjobb kérdés az volt, hogy melyik vízben 
könnyebb búvárkodni, a sós vagy az édes vízben? A válasz a sós 
víz volt. Vendégünk elárulta nekünk azt is, hogy jövőre meg-
próbálja megdönteni a déli sarkvidéken a világrekordot és azzal 
felhívni az emberek figyelmét a Föld felmelegedésére.

Almási Dávid, 4. m (2008./2009.)

SUSRET S KNJIŽEVNICOM
Kada nam je učiteljica najavila susret s književnicom 

u školi bio sam jako radostan. Kasnije sam saznao da će 
s njom doći i jedan poznati sportaš, koji je i glavni lik 
njezine knjige. Njegovo ime je Kristijan Curavić,i on je 
ronilac. Knjigu „ Zov divljine“ napisala je Rosie Kugli. 
Na početku predstavljanja knjige književnica je govorila 
o tome kako se dosjetila napisati je. Pročitala je i neko-
liko ulomaka. Zatim je uslijedio najbolji dio. Mogli smo 
postavljati pitanja Kristijanu. Puno toga smo saznali o 
njemu. Najbolje pitanje je bilo u kojoj je vodi lakše roni-
ti, u slanoj ili slatkoj? Odgovor je bio, u slanoj. Naš gost 
nam je otkrio da će slijedeće godine pokušati oboriti 
svjetski rekord u ronjenju na južnom polu, i time upo-
zoriti na globalno zatopljenje. 

David Almaši, 4. m (2008./2009.)

TALÁLKOZÓ KUGLI ROSIEVAL, AZ 
ÍRÓNŐVEL

Április 22-n, szerdán az iskolánkba jött Kugli Rosie, az író-
nő. Ő az én barátnőm anyukája. Bemutatta nekünk a Mélység 
hívása c. könyvét. A bemutatóra elhívta Curavić Kristijant, a 
búvárt, aki egyben a könyv főszereplője is. Az írónö először 
magáról mesélt, arról, hogyan kezdett el írni, majd felolva-
sott egy részt a könyvből. Nekem tetszett a részlet. Kristijan 
is mondott egy pár szót az életéről. Azután mi gyerekek kér-
déseket tehettünk fel neki. Hány éves korában kezdett bú-
várkodni? Találkozott-e cápával? Volt-e már életveszélyben? 
Milyen rekordjai vannak? A találkozó aláírásadással végző-
dött. Nekem nagyon szimpatikus volt ez a délelőtt.

Balázs Piri Nina, 4. m (2008./2009.)

SUSRET S KNJIŽEVNICOM ROSIE 
KUGLI

Našu školu je u srijedu 22. travnja posjetila književni-
ca Rosie Kugli. Ona je mama moje prijateljice. Predstavila 
nam je svoju knjigu „Zov divljine“. Pozvala je i Kristijana 
Curavića, ronioca koji je ujedno i glavni lik knjige. Knji-
ževnica je prvo govorila o sebi, kako je počela pisati, te 
pročitala nekoliko ulomaka iz knjige. Meni su se ti ulomci 
svidjeli. Kristijan je također rekao nekoliko riječi o svom 
životu. Zatim smo mi učenici mogli postavljati pitanja. 
Sa koliko godina je počeo roniti? Jeli se susreo s morskim 
psom? Jeli ikada bio u opasnosti? Koji su mu rekordi? Su-
sret je završio dijeljenjem autograma. Meni je ovo prije 
podne bilo jako simpatično.

Nina Balaž Piri, 4. m (2008./2009.)

2006./2007.
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ÉN ÉS KEDVENCEM
Van egy kedvencem. Sila a neve. A 

nevét az a néni választotta akitől kaptuk. 
Meghagytuk neki a nevét mert már meg-
szokta, hogy így szólítják. Már majdnem 
akkora mint egy német juhász. Fehér szí-
nű, de néhol barnás. A fülei narancssárgák. 
Vastag a szőre és csak hullik és hullik. Ami-
kor hozzánk jött még nem hullott ennyire 
a szőre mert kisebb volt. Az én kutyám sze-
reti amikor én zavarászom de nem szereti 
amikor neki kell engem zavarni. Szeretek 
vele játszani , de ilyenkor ez a játék időt-
len, mert Sila sohasem fáradt. Nem szereti 
a kutyaeledelt csak azt amit mi emberek 
eszünk. Nagyon jó, holott néha unalmas 
egy kicsit. Szeretem őt!

