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Drugačno leto 2020 
Leto 2020 si bomo res dolgo zapomnili po številnih nepričakovanih dogodkih, ki so nam življenje 
dobesedno obrnili na glavo. Koliko stvari se je zgodilo, ki si jih prej nikoli ne bi predstavljali! Z velikim 
upanjem smo čakali na novo leto, na cepiva, na teste, na sprostitev ... a danes, sredi marca 2021, je 
stanje enako ali slabše. Od lani marca naša učilnica sameva že osmi mesec. Zato se je tudi nabralo 
nekaj manj prispevkov za naš Graški kresniček. A ti, ki jih boste lahko prebrali, so vsi odlični in 
prisrčni. Popestrili smo jih s slikami z lanskega (pravljičnega) poletnega tečaja v Olimju, ki nam ga je 
kljub vsemu uspelo izvesti. In na to smo res ponosni. Udeležba je bila malo slabša, a program smo v 
celoti izpeljali in spoznali čudovite kraje na vzhodu Slovenije: Olimje, Pilštanj, Planino pri Sevnici, 
Podsredo, Bistrico ob Sotli, Podčetrtek, Rogaško Slatino ... Vreme je bilo odlično, vzdušje veselo in 
sproščeno kot vedno, ogledi zanimivi in naučeno nepozabno 😉. Na zadnji strani našega Kresnička 
lahko preberete razpis letošnjega poletnega tečaja, ki bo potekal v Bohinju. Pridite, lepo bo! 
 



Začetni tečaj 2/A1 

(učiteljica Franziska V. Brunner) 

Jaz sem Chiara. Učim se slovenščino na 
tečaju v Gradcu. Vsi iz skupine zdaj živimo v 
Avstriji. Naša učiteljica Franziska je 
simpatična. Njeni študenti niso iz Slovenije. 
Študenti so zelo simpatični. Naš tečaj je 
zabaven. 

Živjo! Ime mi je Marina. Jaz sem iz Avstrije. 
Živim v Gradcu. Jaz sem učiteljica. Ne delam v 
šoli. Delam doma. Govorim nemško, angleško 
in tudi malo špansko. Imam tri sinove. Tudi oni 
živijo v Gradcu. Rada gledam televizijo, stare 
filme in berem knjige. Rada tudi kuham za 
mojo družino. Rada pijem kavo in vino. 

 

 

Koča pri čarovnici, Olimje 

Naša skupina se uči slovenščino na tečaju pri 
inštitutu »Slovenščina v Gradcu«. V naši 
skupini je osem oseb, dva študenta in šest 
študentk. Moji sošolci so zelo simpatični, tudi 
naša učiteljica je zelo prijazna. Mi govorimo že 
malo slovensko.  

Alexander 

 

Slowenisch Aufbaustufe 1 

(učiteljica Petra Zdouc) 

Kaj smo se naučili od pandemije? 

Nisem prepričan, da se je veliko ljudi kaj 
naučilo od pandemije. Mnogi bodo veseli, ko 
bo konec pandemije. Tudi prej so že bile 
pandemije, ampak ljudje so malo napredovali. 

Morda so nekateri ugotovili, da tudi v tehnično 
razvitih družbah nismo na varnem. Nekateri 
politiki sedaj razumejo, da je dober zdravstveni 
sistem zelo dragocen. 

Zanimivo je, da je znanost hitro našla cepivo. 
Po drugi strani je žalostno, da nekateri ljudje 
verjamejo norim idejam, namesto da bi bili 
pametni. 

Vidimo tudi, da ni lahko v demokraciji pretehtati 
pravice do svobode in zdravja. Marsikaj je v 
pandemiji postalo težje. Na primer se ni 
enostavno naučiti jezika, ker se ne moreš 
srečati. Toda novih idej je veliko.  Zato so 
lekcije zanimive tudi na spletu. 

