ŠOLSKI ČASOPIS OSNOVNE ŠOLE STARŠE
DECEMBER 2018

Uvodnik
Dragi bralci!
Mladi novinarji smo pripravili novo številko šolskega časopisa - Direndaja.
Zima je prišla, končno! Upamo, da sneg pobeli vasi. Že kar voham slaščice iz pečice. Kaj pa
vi? Dnevi se krajšajo, noči se daljšajo. Tako kot mi so zaspane tudi živali. Prazniki se bližajo. Pa veste, kdo se še bliža? Seveda, trije dobri možje. O njih smo napisali same zanimive
stvari, kot so obdarovanje, stanovanje in način življenja. Pisali smo še razne recepte, anketirali učence, predstavili dogodke (npr. Erazmus+), razne uganke, pesmice, zgodbice, dnevnik ...
Dodali smo tudi dva članka v tujem jeziku. Preberite ju in preverite svoje znanje angleščine in nemščine.
Novinarji vam želimo srečno novo leto in vesel božič! Upamo, da boste uživali v branju.
Julija Voglar, Eva Dlouhy

Pismo Božičku
Dragi Božiček!
Ker sva učenki 6.a razreda in sva del novinarskega krožka,
sva se odločili, da vam pošljeva. Ker sva bili celo leto pridni, vam bova povedali, kaj si želiva za božič. Eva si želi hawerboard in nekaj
sladkega, Vanesa pa majhno papigo in playstation. Ker ste vedno dobrosrčni, si želiva, da najprej izpolnite želje tistim otrokom, ki nikoli
ne dobijo tega, kar si zastavijo za svoje cilje. Veva, da vam vsako leto
napiše dosti otrok, kaj si želijo za božič. In upava, da boste izpolnili
vsaki vsaj po eno željo iz najinega seznama. Veva, da vam pomagajo
palčki in imajo veliko dela z našimi darili, zato jih lepo pozdravljava.
Želiva lepe božične praznike in se vidimo naslednje leto v decembru.

Vanesa in Eva A.

TRIJE DOBRI MOŽJE
BOŽIČEK
Božička v rdeče-belem plašču z rdečo kapo z belim cofom, z belo
brado in brki,
črnim pasom z zaponko, črnimi škornji in seveda s polno vrečo daril za otroke, dobro poznamo
tudi pri nas. Ta dobri mož, ki pridne otroke obdaruje na predvečer božiča ali na božično jutro,
navadno pripotuje do naših domov na saneh, ki jih kar po zraku vleče osem severnih jelenov.
Med slednjimi je najbolj priljubljen jelenček Rudolf, ki je poznan po svojem rdečem nosu. Božiček ne vstopa skozi vrata ali okna, temveč svoja darila pod božično drevesce dostavi kar skozi
dimnik, nato pa se po isti poti odpravi iz hiše. Kdo je torej ta skrivnostni mož, zaradi katerega je
vsaj večina otrok decembra nekoliko bolj pridna in poslušna?

Kje je doma ?
Božiček prihaja s Finske, natančneje z Laponske. Ime mu je Joulupukki, kar pravzaprav pomeni
božična koza. Živi na vrhu gore Korvatunturi, ki je visoka 486 metrov. Tja so ga »naselili« napovedovalci na nekem finskem radiu, ki so leta 1927 oznanili, da Božiček prebiva tam, s tem pa
sprožili val navdušenja med otroki z vsega sveta. Ti Božičku vse od takrat vsako leto pišejo na
milijone pisem. Da bi Božiček ohranil svoj mir in seveda skrivno lokacijo svojega doma, pa se je
odločil, da se bo s svojim spremstvom preselil v dolino, natančneje v kraj Rovaniemi, ki je postal tudi uradni kraj njegovega bivanja

www.google.si/search?
q=Božiček&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM1PCOsuXeAhWGL1AKHRw7CygQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#
imgrc=J6yb_pPdL7gBNM:

MIKLAVŽ IN PARKELJ
Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden najbolj priljubljenih
svetnikov. S posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko na večer pred svojim godom hodi okrog
in jim prinaša darove - pridne nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov. Podoba tega prikupnega svetnika je v nas močno živa.
www.kapitelj.com/sveti_nikolaj_miklavz_6.december.htmlmalokaterega drugega svetnika.

