
 

 

 

 

1. CIN, CIN, CIN … ZVONČKI POJEJO 

CSING-LING-LING SZÁNCSENGŐ 

Cin, cin, cin … to ni samo šolski zvonec, je zvonec, ki naznanja 
najlepši čas v letu, praznični december. 

Če želite preveriti znanje o božičnem času, rešite zanimivi kviz in izdelajte božični okrasek, ob tem pa uživajte 
ob prijetni glasbi. 

S seboj imejte papir, škarje, lepilo, šestilo!  

Csing-ling-ling… nemcsak az iskolacsengő szólít és hív, a száncsengő pl. az év legszebb időszakát, a december 
hangulatát jelzi nekünk. 

Ha meg szeretnéd tudni, valójában mennyire jól ismered a karácsonyi időszakot, oldd meg a kvízt és készíts 
egy karácsonyi díszt, emellett pedig élvezz a kellemes karácsonyi zenében. 

Legyen nálatok papír, olló, körző! 

 

2. BREZ HRANE BI BILO ŽIVLJENJE ENA SAMA NAPAKA 

TÁPLÁLÉK NÉLKÜL AZ ÉLET TÉVEDÉS VOLNA 

Če te zanima skrivnostni svet kulinarike in strežbe, se prijavi v to delavnico, da te popelje skozi labirint 
gastronomije. 

Ha érdekelnek a kulináris élmények és a felszolgálás titkos világa, vegyél részt ebben a műhelymunkában, és 

járj végig a gasztronómia labirintusán. 

 

3. MAT IN »KLIK« S TELEFONOM  

MATEK ÉS EGY "KATTINTÁS" TELEFONNAL 

Da ni matematike okrog nas? Odpri oči in poglej okrog sebe v učilnici, na hodniku ali na šolskem dvorišču in 
jo najdi. Trikotniki, kvadrati in krogi ter še kaj matematičnega čakajo, da jih s svojim pametnim telefonom 
ujameš in morda boš prav ti s poslano fotografijo osvojil privlačno nagrado. 

Odkrivaj lepoto matematike ne samo v šoli, ampak tudi v življenju. 

Hogy nincs körülöttünk matematika? Nyisd ki a szemed, nézz körül az osztályteremben, a folyosón vagy az 

iskola udvarán, és találd meg ott. Háromszögek, négyzetek, körök és egyéb matematikai fogalma várnak rád, 

hogy az okostelefonoddal elkapjad azokat, és az elküldött fotóval talán te fogod megnyerni a vonzó 

nyereményt. 



 

 

Fedezd fel a matematika szépségeit nemcsak az iskolában, hanem az életben is! 

 

4. PROGRAMIRANJE JE »KUL« 

A PROGRAMOZÁS MENŐ 

Podaj se z nami v svet programiranja. Spoznaj, kako poteka programiranje igric.  Vabimo vse, ki želite narediti 
prve korake osnov programiranja za igrice.  

Aki szeretné elsajátítani a programozói gondolkodásmódot, csatlakozzon hozzánk a programozás varázslatos 

világába. 

 

5. KI MIT TUD? 

Bizonyára sokat tudsz a magyar nyelvről, kultúráról, művészetről, történelemről, tudományról, sportról, 
ételekről, a helyi értékeinkről stb. Ha bizonytalan vagy a válaszod helyességét illetően, böngéssz a világhálón! 

Játssz velünk, játszva tanulj, és tanulva győzz! 

 

6. POKAŽI, KAJ ZNAŠ! 

Verjetno že veliko veš o madžarskem jeziku, kulturi, umetnosti, zgodovini, znanosti, športu, gastronomiji, o 
naših lokalnih vrednotah … Če nisi prepričan, ali so tvoji odgovori pravilni, pobrskaj po spletu. 

Igraj z nami, igraje se uči, učeč se zmaguj! 

 

7. KEMIJA JE ZAKON 

Si lahko predstavljaš svet brez kemije? Če ne, te vabimo, da se priključiš naši delavnici in ugotoviš, zakaj je 
kemija zakon. 

A KÉMIA CSÚCS! 

