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Poletni tečaj v Brežicah, slikano v Kostanjevici ob Krki © Bedenk

Naše šolsko leto 2019
Drage obiskovalke in dragi obiskovalci tečajev slovenščine,
ta številka Graškega kresnička je imela dolgo zimsko spanje, čeprav letošnje zime verjetno niti medvedi
niso prespali. Toda s pomladjo se vse prebudi, tudi kresničke in kresnički. Leto 2019 je bilo za naš
jezikovni inštitut zelo uspešno: izvedli smo 18 tečajev, ki jih je v obeh semestrih obiskovalo 130
udeležencev (vključno s poletnim tečajem). Vrhunec vsakega leta je seveda poletni tečaj, ki je lani
potekal v Brežicah. Tam smo preživeli pet zelo vročih, a aktivnih in pestrih dni. Utrinke s tega druženja
lahko vidite na fotografijah, ki krasijo vaša besedila v tej številki Graškega kresnička.
Veliko užitka pri branju ter spoznavanju Slovenije in slovenščine!
Kasilda, Tatjana, Petra, Vanja in Blažka
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Otroški tečaj
(učiteljica Blažka Vršič)

slovensko. Rad imam šport in učenje jezikov.
Moja številka je BG4/11, Gradec.

Jaz sem David. Star sem 12 let. Živim v
Gradcu. Hodim na gimnazijo. V prostem času
rad plavam, plešem in gledam filme. Moja
najljubša barva je modra. Moj najljubši dan je
petek. Učim se slovensko, ker je materni jezik
moje mame slovenščina.

To je Tina. Piše se Maze. Je iz Slovenije, iz
Slovenj Gradca. Stara je 36 let. Tina živi v Črni
na Koroskem. Govori slovensko. Po poklicu je
smučarka.
Sabine R.

Začetni tečaj 2/A1
(učiteljica Blažka Vršič)
Sem Fritz. Sem upokojenec in živim v Gradcu.
Slovenija je blizu. Zato hodím pogosto v
Slovenijo, v Maribor ali Ljubljano ali na Ptuj. To
so lepa mesta. Grem tudi na morje. Slovensko
vino je, mimogrede, zelo dobro. Zato se učím
slovenščino. Tečaj z gospo Vršič je zanimiv in
zabaven.

© David
Moje ime je Nina in moja mama govori
slovensko. To pomeni, da prihaja iz Slovenije,
iz Kranja. Moje najljubše mesto v Sloveniji je
Kranj. In zato me mama pošilja k pouku
slovenščine. Meni ni všeč slovenščina.

© Katja Pokorn
Slovenija ima veliko lepih rek, zato mi je všeč v
Sloveniji. Moje slovenske prijatelje poznam, ker
se skupaj vozimo s kajakom. Moja najlepša
slovenska reka je Soča. Poleti preživljam veliko
časa z avtodomom v dolini Soče. Delam za
Balkan River Defence, delamo okolju prijazen
projekt, ker želimo varovati okolje in reke.
Veslamo po rekah na Balkanu, ker želimo lepe,
divje reke pokazati svetu. Všeč so mi tudi ljudje,
hrana in šnops iz Slovenije. Zdaj se učim
slovenščino, tako lahko bolje spoznam kulturo.
© Iris

Začetni tečaj 1/A1
(učiteljica Kasilda Bedenk)
Dober dan! Moje ime je Johannes. Pišem se
Funk. Sem iz Bad Leonfeldna iz Avstrije. Živim
v Gradcu na Štajerskem. Delam pri AVL v
Gradcu. Po poklicu sem razvijalec za gorivne
celice. Učim se slovenščino za potovanja v
Slovenijo. Govorim nemško, angleško, špansko
in malo francosko. Malo razumem tudi

© Katja Pokorn

Začetni tečaj 2/A1
(učiteljica Petra Zdouc)

Draga Hilda,
učim se slovenščino, ker želim bolje spoznati
Slovenijo. Iz Gradca v Slovenijo ni daleč.
Slovenija ima veliko različnih regij. Regije so
vsaka zase zelo zanimive. Veliko je priložnosti
za pohodništvo, kolesarjenje in plavanje v lepi
naravi. Obstaja tudi veliko kulture.
Lep pozdrav
Edgar