Balázs Piri Ida, 4. m (2003./2004.)

JA I MOJ KUĆNI LJUBIMAC
Imam kućnog ljubimca. Zove se Šila. 

Gospođa koja nam ju je dala nazvala je Šila. 
Ostavili smo joj to ime jer se već naviknu-
la da ju tako zovemo. Već je skoro velika 
kao njemački ovčar. Bijele je boje, ali malo 
smećkaste. Uši su joj narančaste. Ima puno 
dlake i samo joj otpada i otpada. Kada smo 
ju dobili nije joj još otpadala dlaka jer je 
bila manja. Moja Šila voli kada ju lovim, 
ali ne kada ona mene lovi. Volim se igrati 
s njom, ali onda ta igra traje do beskraja 
jer se Šila nikada ne umori. Ne voli pseću 
hranu, samo onu našu, ljudsku. Dobra je, 
ali je kojiput dosadna. Ja ju volim!

Ida Balaž-Piri, 4. m (2003./2004.)

ÉN ÉS A KEDVENCEM
Van egy kedvencem. Minden nap nevet 

cserél. Vanda gyakran nyaggatja hörcsö-
günket. Hordozza mindenhová a lakásban 
és nyúzza. A hörcsögöm nagyon szereti a 
kukoricát és játszani a labirintusban amit 
készítettem neki. Amikor megkaptuk a 
nappaliban hagytuk. Elmentünk aludni, 
de nem tudtunk mert nagyon hangos volt. 
Betettük a fürdőszobába. Egy szombat 
reggel Vanda játszani akart vele. A hörcsög 
eltűnt! Vanda kiáltására mindenki nyomo-
zásnak eredt. A tűzhely mögül pont Vanda 
kezébe ugrott amikor apu elmozdította azt. 
Ettől kezdve többé nem szökik!

Petković Niko, 4. m (2003./2004.)

JA I MOJ KUĆNI LJUBIMAC
Ja imam kućnog ljubimca. Moj kućni 

ljubimac svaki dan mijenja ime. Vanda 
jako često gnječi našeg hrčka. Ona ga nosi 
svugdje po stanu i muči ga. Moj hrčak jako 
voli jesti kukuruz i igrati se u labirintu koji 
sam mu ja napravio. Kada smo tek dobi-
li hrčka, stavili smo ga u dnevni boravak. 
Tada smo išli spavati i on je bio glasan, nije 
nam dao mira, onda smo ga premjestili u 
kupaonicu. Jedne subote ujutro, moja se-
stra Vanda se sjetila da bi se željela igrati s 
hrčkom. Hrčak je nestao! Čuli smo Vandin 
glas i odmah krenuli u potragu. Zatim smo 
ga našli tako da je tata pomaknuo štednjak 
i hrčak je pobjegao točno Vandi u ruke! Od 
onda više ne bježi!

Niko Petrović, 4. m (2003./2004.)

Balaš Piri Nina, 4. m 
(2008./2009.)

Lapov David, 3. m 
(2008./2009.)

2007./2008.
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ZAHLADILO, ZABIJELILO
Zahladio je zrak i zabijelio je snijeg. 

Na ulicama je tiho i hladno. Ni tramvaj se 
ne vidi zbog bijelog snijega. Sad je zima, 
nije jesen. Snijeg pada, vjetar puše, jezera 
su zaleđena i padaju kiše. Pripremite se za 
zimu jer će biti hladno i tiho.

Adam Almasi, 3. m (2008./2009.)

HIDEGSÉG, FEHÉRSÉG
Lehűlt a levegő, befehérített a hó. Az 

utcákon hideg van és csönd. A villamost 
sem lehet látni a hó miatt. Már tél van, nem 
ősz. Esik a hó, fúja szél, a tavak befagytak 
és esik az eső. Készüljetek fel a télre mert 
hideg lesz és csend.  