:
www.google.si/search?
q=KRAMPUS+IN+SVETI+mikulas&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwirx8ifxYjfAhWOa1AKHboUAeIQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bi
h=969#imgrc=68Foq34HbOOQjM:

PRAVLJICA O MIKLAVŽU IN PARKLJU
Miklavž se je odpravil obiskat revnega dečka, ki je bil bolan in tudi lačen. Naložil si je vrečo jabolk zanj
in ker je zunaj zelo močno snežilo, je vzel konja in si opasal meč, namesto da bi vzel palico. Med tem
ko sta s konjem dirjala skozi temno noč, se je le-ta v hipu ustavil. Ker je Miklavž v roki držal vrečo, ni
mogel pogledati, kaj je razlog. Tako je vzel meč in z njim zamahnil proti črni pošasti. Nekaj je zacvililo
in nato je konj zdirjal dalje. Deček je bil zelo vesel darila in Miklavža, ki ga je tolažil ob postelji. Tedaj je
nenadoma nekdo začel javkati: »Miklavž, krempelj nazaj!« Bil je parkelj, ki je iskal svoj krempelj, katerega je našel dobri mož v svoji nožnici. Ko ga je vrnil parkeljnu, se mu je ta zahvalil in mu rekel, da se
sedaj lahko vrne nazaj k nemarnim, Miklavž pa k dobrim, bolnim, ubogim in pridnim. Od takrat naprej
torej za Miklavžem hodijo parkeljni.
sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Miklavž_in_parkelj.

Božič v Avstriji
ČAROBNI BOŽIČ NA DUNAJU:
Dunaj je eden najprimernejših evropskih krajev za božični obisk.
To je neverjetno mesto, z bogato zgodovino je odlična izbira za potovanje za konec
leta.
Božič na Dunaju je čarovnija, ki se zgodi samo enkrat na leto.

BOŽIČNI SEJEM:
Svetovno znani je legendarni dunajski božični sejem, kjer na tisoče lučk razsvetljuje
mestno hišo.
Letošnja posebnost dunajskega božičnega sejma, ki traja ves mesec, je ogromen angel
nad glavnim zvonikom.
Letos bodo na dunajskem trgu Altem Akh že enajstič zapored pričarali božično vasico, ki
se odlikuje s ponudbo božičnih napitkov in slaščic.
Dunajski Spittelberg krasi okrasje z vsega sveta. Preko sto stojnic ponuja večinoma lesene ali keramične izdelke iz Betlehema, Tunizije, Maroka in Japonske.

Eva A. in Vanesa

ČOKOLADNI MAFIN
SESTAVINE
200 g moke
150 g navadne temne čokolade

50 g sladkorja
1 vrečka pecilnega praška
60 g masla
1,5 dl mleka
1 jajce

POSTOPEK
V PEKAČ ZA MAFINE POLOŽIMO PAPIRNATE MODELČKE.
ČOKOLADO DROBNO NASEKLJAMO ALI NARIBAMO.
MASLO STOPIMO V VODI IN OHLADIMO DO MLAČNEGA. DODAMO MU MLEKO IN JAJCE TER ZMEŠAMO V GLADKO TEKOČO ZMES.
MOKO PRESEJEMO V SKLEDO, DODAMO PECILNI PRAŠEK IN SLADKOR TER DOBRO PREMEŠAMO.
PRILIJEMO ZMES IZ MASLA, MLEKA IN JAJC, NA HITRO POMEŠAMO IN DODAMO ŠE ČOKOLADO. MEŠAMO ČIM KRAJŠI ČAS, LE TOLIKO, DA SE SESTAVINE ENAKOMERNO PORAZDELIJO.
S TESTOM DO TREH ČETERTIN NAPOLNIMO PAPIRNATE MODELČKE IN PEČEMO 20 MINUT V PREJ
OGRETI PEČICI NA 180°C.
PEČENE MAFINE VZAMEMO IZ PEČICE, POČAKAMO ŠE PET MINUT, NATO PA JIH VZAMEMO IZ PEKAČA. POLJUBNO JIH LAHKO ŠE OKRASIMO.

DOBER TEK!