Draga Petra!
Vsak četrtek grem na tečaj slovenščine. Tam se
učim osnove slovenskega jezika, jem dobre
piškote in pijem dober čaj.
Zakaj se učim slovenščino? Moja babica ima
slovenske korenine in to je bila majhna
skrivnost. Želim razkriti skrivnost in rada bi ji bila
blizu. Upajmo, da me gleda z neba. Delam tudi
v mednarodnem podjetju in sodelujem s
Slovenijo.
Mogoče
lahko
slovenščino
potrebujem v prihodnosti.
Iiiiiin: Všeč mi je Slovenija. Z bratom sva šla s
kolesom po Sloveniji. Slovenija je lepa dežela.
Všeč so mi mesta v Sloveniji in slovenska
alternativna glasbena scena. In v nekem
trenutku bom stala na Triglavu. Rada tudi
poslušam zvok slovenskega jezika. To so vsi
dobri razlogi za učenje slovenskega jezika.
A obstaja še en razlog: Imam dobro, prijazno,
vljudno in pozorno učiteljico. Hvala za to!
Lep pozdrav, tvoja učenka
Isabella

Kostanjevica na Krki © Bedenk
Dragi Damjan!
Kako si? Upam, da si dobro. Tukaj sem na
tečaju slovenščine - kot vsak četrtek. Potem
gremo včasih skupaj na pijačo.
Za vikend sem pogosto v Sloveniji. Birgit in jaz
imava staro hišo v Kresnici. Tam imava velik vrt
in majhen vinograd.
V soboto zvečer greva ven v Mariboru.
Poslušava dobre koncerte ali greva na večerjo.
Upam, da prideš na obisk. Potem bomo šli na
sprehod in spili kozarec vina. Lahko me tudi
pokličeš. Moja telefonska številka je 0043 660
5636405.
Lep pozdrav in upam, da se kmalu vidiva
Christian

Zakaj se učim slovenščino?
Pred tremi leti sem po naključju izvedel, da
imam sorodnike v Sloveniji. Imamo tudi isti
priimek. Telefonirala sva - Tomaž in jaz. Ampak
on ni znal govoriti nemško in jaz ne slovensko.
Morala sva govoriti angleško. Zato sem si rekel,
da bi rad šel na tečaj slovenščine. Zdaj se učim
slovensko in lahko se sporazumevam z ljudmi.
Slovenščina je za mene zelo težka in vedno
pozabim mnogo besed, ampak še vedno
poskušam.

Dragi Dmijtri!
Kako si? Upam, da si v redu. Ob četrtkih hodim
na tečaj slovenščine. Zdaj ti lahko že pišem v
slovenščini. Učim se slovenščino, ker imamo
vikend v Sloveniji. Rada bi govorila s sosedi.
Zelo rada imam naravo in metulje.
Ko sem v Sloveniji, grem rada na sprehod ali
delam na vrtu. Včasih povabimo prijatelje in
kuhamo dobro hrano in pijemo domače vino. Na
vrtu imam veliko rož in rada delam šopke.
Redkokdaj vodim tečaj nenasilne komunikacije.
Ali imaš i ponujaš tečajev? Mogoče lahko kdaj
skupaj vodiva tečaj?
Lepo te pozdravljam in upam, da prideš na
obisk!
Birgit

Winfried

Kostanjevica na Krki © Bedenk

3

Utrjevalni tečaj A1/A2
(učiteljica Vanja Novak)

Nadaljevalna stopnja 2/A2
(učiteljica Petra Zdouc)

Ljubljana
Ljubljana je glavno mesto Slovenije. V Ljubljani
je veliko lepih prostorov, na primer: park Tivoli,
center, Tromostovje, grad Ljubljana, tržnica v
centru.
Na trgu v centru je ob petkih „Odprta kuhna“,
kjer je hrana z vsega sveta. Ljubljanica je reka,
ki teče skozi Ljubljano. Desno in levo od reke so
udobne kavarne in lepe gostilne in lahko gremo
na sprehod. Jože Plečnik je bil znan arhitekt, ki
je zaznamoval podobo centra.
Ljudje v Ljubljani so zelo prijazni. Obisk se
obrestuje.

Če boš šel v Slovenijo, obišči Maribor. Tam si
oglej staro trto in se sprehodi po obrežju Drave.
Potuj z ladjo. Pij dobro kavo v kavarni »Mačka«.
Pojdi z vlakom v Laško. Pij dobro pivo in plavaj
v toplicah.
Naslednji dan pojdi v Ljubljano. Sedi v letni vrt
na obrežju Ljubljanice, pojdi do Tromostovja in
nazaj na Zmajski most. Oglej si lepe Plečnikove
stavbe. Pojdi na grad. Zvečer pojdi na
Nebotičnik, pelji se z dvigalom. V dvanajstem
nadstropju je kavarna s pohištvom iz tridesetih
let. Če si v Ljubljani, ne pozabi obiskati Narodne
in univerzitetne knjižnice.
Če imaš še čas, pojdi do reke Soče in jej v
restavraciji Hiša Franko pri Ani Roš. Obišči tudi
pokopališča in se spomni umrlih iz prve
svetovne vojne.
Pelji se naprej, potem pojdi na morje. Jadraj
vzdolž obale od Pirana do Izole.
Čuti Slovenijo – feel Slovenia!
Franz in Albert

Kaj si je treba ogledati v Sloveniji?