Almási Ádám 3. m (2008./2009.)

JESEN
Ne volim jesen jer ne volim toplu 

odjeću na sebi, i ne volim kišu. Ne volim 
je i zbog toga što nije ugodno nositi ki-
šobran. Ali pomalo i volim jesen. Mogu 
loviti lišće, i skupljati žireve.

Eszter Burkus, 2. m (2010./2011.)

ŐSZ
Nem szeretem az őszt mert nem sze-

retek meleg ruhát felvenni, és nem szere-
tem az esőt. Még azért nem szeretem mert 
nem jó esernyőt használni. De szeretem is 
az őszt. Lehet falevelet kergetni és makkot 
szedni.

Burkus Eszter 2. m (2010./2011.)

TALÁLKOZÁS A TENGERREL
Idei találkozásom a tengerrel Srimicán 

volt Vodice közelében. A partról ellátni 
Prvic sigetre. Sokat úsztam és ugráltam a 
tengerbe. A sekélyben sok a rák, apró ha-
lacska, sün ami annyit jelent, hogy a tenger 
tiszta. Amikor lemerülök köveket látok. 
A halászhajók és csónakok állandóan ha-
lásznak. A sirályok felettük repülnek lesve 
a halakat. Itt mindig nagyon meleg van és 
fúj a szél ami a deszkázóknak kedvez. Alig 
várom, hogy ismét tengerre mehessek.

Glibo Filip 4. m (2008./2009.)

SUSRET S MOREM
Moj je ovogodišnji susret s morem bio 

u Srimi pored Vodica. S obale se vidi otok 
Prvić. Puno sam plivao i skakao sa skaka-
onice u more. U plićaku ima puno račića, 
malih ribica i morskih ježeva, što znači da 
je more čisto. Kad zaronim vidim kame-
nje. Jedrilice i brodovi stalno love. Gale-
bovi uvijek lete iznad ribarskih brodova 
čekajući da ugrabe ribu. U Srimi je stalno 
jako vruće i puše vjetar, zato su tamo sur-
feri. Jedva čekam da opet odem na more.

Filip Glibo, 4. m (2008./2009.) Cseri Norbert, 2. m (2008./2009.)

Mitar Luka, 1. m (2007./2008.)

2008./2009.
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ŐSZ ÉRKEZETT AZ ISKOLÁBA
Én egy kicsit szeretem az őszt, egy kicsit nem. Azért szere-

tem, mert pirosak és sárgák a levelek. Nem szeretem, mert esik 
az eső és a madarak elköltöztek. Napról napra több és több eső 
esik. Egyszer majd csak kimegyek és látom, hogy esik a hó. De 
most még csak eső esik. Az én unokatestvérem nagyon szereti 
amikor lehullanak a falevelek. Egyszer csináltunk egy levél-
dombot. Először egyedül kezdtem, később már sokan voltunk. 
Azután jöttek a fiúk focizni és le akarták dönteni. Később kér-
deztem a barátnőmtől ugorjak-e bele. Ő igent mondott. Majd 
dobáltuk egymásra a sok levelet. Olyan boldogok voltunk!

Likó Bokić Pala 2. m (2010./2011.)

JESEN JE DOŠLA U ŠKOLU
Pomalo volim jesen a pomalo i ne. Volim ju jer je lišće 

crveno i žuto. Ne volim jer pada kiša a ptice su odselile. Iz 
dana u dan sve više kiše pada. A jednom ću možda kada 
izađem van vidjeti i kako sniježi. Za sada to je samo kiša. 
Moja sestrična jako voli kada padne lišće. Jednom smo 
napravili brežuljak od lišća. Prvo sam bila sama, zatim su 
mi se i ostali pridružili. Dečki su krenuli igrati nogomet i 
htjeli srušiti naš brežuljak. Pitala sam prijateljicu želi li da 
skočim u lišće, a ona je potvrdila. Nakon toga počeli smo 
bacati lišće jedna na drugu. Bile smo tako vesele!

Pala Bokić Liko, 2. m (2010./2011.)

