Uvodnik
Nekoč pred davnimi časi, v galaksiji daleč, daleč stran …
Novinarji DSŠ Lendava so se znova zbrali. Odločili so se, da bodo na šolo prinesli nekaj novosti,
zato so začeli razvijati spletno različico šolskega časopisa Lapsus: eLapsus. Lapsus je do sedaj
kar enajstkrat izšel v tiskani obliki ob koncu šolskega leta, zdaj pa bo nastajal sproti na spletnih
straneh naše šole. To seveda še ne pomeni, da tiskanega Lapsusa ob koncu šolskega leta ne
bo.
V nekoliko drugačnih člankih se bodo (upajo!) dotakniti aktualnih, zanimivih, poučnih in
uporabnih tematik po izboru dijakov, saj jih želijo v čim večjem številu pritegniti k prebiranju
in ustvarjanju glasila. Prispevki so lahko pisni, fotografski ali filmski, v slovenskem ali
madžarskem jeziku, seveda pa tudi vseh drugih jezikih, ki se poučujejo ali uporabljajo na tej
šoli.
Želijo prijetno branje in vabijo k sodelovanju … (in prosijo, da ne delate preveč napač!)
eUredništvo Lapsusa

Hogy mi is az e-Lapsus? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan!
Bámulatosan tudja változtatni az alakját! Ha akarja, olyan, mint egy képregény vagy ismeretterjesztő
újság vagy tárlat vagy biográfiai weboldal, vagy egyszerűen csak egy új projekt. Most, ahogy elterül a
képernyőn, leginkább egy megújított iskolaújsághoz hasonlít. Föl-le, le-föl gördül az egér a
képernyőn, mivel egy diák keresgéli írását.

Tiétek – vigyétek!
Kedves Diákok!
Talán a tavalyi Lapsus olvasása közben észleltétek, hogy ténylegesen próbáljuk elnyerni a
figyelmeteket. A diáklapban olyan témákról olvashattatok, amelyek közel állnak hozzátok (és talán
valamilyen csoda folytán még érdekelnek is benneteket). Az idei tanévben pedig arra jutottunk, hogy
„virtuálissá” tesszük az eddig kézben tartható iskolaújságot. Így nemcsak év végén olvashatjátok újra
soraitokat, ill. nézhetitek rajzaitokat, fényképeiteket, hanem a tanév folyamán bármikor.
Mivel az internetes verzió nagyobb mozgásteret biztosít nekünk, új rovatokkal, témákkal és sok
képanyaggal készülünk. Azt szeretnénk, ha örömmel alkotnátok, s megmutatnátok tehetségeteket
diáktársaitoknak és tanáraitoknak, illetve bárkinek, aki erre az oldalra téved.
Jó alkotást, kellemes nézelődést, olvasgatást kívánunk!
A Lapsus szerkesztői