Kostanjevica na Krki © Bedenk

Če obiščete Slovenijo, si oglejte Ljubljano, ker
je Tromostovje čudovito. Tam je vedno veliko
ljudi, na primer umetniki, glasbeniki in turisti. Ob
reki Ljubljanici je mnogo kavarnic. Nujno pojdite
tja in spijte kavo, vino, špricer ali mešanico in
pojejte gibanico ali kremšnito.
Anne in Christine

Maribor
Maribor je drugo največje mesto Slovenije in se
nahaja na Štajerskem. Ni daleč od Gradca in
radi gremo tja. V Mariboru živi sto tisoč ljudi.
Leži ob reki Dravi in je lepo mestece z dvema
univerzama. V centru so star grad, katedrala in
veliko cerkev. Mestni park je čudovit in ima tri
ribnike. Mesto ima hrib Piramido in Pohorje.
Razgled od zgoraj je odličen. V Mariboru lahko
dobro jemo, na primer kranjske klobase,
gibanico, potico in štruklje. In lahko pijemo
dobro kavo. Na koncu moramo omeniti, da je
tam najstarejša vinska trta na svetu.
Dolina Soče
Dolina Soče je v Triglavskem narodnem parku.
Je zelo lepa dolina. Voda je kristalno čista in
smaragdno zelena. Spomladi se veliko ljudi
ukvarja z vodnim športom. Soča izvira v dolini
Trenta, dolga je 136 km. Za mejo je ime Soče
Isonzo in se pri Trstu izliva v Jadransko morje.
Znana mesta so Bovec, Kobarid, Tolmin, Nova
Gorica. V Kobaridu je zanimiv muzej o prvi
svetovni vojni.
skupinsko delo

Krško © Bedenk
Če obiščete Slovenijo, se peljite na Bled.
Najemite čoln in se popeljite po jezeru. Sredi
jezera je cerkev. Izstopite in oglejte si cerkev ter
pozvonite z zvončkom želja in vaša želja se bo
izpolnila. Potem pojdite na sprehod na grad. Če
ste lačni ali žejni, pojdite v restavracijo in pojejte
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gibanico ali pa kremšnito in spijte pivo Laško.
Če imate čas, obiščite Ljubljano. Poiščite
Nebotičnik in popijte kavo v dvanajstem
nadstropju. Poiščite Prešernov spomenik na
Prešernovem trgu. Pozimi smučajte na Pohorju
in jeseni ali spomladi pohajkujte vzdolž Soče.
Annemarie in Silvia

Osvežitveni tečaj B1
(učiteljica Kasilda Bedenk)
Nepričakovano darilo iz Slovenije
© Neugebauer
V začetku novembra smo v Trofaiachu
praznovali 40 let obstoja mesta pa tudi 20 let
prijateljstva med mestoma Trofaiach in Kamnik
v Sloveniji ter med mestoma Trofaiach in
Clonmel na Irskem.
.

Kakšno lepo presenečenje! " Zelo me je
veselilo. Celo nekaj znanja slovenskega jezika
ti lahko včasih prinese darilo.
Eveline
Moje rojstno mesto je Torino, pozneje smo se
preselili v Kanalsko dolino. Tam sem prvič slišal
slovenščino. Ampak Kanalski Slovenci so
govorili tudi nemško, zato smo se dobro
sporazumevali. Pomembno se je razumeti, zato
se skrbno učite jezikov. Kajti jeziki se ne
prepirajo, ampak se med seboj oplajajo. V
Kanalski dolini nosimo travo s »košem«, skuti v
narečju rečemo »šotn«, po furlansko pa
»scuète«; petju pod lipo pravimo »konta«, v
italijanščini pa »canto«.
Tudi ko še nismo bili vsi v EU, smo lahko
prestopali meje. Takrat sem si ogledal
smučarsko tekmovanje v Kranjski Gori in
smučarske skoke v Planici. Ob lepi smaragdni
Soči sem občudoval veličastne Julijske Alpe in
otok pokojnikov na Blejskem jezeru.
Nekega dne smo se prek bi-dežele (Koroške)
pretihotapili (brez tihotapcev ljudi) ! v dvodelno
Štajersko. Spet smo bili v neposredni bližini
Slovenije, dežele gora in morja. Obiskal sem
Maribor, Ptuj, Ljubljano in Ankaran in spet sem
srečal ljudi, ki govorijo nemško in italijansko.
Kljub temu se učim slovenščino. Kar tako zelo
cenim pri Sloveniji, je, da ima na zastavi
ovekovečen Triglav in da državna himna ni
bojna pesem.
Svet je svet. Kot je razvidno, ima ta beseda več
pomenov, zato bom moral tudi vnaprej iskati
pomoč v slovarju.
Albert