Lana

PREPROSTI KEKSI
SESTAVINE
pol kg moke
1 pecilni prašek
1 vanilijev sladkor
2 jajci
5 žlic sladkorja
2 žlici sladke smetane
250 g masla
ščepec soli

POSTOPEK
Vse navedene sestavine skupaj zgnetemo v testo. Razvaljamo ga na pomokani
površini in z modelčki izrežemo piškote. Pečemo jih pri 180 stopinjah 8 minut
(do zlato rumene barve).

OPOMBE
Če stojijo par dni, so še boljši.
Julija
VIRI: https://www.kulinarika.net/recepti/4377/sladice/
preprosti
-keksi/

DEDEK MRAZ
DEDEK MRAZ
DEKEK MRAZ

Siva kučma, bela brada,
topel kožuh, zvrhan koš.
Joj, že prišel je med nas
stari, dobri dedek mraz.
Rdeče žoge, knjige, zvezke,
punčke, sanke in še kaj.
Joj, že prišel je med nas
stari, dobri dedek mraz.
Pesem, ki jo vidite zgoraj, nosi naslov Siva kučma. Je zelo priljubljena
pesem pri otrocih.
Dedek Mraz živi pod Triglavom v Kekčevi deželi. Otroke obdaruje pred
novim letom ali na novoletno jutro. Oblečen je v ovčji kožuh, krzen plašč,
v roki ima sprehajalno palico, na glavi pa polhovko. Pripelje se s sanmi.

ERAZMUS+
OBISK V FRANCIJI
Kot vas verjetno večina že ve, se je naša šola udeležila projekta Erazmus+. V tem projektu naj bi spoznavali nove kulture. Sodelujejo šole iz Francije, Grčije, Portugalske, Estonije in Slovenije.
Zaradi tega projekta smo 11. 11. 2018 Eva Lovše in jaz (Iza Sajko) kot predstavnici učencev ter gospod ravnatelj, učiteljici Sabina Hovnik in Klavdija Topolinjak odšli na izmenjavo v Francijo. Odhod iz
Starš je bil ob 4.45 zjutraj. Od tam nas je hišnik odpeljal na letališče v Zagreb, od koder smo leteli v Pariz. Nato pa smo se s Flix busom odpeljali do mesta Le Havre. Tam smo se srečali predstavniki vseh sodelujočih držav. Naju z Evo je prevzela družina, pri kateri sva potem bivali preostalih 5 dni. Deklici je
bilo ime Clemons. Njena družina (vključno z njo) je bila zelo prijazna. V hiši so imela kar velikega psa.
Ime mu je bilo Ginness. Naslednje jutro smo se zbudili ob 7.30 zaradi tega, ker se pri njih pouk začne
ob 9.00. Nato sva odšli v šolo. Tam sva srečali tudi naše učitelje in dobili smo lepo dobrodošlico. V šoli
smo obiskali nekaj razredov. Okoli 12.00 ure smo imeli kosilo. Najina gostiteljica pa je šla domov, ker v
šoli nima kosila. Mi pa smo potem odšli na izlet v mesto Le Havre. Tam smo obiskali zelo lep muzej. Ko
smo se vrnili, sva se vrnili k družini. Tam sva tudi ugotovili, da imajo oni pouk dopoldan, tako kot mi, ter
tudi popoldan. Zvečer smo v šoli imeli skupno večerjo. V torek smo imeli Logo tekmovanje ter risanje s
Cirilom. Po kosilu v šoli sva se vrnili domov tako kot vsak dan. Proti večeru pa sva z njihovo družino odšli po nakupih. Tam so nama kupili obeska za ključe. Ko smo se vrnili, je bil že čas za spanje. Naslednje
jutro smo lahko spali dlje, ker ni bilo šole (ob sredah nimajo pouka). Mama in hčerka družine gostiteljice sta z nama odšli na izlet. Odpeljali smo se v Le Havre, nato smo peš odšli do kraja, kjer smo se vsi
sodelujoči zbrali. Od tam smo se z avtobusom peljali po mestu in si ogledali znamenitosti. Po malici
smo se z drugim avtobusom odpeljali v naslednje mesto in nadaljevali pot peš. Po kosilu v restavraciji
smo se razdelili v dve skupini. Mi smo najprej odšli po stojnicah kupit spominke. To je trajalo 20 minut.
Za tem smo se zamenjali z drugo skupino. Ogledali smo si hišo, ki jo je lastnica na zanimiv način okrasila. Ta gospa je bila umetnica. Moram priznati, da mi njen način ustvarjanja ni bil tako všeč. Ampak to je
bilo samo moje mnenje. Po eni uri smo odšli nazaj na stojnice in se tam zadržali nekaj časa. K družini
smo se vrnili ob kar pozni uri. Ta dan je bil zelo zabaven. Naslednje jutro pa smo spet odšli v šolo. Imeli
smo plesni dan. Najprej smo s plesnimi učitelji sestavili koreografijo. Nato je sledil nastop. Tam sem
nastopila tudi jaz skupaj z otroki iz Francije ter deklico iz Grčije. Nastop se mi je zdel odličen. Proti večeru smo isti dan odšli v trgovino. Tam sem kupila tudi nekaj zase. Naslednje jutro pa smo se okoli 11. ure
poslovili od družine. Gospa, ki je skrbela za naju, je bila zelo ganjena.
V Ljubljano smo prispeli okoli 23. ure. Od tam pa nas je naš hišnik odpeljal do šole. Ko sem zagledala
starše, sem se jih zelo razveselila. Z veseljem bi še večkrat odšla v Francijo. Veselim se že naslednjega
srečanja z njimi.
Iza