BETLEHEMSKO SVJETLO
Betlehemsko svjetlo simbol je djeteta Isusa koji je došao 

na svijet donijeti ljudima mir i ljubav. Jedna austrijska televi-
zija došla je 1986. na ideju da jedan dječak ode u Betlehem i 
u štalici Isusova rođenja upali svjetlo te ga donese u Austriju. 
Tri godine kasnije izviđači se uključuju u tu akciju te pre-
nose betlehemsko svjetlo rukama izviđača u razne europske 
zemlje. U Hrvatsku ga je prvi puta donio tadašnji predsjed-
nik vlade, a od 1992. svjetlo donose izviđači. Ove godine 
11. prosinca nekoliko izviđača iz naše škole, priključeni su 
ostalim odredima izviđača i donijeli su svjetlo iz Beča te ga 
u nedjelju predali u zagrebačku katedralu. Taj simbol ljubavi 
i mira ostali izviđači, iz raznih krajeva Hrvatske, prenijeli su 
diljem naše domovine. U sklopu božićne priredbe 21. pro-
sinca donijeli smo Betlehemsko svjetlo i u našu školu iz koje 
su ga naši učenici i roditelji prenijeli u svoje domove. Drago 
mi je što sam i ja sudjelovala u tome.

Nina Balaž Piri, 6. a (2010./2011.)

BETLEHEMI LÁNG
A Betlehemi láng a gyermek Jézus jelképe aki a békét és 

szeretetet hozza el az embereknek a világon. 1986-ban egy 
osztrák televízió arra az ötletre jött, hogy egy kisfiú utazzon 
el Betlehembe, Jézus születésének színhelyén gyújtson fényt, 
majd vigye el Ausztriába. Három évvel később a cserkészek 
is bekapcsolódnak az akcióba és a cserkészkezek elviszik 
a lángot Európa számos országaiba. Horvátországba első-
nek az akkori kormányelnök hozta el, 1992-től a lángot a 
cserkészek hozzák. Idén, december 11-én iskolánk néhány 
cserkésze a többi cserkész csapathoz csatlakozva elhozta a 
betlehemi lángot Bécsből és vasárnap átadta a zágrábi szé-
kesegyházban. A szeretet és béke szimbólumát innen vitték 
más cserkészcsapatok az ország minden részébe. Decem-
ber 21-én iskolánk karácsonyi ünnepségére is elhoztuk a 
lángot, hogy a diákok szüleikkel otthonukba vihessék. Iga-
zán örülök, hogy részese lehettem mindennek.

Balázs Piri Nina, 6. a (2010./2011.)

2009./2010.
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LJUBAV LEPTIRA
Na jednoj velikoj, dugačkoj i zelenoj livadi živio je jedan prekrasan leptir. U pre-

divnom sunčanom danu ugledao je jednu leptiricu. Krila su joj se presijavala u pre-
lijepim duginim bojama, sa dugim ticalima milovala je cvjetove do kojih je dolazila. 
Kada se umorila odletjela je na zapad svome domu. Prekrasan leptir se zaljubio u 
leptiricu i jednog jutra odlučio je i on odletjeti na zapad, kako bi potražio prekra-
snu leptiricu. Dugo je trajalo njegovo putovanje i konačno u smiraj dana našao ju 
je. Ona je tužno priznala da njezini roditelji ne odobravaju između njih plamteću 
ljubav. Leptirica je odletjela i ostavila je u svojoj tuzi prekrasnog leptira. U toj tuzi 
njemu je sinula ideja. Odletio je do jedne ljubice, polomio je stabljiku, i velikom 
mukom je dovukao pred vrata leptiričinog doma. Pozvonio je i leptiričin otac je 
otvorio vrata. Prekrasan leptir je objasnio roditeljima leptirice da jako voli njihovu 
kćer i da je ovaj cvijet namijenjen njoj. Roditelji leptirice su najzad shvatili da iz-
među dva mlada leptira postoji velika ljubav. I tako su prekrasan leptir i prekrasna 
leptirica živjeli svoj život u sreći na velikoj i zelenoj livadi.