© Neugebauer
Zaradi tega je naš župan povabil na obisk veliko
delegacijo iz Kamnika. Med njimi sta bila bivši
župan Tone Smolnikar in sedanji župan Matej
Slapar. Tudi jaz sem dobila povabilo na sprejem
župana, ker sem članica občinskega sveta v
Trofaiachu.
Veliko ljudi je bilo na sprejemu - iz Trofaiacha,
iz Kamnika in iz Clonmela. Poslušali smo
pozdravne besede in potem smo se dolgo
pogovarjali. Matej Slapar je šel okrog in me je
pozdravil po angleško in po nemško. Ampak jaz
sem odgovorila po slovensko. Mislim, da je bil
župan zelo presenečen. Na koncu prijaznega
pogovora mi je Matej Slapar dal darilo:
čokolado, sir, žganje in knjigo z recepti iz
Kamnika (v angleščini !).
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Slovenija

Ampak tam je bilo vse polno! Zato sva se
odločila, da greva z gondolo na Vogel, domači
vrh Bohinjcev. Ko sva prišla gor, sva imela
veliko srečo, ker sva dobila super apartma s
pogledom na Triglav – ampak Triglav je bil sredi
oblakov. Kljub temu sva zelo uživala tisti večer.
Dve uri sva se sprehajala po Voglu in zvečer
jedla dobro gobovo juho z ajdovimi žganci.
Ker sva zelo optimistična, sva vstala zelo
zgodaj, da bi videla sončni vzhod. In glej –
popolnoma jasno je bilo in videla sva vrh
Triglava brez oblakov! Na drugi strani pa je bilo
celotno Bohinjsko jezero pod debelo megleno
odejo. To je bila slika kot iz pravljice. Potem sva
zajtrkovala in se peljala dol z gondolo. Ves dan
sva uživala v vožnji s kanujem po Bohinjskem
jezeru.
Cèline

je ljubljena domovina moje mame. Slovenija je
majhna dežela v centru Evrope. Ima samo dva
milijona prebivalcev, ampak leži ob meji z
Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo in ima
dostop do morja. Slovenija ima »most of all«:
visoke gore, lepe planine in doline, veliko
različnih pokrajin z vinogradi, toplicami, zelo
posebnimi podzemnimi jamami, graščinami in
samostani. Predvsem je za pokazati Ljubljana,
čudovito glavno mesto s številnimi umetniškimi
deli arhitekta Jožeta Plečnika.
Slovenci so zelo prijeten narod, so lepi, prijazni,
gostoljubni, zelo delavni, iznajdljivi, radi pojejo
in so tudi glasni. Zelo simpatičen narod, ki
postaja vse bolj svetovljanski. Njihova kulinarika
je sploh »top«.
Bili so tudi temni in hudi časi – kot v mnogih
drugih državah. Zelo priporočljiva je knjiga
Draga Jančarja To noč sem jo videl.
Slovenija je v mojem srcu.
Ferdinanda

Pri Martinovih v Globočicah © Bedenk

Moje izkušnje s Slovenijo
Prva izkušnja je bila, da nisem nič razumel.
Nisem razumel sprevodnika na vlaku, nisem
razumel potnikov v kupeju, nisem razumel
radia, ki je »govoril« iz zvočnika v kupeju (tega
v Avstriji ne poznamo – da lahko poslušaš radio
prek zvočnika v kupeju !) in nisem razumel
staverda, ki mi je ponudil hrano. Ampak ljudje
so bili prijazni in na poti do Kopra sem dobil
hrano. Takrat sem se odločil, da se bom učil
slovenščino, da bi bolje razumel ta jezik.

Čebelnjak pri Pleteršnikovi domačiji © Bedenk

En dan v Triglavskem narodnem parku
Avgusta sva hotela uživati en dan v Triglavskem
narodnem parku. V soboto popoldne sva se
mimo Celovca zapeljala do Bohinjskega jezera.