Fritz 
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Slowenisch Aufbaustufe 2 

(učiteljica Vanja Novak) 

Lizbona  

Lizbona je glavno in največje mesto 
Portugalske. Lizbona je zelo  svetla in čista. 
Vsepovsod po mestu so beli in črni tlakovci iz 
apnenca in bazalta. Lizbona ima zelo lepo 
arhitekturo, okrašeno s ploščicami azulejo. 
Azulejo so modro-bele okrasne ploščice iz 
keramike. Lizbona ima tudi dobro hrano. Znani 
sta predvsem »Pasteis de bacalhau« in 
»Paisteis de Nata«, to je tortica iz listnatega 
testa in obilico pudinga. Portugalci pijejo radi 
Ginjo, sladek višnjev liker, ki je bil že v 
prazgodovini priljubljena pijača. Lizbona leži ob 
Atlantiku, zato so se tam začele številne 
odprave, ki so odkrile nove svetove; veliko 
Judov je od tam z ladjo pobegnilo v Ameriko 
pred 2. svetovno vojno. Blizu Lizbone so 
čudovite plaže, na primer Praia da Adraga, 
Praia da Ursa. Vredna ogleda je tudi Sintra, 
posebej posestvo Quinta da Regaleira. Quinta 
da Regaleira je na seznamu Unescove 
svetovne dediščine; tam je palača, kapela in 
prostoren park z jezeri, podzemnimi jamami, 
fontanami, mostovi, podzemnimi predori in 
zgodovinskim teniškim igriščem. Spominja nas 
malo na Alico v čudežni deželi. "#$% 

Lisi 

 

 

Hotel Delfin v Izoli 

V Sloveniji imajo Demokratično stranko 
upokojencev Slovenije DeSUS in Zvezo 
društev upokojencev Slovenije ZDUS. 

Upokojenci imajo hotel Delfin neposredno na 
jadranski obali v Izoli. Vsak lahko rezervira 
sobo tam. Hotel ima 219 udobno opremljenih 
sob z balkonom. Hotel ima tudi samopostrežno 
restavracijo in bazene. Ni tako drag, ima tri 
zvedice. Hotel leži na ugodni legi, blizu morja 
in blizu Izole. Hotelsko osebje je zelo prijazno.  

Mesta Portorož in Piran nista daleč. Zelo 
zanimive so Sečoveljske soline v Portorožu. 

Anne 

 
 

Konverzacijski tečaj C2 

(učiteljica Tatjana Koren) 

Čudno leto  

Leto 2020 je bilo za nas vse posebno. Leto z 
novimi izkušnjami, z vedno drugačnimi predpisi 
in ukrepi, pa tudi  s strahovi. 

 

 

Moja mama je stara 94 let in stari ljudje so v 
posebni nevarnosti zaradi virusa. Sama 
stanuje v svoji hiši v Brucku. Sestri, brat in jaz 
jo obiskujemo in pri njej izmenično 
prenočujemo. Da ne bi okužil svoje mame, 
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imava z ženo zelo malo osebnih kontaktov s 
prijatelji in z drugimi ljudmi. 

Čeprav mi manjkajo obiski pri prijateljih, v 
restavraciji, v gledališču, v kinu in ni športnih 
prireditev, je ta čas  zame manj slab kot za 
druge osebe - ker sem rad v naravi. Uživam v 
kolesarjenju, tečem, rolam, poleti planinarim, 
pozimi tečem na smučeh. Vendar moram 
trenutno vzeti malico ali kosilo s seboj, ker so 
gostilne zaprte. 

Smilijo se mi mladi ljudje, ki ne morejo iti na 
zabavo ali pa so mogoče izgubili službo. 

Seveda upam kot vsi, da se bomo s cepljenjem 
vrnili v naše navadno življenje in že načrtujem 
dolgo potovanje za čas takoj potem. 