SESTAVINE

2 jogurtova lončka moke
2 jajci
1 pecilni prašek
1 vanilijev sladkor
3 žlice sladkorja
1 jogurt
malo soli

POSTOPEK
Jajca in sladkor penasto zmešamo in dodamo vse ostale sestavine. Dobro zmešamo in pustimo testo stati 15 minut.

DOBER TEK

Lana

UGANKE
1.

Ko dežuje in zraven sonce sveti,

na drugi strani se pokaže zaklad.
Kaj je na sredini neba?

2.

V gozdu ga srečaš, je zelo majhen,

Če stopiš na njega, te lahko zelo zaboli,
iMa pa rad sadje in GA nosi na svojih bodicah.

3

. Je barvno zelo

in pritrjeno na drevo,
z njim se igraš tako,
da skačeš in odleti v nebo.
Radi ga imamo,
z njim se posladkamo,
pika pa zelo,
dokler ne odstraniš lupinice.
Julija in Vanesa

SLOVENSKI PREGOVORI

JANUAR-PROSINEC
Če v prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.

DECEMBER-GRUDEN
Če decembra se led ne odtaja, januarja še hujši mraz nastaja.

Jernej

VITIN DNEVNIK
Ponedeljek, 13. december 2018

Živijo, sem Vita. Stara sem 15 let. Danes je to moj prvi zapis v dnevnik.
Zelo rada drsam in smučam, zato so zimske počitnice moje najljubše. Danes
je zadnji dan šole. Čaka me še pomemben test iz matematike. Skrbi me, da
bom dobila nezadostno oceno, saj potem ne bi smela iti na svoje najljubše
smučišče Ledenik.
Jutro je. Učim se kot nora. Glava je v neznosnih bolečinah. Raje bom vzela
lekadol. Avtobus me že čaka. Vam sporočim kasneje.
Imam še samo 5 minut za učenje. Zelo me skrbi. V razred je stopila učiteljica
matematike. Prav ji je ime Greta, ampak vsi jo kličejo Žaba, ker ima žabji
obraz. Vedno se namršči, če kdo govori. Telo ima ovalno. Po resnici povedano, ni prav suha. Noge pa ima tako dolge kakor žirafa vrat.
Končno je prišel čas, da Žaba razdeli teste. Mene je lahko najbolj strah, saj
sem prva po abecedi. Ojoj, čisto sem vam pozabila povedati, kako se pišem.
Pišem se Belc. Takoj, ko sem slišala svoje ime, sem napela ušesa in pozorno
poslušala. Rekla je: »Vita Belc, dobila si nezadostno 1.« Takoj sem planila v
jok. Svet se mi je podrl. Kaj bom pa zdaj naredila? ...
Torek, 14. december 2018