Konrad Kiss, 4. m (2010./2011.)

A PILLANGÓK SZERELME
Egy nagy, tágas, zöld gyepen éldegélt egy nagyon szép pillangó. Szép napsugárban 

fürdő napon meglátott egy pillangó leányt. Gyönyörű tarka színekben tükröződtek 
szárnyai, s hosszú tappintgatóival virágról virágra szállva símogatta őket. Kifáradva 
nyugatra repült otthona irányába. A szép pillangó beleszeretett a pillangó leányba és 
egy reggel elhatározta, hogy ő is nyugatnak indul, felkeresni őt. Nagyon sokáig tar-
tott utazása ,s végleg naplemente előtt rátalált. A leányka búsan elmondta neki, hogy 
szülei nem engedélyezik a köztük lángoló szerelmet. Elrepülve búbánatban hagyta 
a szép pillangót. Bánatában ötlete támadt. Elrepült egy szép ibolya virághoz, letörte, 
s kinlódva elhúzta a leányka ajtajához. Becsengetett, mire a leányka édesapja nyitott 
ajtót. A szép pillangó elmondta mennyire szereti leányukat s, hogy az ibolyát neki 
szánta. A leányka szülei végül belátták a két fiatal közti szerelmet. Így a szép pillangó 
és a gyönyörű pillangó leányka boldogan élték életüket a tágas, zöld gyepen.

Kiss Konrád 4. m (2010./2011.)

Borsos Marton, 1. m (2010./2011.)
Szabolcs Szaros, 1. m (2010./2011.)

2010./2011.
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KÉPLEÍRÁSOK  1996. - 2011.

Sve smo muzeje u bližoj i daljnjoj okolici Škole obišli, a isto tako i razno razne korisne događaje na Cvjetnom trgu i 
na Dolcu (slika dolje lijevo). Često ugostimo književnike ali isto tako i mi posjetimo njih (slika dolje desno). Posebno nas 
raduje i veseli kada nam dođu gosti iz Pečuha ili iz Veleposlanstva Republike Mađarske (slike gore na drugoj stranici). 
Povremeno ‘’ugostimo’’  i roditelje te zajedno nešto stvaramo, a dio radova iz naše radionice ponudimo na božićnom 
sajmu (slike u sredini na slijedećoj stranici). Kakve su nam predstave, e to morate vidjeti (slika skroz desno).

Jedna od naših najstarijih fotografija (slika gore lijevo). Od te daleke povijesne školske godine 1996./1997. Dan škole 
ne može proći bez našeg sudjelovanja. Dan kruha je manifestacija u kojoj sudjelujemo s posebnom radošću, i dakako 
svojim kreativnim pekarskim umijećem (slika gore desno). Mame i bake prenijele su nam svoja iskustva. Teško je na-
brojiti na kojim smo sve izletima bili, a ovdje nas vidite na jednom izletu s izviđačima (slika sredina lijevo). Naši skauti 
(izviđači) redovito uz našu pomoć donose Betlehemsko svjetlo u našu školu (slika sredina desno).
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SLIKOPISI  1996. - 2011.
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SLIKOPISI  1996. - 2011.

Svake godine sredinom ožujka prigodnim programom obilježavamo mađarski nacionalni praznik (slike gore lijevo 
i desno). Maškare su nam već dugogodišnja tradicija (slika sredina lijevo). Pjevamo, sviramo i plešemo, zavisno o pri-
godi. Neizostavno za Dan škole, božićnu priredbu ali i za druge prigode kao što nam je bila deseta godišnjica djelovanja 
u OŠ Ivana Gundulića (slika sredina desno). Kako smo dobra djeca Sv. Nikola obavezno navrati do nas i obdari nas 
darovima (slika dolje lijevo). Koliko god se veselimo ljetu pomalo nam je i žao što se tada rastajemo, bar za neko vri-
jeme. Posebno je dirljivo kada ispraćamo naše četvrtaše (slika dolje desno). Neki ostanu i nastave pohađati više razrede, 
a neki nažalost ne. Za promjenu odemo na Kestenijadu ili na nekakav zanimljiv izlet. Ne tako davno bili smo u Krapini 
(slika gore desno na drugoj stranici). Sljeme je mjesto gdje odlazimo s posebnom radošću. Učimo i igramo se u zimskoj 
školi u prirodi (slika gore desno na drugoj stranici). Imamo mi i proljetnu školu u prirodi (slike u sredini na slijedećoj 
stranici). Jedna od naših posljednjih fotografija (slika skroz desno). Kako vidite na slikama uvijek smo zajedno, u igri, 
radu i u učenju, a isto tako i poslije škole. Nemoguće je sve pokazati i nismo rekli što nas sve veseli i raduje.
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KÉPLEÍRÁSOK  1996. - 2011.