Franz  

 
 

Poletni tečaj Olimje 2020 

(učiteljici K. Bedenk in T. Koren) 
 

Moja zgodba je pravljica 
Zgodba govori o steklarni Rogaški. 
Tam so morali steklopihači delati po osem ur 
pri 45 stopinjah vročine in imeli le malo 
odmorov. Ampak lastniki steklarne so zaslužili 
veliko denarja. 
Nekega dne je prišel tolovaj Franc Guzej in jim 
je rekel, da bi bilo dovolj, če bi delali štiri ure. 
Lastniki bi še vseeno zaslužili veliko denarja. 
Nato so steklopihači z njim stavkali en dan ali 
dva za štiriurno delo. In resnično morajo danes 
steklopihači delati le štiri ure.  

Anne Rieger 

 

 

Kratko prijateljstvo z žalostnim koncem 

Tudi letos smo znova preživeli lep čas na 
poletnem tečaju. Bili smo v hotelu „Jelenov 
greben“ v Olimju. Lega hotela je zelo čudovita. 
Vsako jutro so nas pozdravili jelenčki. 

Pri pouku in med našimi izleti smo se naučili 
veliko novih stvari o zgodovini in kulturi tega 
območja, na primer o avstrijsko-slovenski 
pisateljici Ani Wambrechtsamer, o razbojniku 
Francu Guzeju (slovenskem Robinu Hoodu), o 
pravljicah in čarovnicah.  

 

 

Zvečer sem šel v svojo sobo zadovoljen in 
nekoliko izčrpan. Tam me je čakal muren. 
Vsako noč je imel koncert samo zame. Na dan 
odhoda je zlezel v mojo potovalko. Pravzaprav 
je želel igrati tudi pri meni v Gradcu. Žal pa ni 
prežival potovanja. Perilo ga je zmečkalo. 
Pokopal ga sem z žalostnim srcem na vrtu.  

To ni laž ali pravljica! To je res!  

Bernd 
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Kjer si lisica in volk želita lahko noč 

Nekoč za devetimi gorami je živela mikavna 
lisica. V kraljestvu za devetimi gorami ni bilo 
lepše lisce. Volk, ki se je potepal po gozdu, je 
srečal lisico. Takoj je bil zaljubljen. Volk se ni 
ganil stran od nje. Dan za dnem sta se oba 
plazila skozi praprot in trnje. Vsak dan sta se 
srečala zjutraj in se ločila zvečer z »Lahko 
noč«. Ampak volk je hotel več kot samo lahko 
noč.  
 

 

 
Na začetku poletja je bil poletni ples. Lisica je 
plesala z medvedom. Volk je videl, da ji je 
medved dal zlato ogrlico. Volk je skoraj 
eksplodiral od ljubosumja.  
 
Volk se je spomnil kokošjega kralja. Kokošji 
kralj je bil ogromen petelin z zlatim grebenom. 
Kokošji kralj je imel velike bele kokoške, ki so 
nesle zlata jajca. One so poskrbele, da so 
revni ljudje našli zlata jajca.  
 
Volk je mislil, če bo dal lisici zlata jajca, ga bo 
vzljubila. Zlata jajca so ležala v jami, a kokošji 
kralj je stražil jamo. Volk se je skrival, dokler 

kokošji kralj ni zakikirikal z zaprtimi očmi. Tedaj 
je skočil iz skrivališča in vgriznil kokošjega 
kralja v golšo. Kokošji kralj ni več dobil zraka. 
Volk je skočil v jamo in pobral zlata jajca.  
 

 

 
Med tem so bele kokoške kokošjemu kralju 
dajale zdravilna zrna. Spet je dobil zrak in 
postal velikan. Z velikimi kremplji je uničil jamo 
z zlatimi jajci in kraljestvo devetih gora. Vse je 
porušil.  
 
Volk je umrl. Bele kokoške, ki so nesle zlata 
jajca, in kokošji kralj so izginili. 
 