Vedno, ko sem v Sloveniji, srečujem prijazne
ljudi, včasih bolj ljubeznive, kot je prodajalka
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bureka na ljubljanski železniški postaji, včasih
bolj komunikativne, kot je bil sprevodnik, ki mi je
ukazal (ne prosil), da moram prestopiti v Celju
na poti v Velenje. Ampak srečal sem tudi že
sprevodnike, ki so praznovali svoj delovnik s
pivom v jedilnem vagonu med Ljubljano in
Zidanim mostom. Sploh se v slovenskih jedilnih
vagonih lahko dobro je. Kje, razen v sloveniji, še
pripravljajo svežo hrano na vlaku?
Ena najlepših izkušenj na mojih poteh po
Sloveniji je brez dvoma pokrajina: veliko
enkratnih gora, soteske kot vzdolž bohinjske
proge in planinske pokrajine na Krasu ... Mislim,
da je Slovenija čisto prijazna država.
Christian

© Haas

Matzenauerjev dvorec na Goričkem
Pred časom sem dobil v dar knjigo Pozabljeni
raji. V tej knjigi opisuje avtor Georg Lux skrivne
kraje na Koroškem in Hrvaškem, v Furlaniji in
Sloveniji. S knjigo v roki sem poiskal enega od
teh posebnih krajev v Sloveniji. Našel sem
ruševino dvorca Matzenauer na obrobju vasi
Prosenjakovci v občini Moravske Toplice na
Goričkem. Razvalina gradu leži v parku, ki bi ga
danes imenovali „pragozd“. Drevesa namreč
rastejo iz stavbe. Tabla „Gibanje prepovedano“
pove vse!

Konverzacijski tečaj C2
(učiteljica Tatjana Koren)
Poletni tečaj v Ljubljani
Lansko poletje sva bili Gerhild in jaz na
poletnem tečaju v Ljubljani. Stanovali sva
skupaj z množico mladih v dijaškem domu.
Bivali sva v troposteljni sobi. Imeli sva jo samo
za naju. Polpenzion je bil odličen.
Dijaški dom je bil precej daleč od mesta, tako da
sva se potrudili dobiti cenejšo avtobusno karto.
Nek zelo ustrežljiv uradnik nama je priporočal
mesečno karto za upokojence, ki je bila
neverjetno poceni.
Na tečaju nas je bilo 7 študentov iz različnih
držav, in sicer: ena Hrvatica, ena Makedonka,
en Anglež, en Dunajčan, en Italijan in midve iz
Gradca.
Naša učiteljica se je posebej potrudila, da bi nas
naučila lep slovenski jezik, to pa ni bilo
preprosto – zaradi različnih jezikov in generacij.
Naš dnevni ritem je bil sledeč: vstajali sva ob
sedmih, se umili, jedli zajtrk, šli na avtobus in se
vozili približno 20 minut. Tečaj smo začeli ob 9
h. Ob pol enajstih smo imeli polurni odmor, nato
smo imeli tečaj do enih. Kosilo v dijaškem domu
je bilo od dvanajste do štirinajste ure.
Popoldne smo šli na izlete, midve sva šli včasih
na grad ali v Tivoli. Pogosto sva šli samo
pohajkovat, saj sva želeli spoznati celo
Ljubljano.
Za domačo nalogo sva imeli čas samo zvečer.
Bilo je zelo lepo in zanimivo, veliko sva doživeli,
se naučili in se tudi nasmejali!
Eva in Gerhild

© Haas
Enonadstropni dvorec, ki je od leta 1876
zapisan kot grad, je bil razkošno grajena stavba
v neoklasicističnem slogu, ki je služila kot letno
in lovsko bivališče številnih lastnikov, ki so živeli
bodisi kje v Avstriji bodisi na Madžarskem.
Stavba naj bi bila zgrajena v začetku 19.
stoletja; gradnjo so po vsej verjetnosti opravili
italijanski stavbeniki. Okrog stavbe je bil urejen
park s fontano in klopcami za počivanje, celotno
zemljišče je obsegalo okrog 150 hektarjev.
Stavbo je leta 1900 kupil grof Carl von
Matzenau, ki je umrl leta 1932. Na starem
pokopališču v Selu blizu rotunde, oddaljenem
samo dva kilometra od gradu, sem našel
Matzenauerjev grob. Na tem pokopališču
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najdemo nagrobne napise v različnih jezikih: v
nemščini, slovenščini in madžarščini.

rodil leta 1840. Njegovo življensko delo je bil
slovensko-nemški slovar, ki je še danes na
prodaj in v uporabi.

S precejšnjo gotovostjo lahko rečem, da bom
obiskal tudi druge skrivne kraje iz te zanimive
knjige.
Karl

V kraju Mirna Peč smo si ogledali Muzej
glasbenika Lojzeta Slaka in pesnika Toneta
Pavčka. Med obiskom smo skupaj zapeli pesem
Lojzeta Slaka V dolini tihi.