U OŠ Ivana Gundulića od 1996. 
godine školuju se učenici mađarske 
nacionalnosti i djeca mađarskih drža-
vljana koji privremeno rade u Zagre-
bu. Broj se djece u mađarskom razre-
dnom odjelu tijekom godina mijenjao, 
a sada su u školi dva kombinirana ra-
zredna odjela. Nastava je organizirana 
prema „modelu B“ jer su roditelji s 
područja grada Zagreba smatrali da 
djeca trebaju proći dvojezično školo-
vanje kako bi se bez poteškoća mogli 
uključiti u program hrvatskih škola 
nakon 4. razreda. Učenici se po tzv. 
„modelu B“ školuju u dvojezičnom 
kombiniranom razrednom odjelu od 
1. do 4. razreda i za njih je organizira-
na cjelodnevna nastava. Za svu djecu 
u Republici Hrvatskoj koja se školuju 
na mađarskom jeziku udžbenike i ra-
dne materijale nabavlja Savez mađar-
skih prosvjetnih djelatnika Hrvatske. 
Mađarski je jezik obvezni predmet, a 
i nastava prirode i društva te glazbe-
ne kulture odvija se na mađarskome 
jeziku. Osim nastave hrvatskoga jezi-
ka, na hrvatskome se jeziku održava 
nastava matematike, likovne kulture 
i tjelesnog odgoja. Učenici su uključe-
ni u redovnu nastavu engleskog jezi-
ka  te u izbornu nastavu vjeronauka i 
njemačkog jezika. Redovito pohađaju 
školu u prirodi te sve oblike izvanu-
čioničke i terenske nastave. Sudjeluju 
u svim aktivnostima i događanjima u 
našoj školi. 

Nakon završenog 4. razreda uče-
nici nastavljaju školovanje po“ mo-
delu C“ njegujući mađarski jezik i 
kulturu. Učenici različite dobi dolaze 
iz cijelog Zagreba i u našoj se školi 
sastaju subotom prijepodne i održa-
vaju nastavu. Osim mađarskog jezika 
učenici uče o mađarskoj povijesti, o 
nacionalnoj kulturi i o geografskim 
obilježjima Mađarske. Uključeni su i u 
brojna događanja koja organizira Ma-
đarsko kulturno društvo i Zajednica 

Mađara grada Zagreba. U školi se re-
dovito obilježavaju mađarski nacio-
nalni praznici; organiziramo priredbe 
s tradicionalnim narodnim plesovima 
i glazbom, a goste često počastimo i 
mađarskim specijalitetima.

Zahvaljujući gosp. Janošu Liki i 
prof. Dubravku Furlanu, naši su uče-
nici aktivni članovi Mađarskog skaut-
skog odreda „Nikola Zrinski“. Uspje-
šna suradnja ostvaruje se i s Dječjim 
vrtićom „Potočnica”, koji također ima 
dvojezični hrvatsko-mađarski pro-
gram pa djeca iz tog vrtića najčešće 
nastavljaju školovanje u našoj školi. 
Već nekoliko godina naši učenici vrlo 
uspješno sudjeluju na Državnom na-
tjecanju u recitiranju na mađarskom  
jeziku u Osijeku. Surađujemo i s ma-
đarskim veleposlanstvom, a predstav-
nici veleposlanstva redovito posjećuje 
našu školu u vrijeme blagdana.