Danes se te divje gore imenujejo Kokošje Alpe. 
Najvišja gora ima tri zobe. So ti trije zobje 
okameneli greben kokošjega kralja?  
 

Kurt 
 

 

 
Spomini na Olimje, na moj deseti 

poletni tečaj 
 

Star mladenič je boljši kot mlad starec! 
 

Letos je zaradi korone naša skupina v Olimju 
manjša kot lani. Zato je pouk intenzivnejši, 
učimo se še več in se vedno smejemo.  
 

V petek smo se učili pridevnike in pisali smo 
stavke s pridevniki. Ernst je kot primer napisal: 
“Star mladenič je boljši kot mlad starec.” Samo 
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sedem besed, a velika modrost. Od takrat 
vemo: Ernst je filozof našega tečaja.  
 

 

 

Šempeter – kjer modrost stanuje skrita 
Našo zadnjo večerjo smo jedli v gostišču 
Šempeter v Bistrici ob Sotli. Pojedina je bila 
odlična, ampak aforizmi na stranišču so bili 
večerna snov za pogovor: kratki in jedrnati, ne 
vedno spodobni, ampak vedno točni. 
Nepričakovano srečanje olajšanja in modrosti.  
 

Wolfgang Amadeus ali Wolfgang Frederic? 
 

 

 

Naš zgovorni kolega Wolfi Z. poje pogosto in 
zelo rad. Ampak odlično tudi igra klavir, kot 
smo slišali včeraj dvakrat na gradu Podsreda. 
Zato mu kot priznanje pripada drugo ime: ali 
Amadeus ali Frederic. Lahko se sam odloči.  

 
Helmut Th. 

 

 

 

Sanje na tečaju slovenščine 

Po navadi dobro spim ... 

Šla sem na sprehod v gozd okoli Koče pri 
čarovnici blizu Olimja. 

 
 

Kaj je to? Slišala sem tih glas iz gozda: "Na 
pomoč! Pomagaj mi!"  

Jaz: "Kje ste?" 

Ženska: "V potoku sem. Na pomoč!"   

Šla sem naprej in videla sem žensko v potoku, 
pod drevesom. Na nogi je imela kamen. 
Dvignila sem kamen in ji pomagala iz potoka. 

Ženska je rekla: "Najlepša hvala. Jaz sem 
Ulrika, sem najpomembnejša in 
najmogočnejša čarovnica v tem gozdu in v celi 
Sloveniji. Kaj si želiš? Izpolnila ti bom tri želje."  

 
 

Jaz: "A res? Krasno! Moram premisliti ... Ja, 
mislim da imam ogromno želja. Prva želja je, 
da bo naslednje leto, torej v 2021, v ZDA 
vladal nov predsednik in ne Donald Trump kot 
v preteklosti." 

Čarovnica Ulrika: "Ni problema. ... čira čara ... 
Trump ne bo nič več predsednik."  
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Jaz: "Kakšna sreča, da sva se midve srečali v 
gozdu. Ampak druga želja je še težja. Hočem, 
da leta 2021 ne bo več koronavirusa."  

Čarovnica: "To tudi ni problem. Z veseljem! 
Imaš še kakšno željo?"  

Jaz: "Zelo neprijetno mi je, ampak imam še 
eno ogromno željo. Udeleženci in udeleženke 
tečaja slovenščine si v letu 2021 želijo malo 
odmora na tečaju, samo eno uro za kosilo, 
pred izletom."  

Čarovnica se je zelo prestrašila. Potem se je 
začela nevihta: blisk in grom.  

Čarovnica: "Ne, ne, ne, trikrat ne. Profesorica 
Kasilda je moja najljubša prijateljica. Nikoli ne 
bom izpolnila te želje. Če se učite slovenščino, 
morate biti pripravljeni 24 ur na dan!"  

Čarovnica je izginila. Jaz sem ostala sama v 
gozdu. Zbudila sem se. Konec sanj!  