Mama je bila razočarana nad mano. Najprej sem se obotavljala, ali ji naj
sploh povem. Potem pa sem le prišla k pameti in ji povedala. Dobila sem kazen. Moja mama mi je vzela samo telefon, saj sem povedala po resnici. Bila
sem zelo vesela. Naslednji dan že grem na Ledenik s svojima dvema prijateljicama. Eni je ime Maja, drugi pa Ema. Se slišimo jutri …

Sreda, 15. december2018

Zelo je čudno, da sem s sabo vzela ta dnevnik. Zelo rada imam dnevnike. Ne
vem zakaj? Zdaj gremo na drugo vožnjo.
Komaj čakam …
16. december 2018

Sem v bolnišnici. Ne boste verjeli, kaj se mi je zgodilo. Ko sem se smučala,
sem s smučko zadela ob velik kamen. Potem nisem videla nič drugega kot samo temo. Današnji dan je bil grozen. Takoj zjutraj, ko sem se zbudila, so mi povedali, da sem imela pretres možganov.
22. december2018

Včeraj sem prišla domov iz bolnišnice. Jej! Danes sem se odločila, da bom
pisala Božičku. Zaželela si bom nove smuči od Elana. Moja najljubša firma. Ko
sem odnesla pismo na okensko polico, sem videla našega novega soseda. Ne
boste verjeli, ampak bil je zelo čeden deček.
23. december 2018

Še samo dva dni do božiča. Moja mama pravi, da bi se morali bolje spoznati z našimi novimi sosedi, zato smo jih povabili pojutrišnjem na večerjo. Veselim se, saj bom lahko spet videla tistega dečka. V resnici sploh ne vem, kako
mu je ime. Danes se grem sankat. Če bom videla soseda, ga bom vprašala, kako mu je ime. Prišla sem s sankališča, ura je 18.00. Izvedla pa sem, kako je mojemu sosedu ime. Ime mu je Matic. Mami je ime Marija, očetu pa Gorazd. Edinec je tako kot jaz.
25. december 2018

Danes je božič. Kmalu bo ura 20.00. Večerja se približuje …
26. december 2018

Včeraj je bil zelo zanimiv dan. Uganite zakaj! Fanta imam, čeprav moja mama in moj oče ne vesta za to. Naj bo skrivnost še nekaj časa. Večer se je dogajal ravno po mojih planih. Najprej nam je mama postregla z večerjo. Bilo je zelo lepo. Potem me je Matic vprašal, če bova skupaj. Rekla sem: SEVEDA.
Ko bo kaj novega, vam sporočim … EVA D. in Julija

Starše, 22.9.2018

Osupljivo srečanje!
V soboto, 22. 9. 2018, ob 19.00 so vaško središče Starše obiskali Poskočni muzikanti. Zastavili sva jim nekaj vprašanj. Odgovori so zelo zanimivi, tako da če želite izvedeti več, berite naprej.

Zakaj ste se odločili za ime Poskočni muzikanti?
Nismo se mogli odločiti glede imena, zato smo se zmenili, da bomo glasovali.
Bilo je več predlogov, a zmagalo je ime Poskočni muzikanti, na kar smo sedaj
zelo ponosni.
Kako dolgo že igrate skupaj?
Skupaj igramo že dobrih osem let.

Katera je vaša najljubša skladba in katero najraje igrate?
Naša najljubša in največkrat zaigrana je pesem Adijo, madam.
Gospod Dejan, vas bi pa vprašala, če znanje, ki ste ga pridobili v oddaji Zvezde
plešejo, kje uporabljate? Mimogrede bi vas pohvalila, da ste zelo lepo plesali.
Zelo rad sem sodeloval v oddaji Zvezde plešejo, naučil sem se veliko novega, a
zdaj tega ne uporabljam več tako pogosto, razen včasih na odru.
Kje v Sloveniji imate največ nastopov?
Največ nastopov imamo na Štajerskem v mestu Ptuj.
Kam ste hodili v šolo in kateri je bil vaš najljubši predmet?
Hodili smo v različne šole. Trije smo hodili v Slovensko Bistrico in dva sta hodila
v Laško. Naš najljubši predmet je bila malica.