Posljednjih pet godina ostvaruje-
mo uspješnu suradnju s mađarskom 
Osnovnom školom Budai Városkapu 
iz Pečuha. Skupine učenika dopisuju 
se i posjećuju, a nastavnici razmje-
njuju stručna iskustva. Prošlih su go-
dina mali Mađari bili naši gosti u školi 
prirode na Sljemenu i u Crikvenici, 
a oni su tijekom ljetnih praznika bili 
naši domaćini na Balatonu. Prije dvije 
godine prijatelji su nam postali i uče-
nici iz škole Szoboszóli Úti Általanos 
Iskola iz Debrecena s kojima sudjelu-
jemo u zajedničkom europskom pro-
jektu o prirodnim, kulturnim i nacio-
nalnim vrednotama naših zemalja.

Takvom međunarodnom surad-
njom učenici proširuju svoje znanje, 
upoznaju nove krajeve i ljude, skla-
paju prijateljstva te razvijaju osjećaj 
za prihvaćanje različitosti. Općenito 
možemo reći kako ovaj program obo-
gaćuje naš svakodnevni život i rad u 
školi, a mali Mađari jesu i ostat će naši 
rado prihvaćeni učenici.

mr. Višnja Reljić, ravnateljica

POPIS  15  GENERACIJA  UČENIKA 
 MAĐARSKO - HRVATSKOG  RAZREDA

1996./1997.
DŽEBA BLANKA (završila 2. razred)

KOBREHEL KRISTINA
PETRIK TIBOR
RAFFAI JUDIT

1997./1998.
SCHNEIDER MAŠA (upisana u 2. razred)

VIDAKOVIĆ ROKO (završio 1. razred)
1998./1999.

DELIĆ MARINELA (otišla u 1. razredu)
GRAŠOVEC ZITA TEREZIJA (upisana u 2. razred)

KRALIK JAN STEFAN (otišao u 2. razredu)
PETRIK TIBOR

RAFFAI GUSTAV
1999./2000.

DENICH BALOGH TAMAS (završio 2. razred)
FABIAN DORA

HOMOLKA BJANKA
JAKOPEC VALENTINA (otišla u 2. razredu)

KOCSIS KAROLINA
MARKOVIĆ VALENTINO

2000./2001.
BALAŽ PIRI IDA
ČERFALVI IRIS 
GLIBO RENATO

KLARIĆ VATROSLAV
PETKOVIĆ NIKO

2001./2002.
KOOS MONIKA (otišla u 2. razredu)

RONAI ADRIENN (upisana u 4. razred)
RONAI MIRELLA (završila 2. razred)

2002./2003.
CSEH VIKTORIA (otišla u 2. razredu)

DRAGIĆ KATARINA
DRAGIĆ MARKO

FABRIS PETAR (upisan u 2. razred)
PETKOVIĆ VANDA

RAFFAI RUT
ŠPALJ GRIGOR

2003./2004.
KATONA ADAM

ŠABAN DUJE (završio 1. razred)
2004./2005.

BEGIĆ NINA
RUBČIĆ JAKOV (upisan u 2. razred)

2005./2006.
BALAŽ PIRI NINA

GLIBO FILIP
KATONA VIKTORIA (završila 3. razred)

STARČIĆ LAURA
SZITTAR BENCE

ŠPALJ NEVEN
2006./2007.

ALMASI ADAM
ALMASI DAVID (upisan u 2. razred)

KOVAČ MARKOVIĆ BORNA
STARČIĆ MARTIN

2007./2008.
CSERI NORBERT (završio 2. razred)

KISS KONRAD ALEXANDER
MITAR LUKA

PAPP ALMOS (završio 2. razred)
2008./2009.

LAPOV DAVID (upisan u 3. razred)
2009./2010.

BEGIĆ MICHAEL (završio 1. razred)
BOKIĆ-LIKO PALA
BURKUS ESZTER

PAVIĆ KIEN (završila 1. razred)
ŽULJ LENA
2010./2011.

BORSOS MARTON
HARS ALIZ

SZARAZ SZABOLCS

Cseh Viktoria, 1. m (2002./2003.)

Filip Glibo, 1. m (2005./2006.)