El tudod képzelni a világot kémia nélkül? Ha nem, csatlakozz hozzánk, és megtudhatod, hogy miért csúcs a 
kémia! 

 

8. LOVE IS IN THE HAIR 

Priključi se frizerski delavnici in odkrij, zakaj je frizer čarodej, psiholog, skratka človek z magičnimi rokami. 

Csatlakozz a fodrászati műhelymunkához, és tudd meg, a fodrász miért bűvész, pszichológus és varázs kézű 
ember egyben. 

 

9. VSTOPI JEZIKAVEC 

Odigrajte kviz – bodoči jezikavci. Poglejmo, kdo bo boljši! Več vam ne izdamo. Namig:  
pokažite, »da vas je nekaj v hlačah« in nam »dajte vetra« s svojim znanjem. :)  

GYERE, TE NYELVÉSZ! 

Oldd meg a kvízt, legyél a jövő nemzeték nyelvésze. Hadd lássuk, ki lesz a legjobb! Többet 
nem árulunk el. Csak egy tipp: mutasd meg, hogy nem csak a magad házánál vagy bátor”, 
és tudásoddal bizonyítsad, hogy az ész nagyobb az erőnél! 

 



 

 

10. TROJEZIČNI TANGO 

HÁROMNYELVŰ TANGÓ 

Najdi prave korake do zmage skozi glasbo. Interaktivni kviz bo povezan z modernimi skladbami v treh jezikih. 

Zenén át találd meg a helyes lépéseket. A háromnyelvű interaktív vetélkedő a modern zenéhez kapcsolódik. 

 

11. BUILDING BRIDGES 

Vas zanima kako in zakaj mostovi prenašajo obremenitve? Vas zanima sestavljanje in konstruiranje? Če bi 
radi spoznali osnove mehanike in konstruiranja, potem ste vljudno vabljeni v našo delavnico, kjer bomo 
skupaj spoznali nekaj osnov statike, nato pa v spletni igri gradili mostove, ki bodo prenašali razne 
obremenitve. 

Érdekel benneteket hogyan és miért tudnak a hidak olyan nagy terheket elviselni? Érdekel benneteket a 
tervezés? Ha meg szeretnétek ismerni a mechanika és a tervezés alapjait, szeretettel várunk benneteket a 
műhelymunkánkba, ahol együtt megismerkedünk a statika alapjaival, majd egy játék segítségével különböző 
teherbírású hidakat építünk. 

 

12. VETER, VODA, SONCE 

Pridruži se nam in spoznaj delovanje različnih elektrarn, ki delujejo na osnovi izkoriščanja obnovljivih virov 
energije, kot so sončne elektrarne, hidroelektrarne in vetrne elektrarne. Na koncu pa se bomo med seboj 
pomerili s kvizom. 

SZÉL, VÍZ, NAP 

Csatlakozz hozzánk és ismerd meg a különböző megújuló energiaforrásokon alapuló erőművek működését, 
mint pl. a naperőművek, vízierőművek és szélerőművek. Befejezésként pedig egy vetélkedőre is hívunk 
benneteket. 

 

13. S ŠPORTOM DO USPEHA 

Ali se rad gibaš, ukvarjaš s športom? Ali se zavedaš pomena vsakodnevnega gibanja in zdravega načina 
življenja? Potem smo mi pravi naslov zate! Skupaj bomo odkrivali in spoznavali različne načine vsakodnevnih 
gibalnih aktivnosti na DSŠ Lendava. 

SPORTTAL A SIKERIG 

Szeretsz mozogni, sportolsz netán? Tudod-e, mennyire fontos a napi mozgás és az egészséges életmód? 
Akkor jó helyen vagy! Közösen megismerkedünk a mindennapi sporttevékenységek lehetőségeivel a lendvai 
KKI-ban.  

 

 

Program: 

8.00–8.15  Uvodni del/Bevezető rész 
8.15–8.45  1. krog delavnic/Műhelymunkák – 1. kör 
8.45-9.00 Odmor/Szünet 
9.00-9.30 2. krog delavnic/Műhelymunkák – 2. kör 
 