Za na konec pa vas bi še vprašala, kako si vsak dan naredite frizuro in koliko časa porabite za njo?
Takšno frizuro si delam samo za nastop, porabim pa dobrih pet minut.
Kaj bi sporočili učencem OŠ Starše?
Vsem učencem in učenkam sporočam, da bodite pridni in prihajajte na veliko
nastopov.
Želimo vam veliko uspehov na vaši glasbeni poti.

Intervju s poskočnimi muzikanti opravili: Julija in Eva D.,
s pomočjo: Lane in Ize S.

UGANKE

Tam na belem polju

Črne so sledi,
če jih znaš razbrati,
mnogo izveš stvari.

Trti in oljki

plodove hladi,
Primorce prepiha
do zadnje kosti.

Vanesa in Julija

UGANKE

Skromna, neznatna
skrivam se v travi,

po moči pa zrastem
čez noč za dve glavi.
(Manica Komanova)
Če sem brez sadu jeseni,
zame se nihče ne zmeni,
ko pa sadja poln stojim,
v rebra kame-

nje dobim.
(Josip Stritar)

Vanesa

USTVARJANJE
Potrebuješ:
trdo blago (filc)
palico
plutovinast zamašek (od vina, šampanjca)
različne gumbe, nalepke
migajoče oči

Orodje:
škarje
lepilo

Kako narediti?

Vzameš zamašek in ga prilepiš na dno palice. Na sredini blaga izrežeš luknjico in
ga natakneš na palico. Nato lahko na sredini palice dodaš kakšno rožico ali pentljo po
želji. Izrežeš še kvadrat iz blaga in ga tudi natakneš na palico. Na kvadratek nato prilepiš
oči in ga okrasiš z nalepkami, gumbi …

Iza O.

WEIHNACHTSZEIT IN DEUTSCHLAND
Weihnachten in Deutschland ist nicht nur Heilig Abend und die beiden Feiertage. Der
Start für die Weihnachtszeit ist schon Wochen vorher, am 1. Advent. Es ist Zeit, die
Wohnung zu dekorieren. Wichtig ist auch der Adventskranz mit 4 Kerzen. An jedem
Sonntag wird eine Kerze mehr angezündet. So brennen am Heilig Abend alle vier Kerzen.

Der Adventskalender ist für Kinder ein absolutes Must-have der Adventszeit. Es ist
ein Kalender mit 24 Türchen. Jeden Tag (von 1. Dezember) wird ein Türchen geöffnet. Hinter der Türchen sind kleine Überraschungen (Z.B.: Schokolade …)
Sehr wichtig ist auch der Nikolaustag, an denen die Kinder ihre Stiefel vor die Tür
stellen und am nächsten Morgen in ihnen Geschenke zu finden. Der Nikolaus belohnt
brave Kinder, böse bekommen stattdessen eine Rute.
Was das Weihnachtsessen angeht, gibt es verschiedene Traditionen. In vielen Familien gibt es ein Festessen (Gänsebraten und Knödeln) in anderen Würstchen mit Kartoffelsalat. Zum Weihnachtsgebäck gehören Plätzchen, Stollen, Lebkuchen, Fruchtebrot, Zimtsterne, Vanillekipferl …

Natürlich darf der Christbaum nicht fehlen. Aber bevor die Geschenke unter dem
Christbaum ausgepackt werden, geht es zum Gottesdienst, in dem die Geburt Jusu
gefeiert wird.

Timeja T.

A CHRISTMAS CAROL
On 22nd November we went to see a play called A Christmas Carol. It
was played by the American Drama Group Europe. It is about a
grumpy old man named Scrooge who hates Christmas.His life
depends on money and wealth. But this Christmas, three spirits visit
him on the same night that his best friend died seven years ago.
The first spirit takes him back to the past when he was a happy and
joyful little boy. He also meets his ex fiance that he forgot about.
Then the second spirit shows him the life of the poor. At first Scrooge
starts to feel something but those feelings are easily forgotten. Scrooge visits his employee with the spirit that shows him their life.They
have a small and cold apartment that they can barely afford because
the rent is too expensive and the paycheck is too low.
The third spirit shows him how his life is going to turn out if he continoues to act like a cold and ruthless man.When Scrooge sees himself die and nobody cares about him they are even happy, he decides
to change.
I really liked the play and I recommend it to everyone that enjoys theatre.

Zoja D.