© Haas

Poletni tečaj Brežice 2019
(učiteljici K. Bedenk in T. Koren)

Pevski nastop v Slakovem muzeju © Bedenk
Na zaključku smo šli v Kostanjevico na Krki in si
ogledali velik cistercijanski samostan, ki je
danes galerija.

Lanski poletni tečaj slovenščine je bil v
Brežicah. Mesto Brežice leži ob sotočju Save in
Krke blizu meje s Hravško. Prva omemba je bila
1241. Nastanjeni smo bili v hotelu Splavar v
centru mesta. Dopoldne smo imeli pouk na
Fakulteti za turizem. Popoldne smo si
ogledovali lokalne znamenitosti.

Vendar si nismo ogledovali samo znamenitosti,
ampak poskrbeli tudi za svoje želodce! Na
primer smo bili na ogledu kmetije pri Krški vasi
in tam smo pokušali cviček ter njihove mesnine.
Zadnji dan smo imeli večerjo v Oštariji Debeluh
v Brežicah pri enem najboljših slovenskih
kuharskih mojstrov. Odlično je bilo!
Poletni tečaj mi je bil zelo všeč in se že veselim
naslednjega.
Bernd

Poletni tečaj v Brežicah © Bedenk
Na primer – imeli smo voden ogled Brežic in
brežiskega gradu s čudovito viteško dvorano.
Bili smo v gradu in mavzoleju Anastazija Grüna
(grofa Antona Aleksandra Auersperškega). Grof
je bil pesnik in pisatelj, sodeloval je v marčni
revoluciji leta 1848, bil poslanec v frankfurtskem
parlamentu in Prešernov prijatelj.
Mojstrovina Jureta Tomiča iz Oštarije Debeluh ©
Bedenk

Poleg teda smo si ogledali hišo Maksa
Pleteršnika v Pišecah. Maks Pleteršnik se je
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Nekaj vtisov s slovenskega poletnega tečaja

baročnih slik z alegorijami iz grške zgodovine.
Potem smo se odpeljali čez gorjanske hribe
proti domačiji Martinovih, kjer sta nam dva
sinova zaigrala na harmoniko. Nato smo
obiskali še grad Mokrice blizu hrvaške meje,
ampak Ane ni bil všeč. !

Prvi dan, v nedeljo, smo želeli iti do cerkvice sv.
Vida po čateževi energetski poti. Ampak bilo je
zelo daleč in predolgo je trajalo. Tako jih je
samo nekaj naredilo celo pot. Pot mi je bila zelo
všeč.
V ponedeljek smo si ogledali v razstavo v gradu
Brežice. Del razstave je o narodnoosvobodilnem boju. Dopoldne pa smo se morali učiti
sklanjanje množine besed.
V torek smo šli v grad Pišece: To je lep grad, bil
je čudovito prenovljen. Ima postelje, kopalnice,
stranišča, kuhinjo itd. Ampak tam nihče ne živi,
samo upravnik je bil tam. Škoda. Najbolj
impresivno doživetje je bil ljubezniv sprejem
društva v mavzoleju Anastasiusa Grüna.

V Slakovem muzeju © Bedenk
Torek, 13. 8.2019: Na tečaju dopoldne smo
vadili pesem Lozjeta Slaka in vsak dan zveni
boljše. Popoldne smo se zapeljali v Leskovec
pri Krškem. Domačini so nas sprejeli s cvičkom
in pogačo pred mavzolejem Anastasiusa
Grüna. Toda grad Šrajbarjev turn propada in
vstop vanj ni dovoljen. Potem smo si ogledali
rojstno hišo Maksa Pleteršnika, ki je pripravil in
izdal najboljši slovensko-nemški slovar. Pišečki
grad mi je bil zelo všeč. Skrit je v gozdu in v
dolinici, tako da ga je težko najti. Presenečen
sem bil, da so ga tako dobro obnovili s pomočjo
Evropske Unije. Žal mi je, da je prazen in brez
funkcije. Nato smo pokušali domače vino v
vinski kleti v repnici, ki so jo kmetje zgradili v
kremenčevem pesku.