Eveline 

 

 

 

Mala čarovnica Čirimbura 

Mala čarovnica Čirimbura se je izgubila in 
pristala s svojo metlo v deželi "Čira - Čara". 
Čarovnica je videla, da so bili vsi zelo 
zaposleni: Mama Liza šiva na singerco. Dedek 
Miha igra na harmoniko frajtonarico. Hči Zalika 
lušči fižol. Hči Pepika melje kavo. Hči Julčka 
lika. Hči Julčka lika. Babica Jera prede. Sosed 
Fonza igra na citre. Andrejčkova krstna botra 
Trezika je prinesla pogačo in svečko. 
Korenčkova Malčka nosi na glavi vodo. 

 

 

 

Očka Jernej - star 96 let - gre kosit travo za 
zajčke. Njegov recept za dolgo življenje je: 
Veselo prepevaj in delaj! Korenčkova teta 
nabira v gozdu suhljád.  

 

Čarovnica Čirimbura je vprašala: "A lahko 
ostanem pri vas? Vse zmorem!" 

Odgovorili so: "Ne moreš storiti vsega, lahko 
pa narediš veliko. Poskusimo! Lahko ostaneš 
... ker imaš tako lep dolg nos!" 

Čarovnica je bila zelo vesela in je rekla: 
"Hvala." Bila je pridna, vesela in zadovoljna 
vsak dan .... Še danes živi tam! Vsi so 
zadovoljni z njo! 

Tudi Elisabeth 😊 in Ernst 😊 
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Kraljeva vizitacija na gradu Pavski gaj 
Polfiktivno historično poročilo 
 
Pav je grof Ježevec, ki v gaju goji kenguruje. 
On je petelinski pav, ki živi v prepričanju, da 
sonce vzhaja prav zaradi njega.  
 

 

 

Komisijo vodijo člani komisije in dvorni norec 
Vučko Borovljevič v spremstvu stare grofice 
Apolonije Mako. Cesarica Kassiopeja 
Pomislekova s hčerko princeso Tankočutno 
Wurzelowitz, grof na gradu Nemška gora 
Čeladpogum Mlinar in grof Čistotrd Črnovic ter 
grof Heinrich Rupelnik iz Paracelsovega gradu 
Beljaka, ki po navadi potuje v isti kočiji z 
grofico Evi Novikmetskovo. Čudežno je ta 
kočija pri vizitacijah zmeraj prva na cilju. 
Govori se, da grof Heinrich gleda v zvezde.  
 

 

 
Grof Ježevec ima znanstvene aparature, s 
katerimi na čudežen način posuši mize in z 
močjo olja piha naokrog kot obseden. Ima tudi 
majhno dvokolesno kočijo, v katero je ujel moč 
sonca. Vizitacija je še v teku, ampak lahko 
povem, da je do sedaj zelo uspešna in kraljica 
Pomislekova in princesa Wurzelowitzova sta v 
glavnem kar zadovoljni. 
 

Wolfgang 

 

 
 

Portret skupine pred vhodom v grad 
Podsreda – pred zadnjo večerjo! Ob 

letu osorej, a na drugem kraju! 
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Besedilo za branje 
 

 
 
Frane Milčinski – Ježek:  

Mama Morje 
 

Na začetku je bila samo voda; mrtva voda, 
jalovo morjé. Ko pa je pretekel čas in čas in 
čas, se je napletlo tako, da je morje postalo 
mati. Rodilo je otroka! 

Je že res, bil je majhen in nebogljen ta otročaj, 
ampak vendarle, bil je živ! 

Zatorej mu je Mama Morje namenila prelepo 
ime: Življenje. 

Potlej pa je mama morje pestovala in 
pestovala tega svojega otročaja, pestovala ga 
je in ujčkala v mehki zibki svoje srčne krvi. 

