
 

  

Škola u prirodi 
 

Dana 23. svibnja 2007. krenuli smo na otok 

Rab. Kad smo stigli, čekao nas je ukusan ručak i 

upoznavanje s animatorom. Poslije smo krenuli na 

plažu. More je bilo toplo, a sunce je žarko sjalo. Na-

večer smo plesali i igrali se. U četvrtak ujutro raz-

gledavali smo grad Rab koji je poznat po četiri zvo-

nika i rapskoj torti. U petak je bilo organizirano nat-

jecanje u ludim frizurama. Ja sam osvojila drugo 

mjesto. U subotu smo išli na Rajsku plažu gdje je 

voda jako plitka. Navečer smo se natjecali u talent 

šou i najuspješnijima dodijeljene su nagrade. Tako-

đer smo se vozili brodom s prozirnim dnom kroz 

koje se vidi dno mora. Najzanimljivije mi je bilo u 

nedjelju kada smo šetali gradom koji je pun zelenog 

drveća, cvijeća, kamenih kuća i izloga. Nakon pov-

ratka iz grada ručali smo i krenuli na put prema Ča-

kovcu. Bilo je jako lijepo! 

 

Dunja Ilić, 4.c 

 

Roditelji u nastavi 
 

Često dolaze naši roditelji u školu i pričaju 

nam o zanimljivim stvarima. Došla nam je Dunjina 

mama. Ona je stomatologinja pa nam je pričala kako 

se pravilno peru zubi. Saznali smo da četkica za zu-

be mora imati malu glavu i da se zubi moraju često 

prati. 

Došao je i Franov tata, ginekolog. On je go-

vorio o pubertetu i našem razvoju. Nekima je bilo 

zanimljivo, a neki pak su se smijali. 

Kas smo govorili o prošlosti Hrvatske, došao 

je Elizbetin tata. On je govorio o ratu i prošlosti. Re-

kao je da je u ratu umrlo mnogo ljudi. 

Uvijek naučimo nešto novo! 

Anja Vurušić, 4.c 

Ispred zidina staroga grada Raba. 
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Na danima kajkavske riječi u Zlataru ove godine 

predstavljala nas je bivša učenica naše škole Petra La-

pat pjesmom Fašnik te dugogodišnja voditeljica gđa 

Cilika Tarandek. Na natječaj su stigle 353 pjesme. Stru-

čni ocjenjivački sud, dr. Joža Skok, prof. Željka Horvat-

Vukelja i mr.sc. Božica Pažur, odabrao je 51 pjesmu, 

50 autora iz 42 osnovne škole kajkavskog govornog 

područja. Petra Lapat bila je vrlo uzbuđena što već dru-

gi put sudjeluje na susretu mladih pjesnika. Predstavni-

ce naše škole kažu da ih se najviše dojmio pjevački 

zbor s pjesmama na kajkavskome narječju. Tako su 

zdušno pjevali da su se svi koji su gledali njihov nastup 

odmah razveselili. 

Program je počeo u 10 sati okupljanjem ljudi u 

dvorani gdje su se mladi pjesnici preobukli u narodne 

nošnje. Najdojmiljiviji su im bili turopoljski dečki. 

,,Program je bio praznik za oči. I nikada, otkada dola-

zim na ˝Zlatar˝ nisam rekla da je bilo dosadno jer svi se 

uvijek potrude da se gosti osjećaju najbolje,˝ rekla je 

gđa Tarandek, učiteljica hrvatskog jezika. Vodi literar-

nu grupu te je svake godine prisutna na Danima kajkav-

ske riječi i svi je znaju kao staru znanicu. Na kraju sus-

reta učenici i njihovi učitelji dobili su diplome. Učitelji 

su također dobili i  Vodič kroz susret. 

Ovogodišnji susret prošao je u prisjećanju na 

dragoga gosta Stjepka Težaka. On je tri i pol desetljeća 

dolazio na susrete te se mladim pjesnicima obraćao mu-

drim i toplim riječima. Njima je to bio poticaj za krea-

tivno i marljivo pisanje. Njegovim odlaskom kajkavska 

riječ izgubila je velikog prijatelja i stručnjaka.    

                                       

                                

   Monika Ludaš, 6.a 

Bruno Blažeka, 6.a 

Dani kajkavske riječi - Zlatar 2006. 

Petra Lapat i voditeljica Cilika Tarandek 

 
Fašnik 

 
Čuje se vesela popevka, 

kak da svati idu… 

Miš z mačkom popevle, 

zec i pijanec več su si spili, 

pes ih se skupa naganja,  

krave i zmaji, si su na predstavi. 

 

Dok se si dobro zbežiju, 

krafne jih tople v pečnici čekajo. 

Tak bu im lepo, si idu pit, 

a za celi taj nered stric Fašnik bu bit. 

 
                                                Petra Lapat 