V sredo smo se naučili vse o čebelarjenju. In
sem se odločila, da bom pridna kot čebela in se
bom učila vsak dan petnajst minut slovenščino.
Bomo videli!
Anne

Na Pišečkem gradu © Bedenk

Sreda, 14.8.2019: Spet se je skupina izgubila
na poti do muzeja Lojzeta Slaka v Mirni Peči. V
muzeju smo vsi skupaj zapeli Slakovo pesem V
dolini tihi. Meni se je zdelo, da smo bili tako
dobri, da bi lahko nastopali na TV. Potem smo
se peljali v Kostanjevico na Krki, lepo majhno
mestece na otoku v reki Krka. Blizu je nekdanji
samostan Kostanjevica z razstavo slovenskih
slikarjev in kiparjev. Vodil nas je mlad fant in
nam razlagal o razstavi ter obnovi cerkve, ki je
bila poškodovana med drugo vojno. Domov
smo se peljali čez Krško polje in zvečer zelo
dobro jedli v Oštariji Debeluh. To je odlična
restavracija v centru Brežic. Dolgo smo se
pogovarjali in pokušali dobro vino iz tega
okoliša.

Dnevnik poletnega tečaja v Brežicah
Nedelja, 11.8.2019: Z bratom sva že ob 12 h
prišla iz Koroške. Hotel v Brežicah je prijazen.
Veliko ljudi je bilo pred cerkvijo, ker je župnik
praznoval zlato mašo. Popoldne je Kasilda
predstavila program tečaja. In potem smo vsi
skupaj šli na Šentviško goro ter po poti iskali
energijske točke. Toda bilo je prevroče.
Ponedeljek, 12.8.2019: Dolgo sem spal.
Popoldne nam je zelo kompetentna vodička
odlično pokazala Brežice in nam pripovedovala
o najvažnejših hišah in spomenikih, predvsem o
gradu Brežice. Viteška dvorana je polna
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Četrtek, 15.8.2019: Danes je praznik Marijinega
vnebovzetja in bom šel k sveti maši.
Werner

Ponedeljek, 12.8.2019: V še večji vročini so nas
danes po končanem pouku in po kar dobrem
kosilu povabili na voden ogled Brežic in
Brežiškega gradu. Kdo bi si misli, koliko smo v
tem prelepem gradu videli! Film v mestni hiši ni
bil ravno vrhunec dneva. V konvoju smo se
potem odpeljali na ogled Martinove kmetije v
Globočicah pri Krški vasi, kjer smo si ogledali
celotno biološko kmetijo, vse pojedli in skoraj
vse popili, kar so nam prijazno ponudili. Na poti
domov smo si ogledali še grad Mokrice in
čudežno se nam je pridružila tudi mlada
sopotnica iz Nemčije. !

Moj dnevnik poletnega tečaja
Nedelja, 11.8.2019: Prvi dan se je začel z veliko
fešto v centru Brežic: ob župnišču nas je
pričakala pogostitev ob zlati obletnici
maševanja
gospoda
Milana
Kšeleja,
priljubljenega brežiškega župnika. Ponudili so
nam meni: goveji golaž ali puranjo obaro kot
predjed ... Zaradi uvodnega srečanja in
predstavitve programa ter izletov na Fakulteti za
turizem v brežiški Ulici prvih borcev smo skoraj
zamudili glavno jed, in sicer svinjsko pečenko,
ocvrtega piščanca, francosko in krompirjevo
solato z volčjimi bobi in mehkužci. O, ti moj
dnevnik, kaj nas je šele potem čakalo! V največji
vročini smo morali vandrati po centru mesta gor
in dol in brezupno iskati najbolj neznane
podatke o brežiški zgodovini. Potem pa je prišel
vrhunec dneva: gorska avantura po sledeh
nekih skritih energijskih točk na šentviško goro
nad Čatežem do cerkvice sv. Vida! Klapa je bila
popolnoma na tleh!

Mavzolej Anastasiusa Grüna © Bedenk
Torek, 13. 8.2019: Vsak dan šola, to je sredi
poletja kar naporno. Tudi danes smo se veliko
naučili – na tečaju in na ekskurziji v Leksovec
pri Krškem, kjer smo si ogledali neko ruševino,
ki naj bi nekoč bila prelep grad z imenom
Šrajbarjev turn. Zelo prijazni in gostoljubni so
bili člani tamkajšnjega kulturnega društva, ki so
nam pokazali nek mavzolej brez ključa in celo
kripto s poškodovanimi sarkofagi. Grad Pišece