Otroče Življenje pa je raslo in raslo. Ko pa je 
doraslo, se je postavilo na svoje noge. Saj 
otroci vsi takisto storijo. Postavilo se je 
Življenje na svoje noge in na kopno namerilo 
korak. Kdo ve, zakaj ga je neznana sla gnala z 
mehkih steza morskih tokov na te trde, 
kamnate poti. Kdo ve zakaj! 

Ko pa je prišel čas ločitve, in je Življenje od 
svojega mokrega doma jemalo slovo, mu je 

Mama Morje dala za popotno brašno kapljico 
slane vode, kanček svoje srčne krvi. Odtlej 
imamo solzo v očeh. 

Naj vas ne bo sram solze, kadar jo stiska 
zahteva zase! 

Solza je naše popotno brašno; zdavnaj, 
zdavnaj nekoč, nam jo je dala na pot naša prva 
mati, Mama Morje. 

 

(brašno = malica, ki jo vzamemo s seboj na pot, 
popotnica) 
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Ankündigung 
15. Sommerkurs Slowenisch in 

Bohinj: 11.-15. August 2021  
 ab Niveau A2, 24 Lehreinheiten à 45 min in 5 
Tagen, aktives Nachmittagsprogramm 

 

 

Če nam je uspelo lani organizirati poletni tečaj, 
nam bo tudi letos 😉. Tokrat gremo na zahod 
Slovenije, med alpske vršace, ob čudovito 
Bohinjsko jezero, v bližino Triglava in Pokljuke. 
Ni bilo lahko najti sob za skupino, ker je 
avgusta v Bohinju vrhunec sezone, a v hotelu 
Jezero nas bodo z veseljem sprejeli. Prepričani 
sva, da vas bo pokrajina navdušila. Letos 
bomo spet malo več hodili v naravi in po 
planinah, morda se bomo peljali tudi z 
muzejskim vlakom, kuhali po bohinjsko, se 
povzpeli na Vogel, pokusili bohinjski sir 
mohant, zas‘ko s klobaso, žgance ... Veselo in 
zanimivo bo! Kot vedno 😊.  

Midve se že zelo veseliva, Kasilda in Tatjana 
 
 

 
 
 
Kursort: Bohinjsko jezero (im Triglav 
Nationalpark in den Julischen Alpen) – Infos 
unter: https://www.bohinj.si/de/ 

Kursbeginn: Mittwoch, 11. August 2021 um 
15 Uhr  
Kursende: Sonntag, 15. August 2021 um 
13.30 Uhr (danach noch Mittagessen nach 
Wunsch) 
Kursleitung: Mag.a Tatjana Koren und Kasilda 
Bedenk, prof. 
Kursgebühr: 190,00 € (inkl. MwSt; davon sind 
10 Euro für Getränke in der Pause) + Kosten 
für Eintritte, Führungen und ev. Verkostungen 
Unterkunft: Hotel Jezero, Ribčev Laz 51, 
4265 Bohinjsko jezero: http://hotel-
jezero.si/de/. 
Preis für Halbpension(beim Mittagessen sind 
Getränke inbegriffen😉 – neomejena točena 
pijača):  

• 76,00 € im Zweibett-, 96,00 € 
Einbettzimmer 

• Tour. Taxe: 2,60 € 
• Im Preis inbegriffen ist auch 

Schwimmbad- und Fitnessbenutzung. 
 

 
 
 
TeilnehmerInnenzahl: max. 20 
KursteilnehmerInnen 
Anmeldungen: online 
(http://slowenischingraz.at/events/sommerkurs-
2020/) oder per Mail 
(info@slowenischingraz.at) 
Anmeldefrist: bis 15. April 2021 bzw. bis zur 
Besetzung der Zimmer  
Anzahlung: an das Hotel nach erhalt der 
Rechnung, die Kursgebühr vor Beginn des 
Sommerkurses.  
 
Stornobedingungen unter: 
http://slowenischingraz.at/allgemeine 
geschaeftsbedingungen/.  
 

 