Pot na Šenviško goro © Bedenk
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je kar lep, ampak še vedno leži v zasanjanosti,
čuva pa ga nek princ, ki se je preoblekel v
nekega Ivana. V repnici Najger smo šli pod
zemljo v neke katakombe za vino. Najbolj mi je
bil všeč mladi okusni sir, mesnine so bile tudi v
redu. Vino in cviček pa smo kupili za posebne
prijatelje.
Sreda, 14.8.2019: Mirna Peč – to pomeni Lojze
Slak in Tone Pavček, to pomeni skupni pevski
nastop z našimi novimi pevci in pevkami,
uspešno snemanje in veliko informacij. Prav
poseben obred imamo pri vožnjah: skupaj se
odpeljemo v konvoju, potem se porazdelimo po
vsej deželi in na koncu se spet vsi dobimo – npr.
v Kostanjevici na Krki, kjer smo si ogledali
Galerijo Božidarja Jakca. Vrhunec tega
predzadnjega dneva pa je prav gotovo bila
večerja v Oštariji Debeluh. Tam nas je razvajal
Jure Tomič, ki je očitno eden najboljših
kuharskih mojstrov v vsej Sloveniji.
Hvala Kasildi in Tatjani za prečudovit in bogat
program ter za ves trud in potrpljenje z nami.
Vsak dan je bil poseben in očarljivo lep.
Neverjetno veliko kontaktov sta navezali in mi
kot skupina imamo spet eno dodatno domovino!
Wolfgang

Moj dnevnik © Heike
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ab Niveau A2, 27 Lehreinheiten à 45 min in 6
Tagen, reichhaltiges Nachmittagsprogramm
Kursort: Olimje (bei Podčetrtek im Osten
Sloweniens)
https://www.visitpodcetrtek.com/sl
Kursbeginn:Dienstag, 11. August 2020, 17 Uhr
Kursende: Sonntag, 16. August 2020 um 13.30
Uhr (danach Mittagessen)
a
Kursleitung: Mag. Tatjana Koren und Kasilda
Bedenk, prof.
Kursgebühr: 220,00 € (inkl. MwSt) + Kosten für
Eintritte, Führungen und ev. Verkostungen
Unterkunft: Domačija
Jelenov greben,
Olimje 90, 3254 Olimje: https://www.jelenovgreben.si.
Zimmerkategorie und Preis (Übernachtung
mit Frühstück):
• Pension Rebeka und Karolina (auf
dem Hügel): 54,00 € im Zweibett-,
59,00 € Einbettzimmer
• Pension Pod grebenom (neu, 400 m
entfernt, unter dem Hügel, nur 5
Zimmer): 45,00 € im Zweibett-, 50,00 €
im Einzelzimmer
• Mittagessen: 13,50 €
• Tour. Taxe: 2,50 €
• 5 % Skonto ab 5 Übernachtungen!
TeilnehmerInnenzahl: max. 20 Teilnehmer
Anmeldungen: online

Kloster in Olimje
Na našem 14. poletnem potepanju po Sloveniji
bomo spet zavili na vzhod Slovenije, samo malo
severneje od Brežic. Tokrat smo za naše
bivanje izbrali idilični Jelenov greben v Olimju,
domačijo, ki leži na griču nad olimskim
samostanom sredi gojišča jelenjadi, muflonov in
damjakov. V gostišču postrežejo z domačimi
divjačinskimi in gobjimi specialitetami, v sklopu
domačije so tudi welness, masažni in lepotni
studio, trgovina z domačimi izdelki, jabolčni
ranč in vinoteka. Kraj je znan predvsem po eni
najstarejših lekarn v Evropi, pater Jože Lampret
iz minoritskega samostana v Olimju pa vsako
nedelho mašuje v Gradcu. Ogledali si bomo
samostan, domačo pivovarno, Kozjanski park in
Pilštajn, Kumrovec in Planino pri Sevnici ...
Skočili boste lahko v najlepše terme v Sloveniji
(Olimia) in zadnji večer doživeli nepozabne
gastronomske užitke pri Amonu v Olimju
(https://www.amon.si). Skratka, spet bo
zanimivo, aktivno, poučno, veselo in družabno.

(http://slowenischingraz.at/events/sommerkurs2020/) oder per Mail (info@slowenischingraz.at)

Anmeldefrist: bis 29. Februar 2020 bzw. bis
zur Besetzung der Zimmer (15 Zimmer sind bis
16.3.2020 vorreserviert; bis zu diesem Termin
muss die Anzahlung überwiesen werden!)
Anzahlung: 30 % des Zimmerpreises an
Jelenov greben (nach erhalt der Rechnung),
die Kursgebühr bis zum Beginn des
Sommerkurses. Bitte unbedingt angeben, was
für ein Zimmer Sie haben möchten und dass Sie
im Rahmen des Sommerkurses Slowenisch
kommen.#
Beachten Sie bitte auch die Stornobedingungen
unter:
http://slowenischingraz.at/allgemeine
geschaeftsbedingungen/ (bis 2 Wochen vor
Kursbeginn keine Stornogebühr, dann 50 %).

Jelenov greben, Olimje
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