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NAZAJ V ŠOLSKE KLOPI

Pozdravljeni, šolarji in šolarke!
Minila sta že dva meseca šole in na žalost
tudi krompirjeve počitnice. Te počitnice so
minile tako hitro, da sem mislila, da imamo
samo dva dni počitnic, bil je pa cel teden.
Toliko dela imam, da nimam časa niti za
spanje. Učitelji so začeli spraševati in pojavili
so se prvi testi. Ne vem, koliko časa bom še
zmogla. Razmišljala sem, da bi izkoristila
nekaj šolskih dni in se odpravila za en teden
na počitnice, ampak ne povejte učiteljem,
sicer bodo zelo jezni. Ne vem še, kam bom šla
in upam, da imate vi kakšno idejo, drugače
bom zaspala kar pri matematiki. Tole se mi
kar pogosto dogaja in učiteljica ni preveč
zadovoljna, ko nimam pojma, o čem smo se
pogovarjali in ne znam rešiti računa, ki je
zapisan na tabli. Šele dva meseca sta minila
in jaz že pogrešam počitnice. Že si delam
načrte, kaj bom počela in iščem udobno
destinacijo, kjer jih bom preživela. Na žalost
pa je pred mano še osem mesecev šole. No
ja, če se bom pridno učila, mi bo mogoče
uspelo. Upam, da vi nimate podobnih
problemov in boste brez težav šli skozi šolsko
leto.

Lisico je narisala Maja Kuhar.

V imenu Zvitorepke je pisala Ana Paulič.

SERGEJIN UVODNIK
Šola se je šele dobro začela, nekateri se še privajajo na njo, naš pridni uredniški odbor pa že
zavzeto piše prve elektronske ZVITE NOVICE. V tej številki se nam bo predstavil naš čudoviti
uredniški odbor. O vsakem izmed nas boste izvedeli marsikaj zanimivega, kakšna sočna
novička se najde, je pa tudi veliko ljubezenskih ponudb. V šoli smo imeli tudi pravi fotošuting,
za katerega so se nekatere punce zelo uredile (jaz seveda nisem med njimi). Ves trud je na
koncu šel v nič, saj smo eno uro prej imeli šport, pri katerem nas je učiteljica zelo “mučila”,
naš urejen videz pa se je stopil v potu. Žal, tako pač je, vsi si želimo biti podobni slavnim in
čudovitim igralcem, manekenkam, pevcem ... Vendar sem globoko prepričana, da je
najpomembnejše, da ostanemo iskreni in smo to, kar smo, saj je vsak zase čudovit. Slikal nas
je profesionalni fotograf Marjan, s katerim smo bili zelo zadovoljni.
Obljubljam vam, da vam ne bo žal, če boste prebrali pričujoče Zvite novice. V naslednjih
številkah bo enako kot v tej, torej veliko zabave, smeha, v glavnem veliko zanimivega.
Poljubček, pozdravček SERGEJA :*
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VTISI S FOTKANJA
Kot vsako leto smo se tudi letos uredniki Zvitih novic fotografirali. Letošnja generacija
urednikov je seveda zelo posebna, saj smo, skromno povedani, najbolj pametni, pridni,
lepi … No, na kratko, smo sami sončki. Vas zanima, kako je bilo na fotografiranju?

Na fotografiranju je bilo zelo zabavno. Fotografski mojster je bil Marjan, ki ga drugače seveda
poznamo kot muzikanta. Delo je vzel zelo resno in nastalo je veliko kjut fotografij, najlepša
mi je fotografija, na kateri sta Pia in Sergeja. (Maja)
Bilo je zelo smešno, najbolj smešno mi je bilo, ko sta se slikala Nejc in Nino, ker je Nejc komaj
dvignil zelooooo težkega Nina. Moj bratec se mi na fotografiji zdi zelo visok in ima dolge
noge. (Patricija)
Vem, da je bilo zelo zabavno s fotoaparatom, veliko smo se smejali in fotografiral sem luštne
punce. Najbolj fotogenični se mi zdita Sergeja in Anja. (Marjan)
Na začetku me je bilo sram in se nisem hotela fotografirati, potem me je učiteljica prepričala
in nastalo je nekaj fotografij, na katerih zgledam zelo sramežljivo. (Jasna)
Bilo je zelo zabavno, ker smo se veliko presmejali. Všeč mi je fotografija, na kateri je Maja
Jelen, saj se tako navihano smeji. (Klara)
Ko smo se slikali, je bilo super. Nastalo je nekaj smešnih slik, najbolj smešna je bila tista z
Marjanom, na kateri si sonči zobke. (Larisa)
Bilo je super, ampak slik nisem videla, saj sem bila na tekmovanju iz logike. Močno upam, da
nisem na kateri fotki čudna, čeprav se mi zdi, da sem na vseh fotkah čudna. (Ana P.)
Nimam pojma, kako je bilo na fotografiranju, saj me ni bilo v šoli, ker sem doma ležala z
visoko vročino in sem spila petsto litrov čaja. Zdaj sem zdrava in čakam, kdaj me bo Marjan
fotografiral. (Nuša Hren)
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Marjan je zelo dobro slikal, najlepša mi je bila slika mene samega in Nina (izjava sploh ni
samovšečna – tega ni rekel Nejc, ampak Nina in Sergeja). Nina in Sergeja sta zelo ljubosumni,
ker nista tako lepi kot midva – hahahah … (Nejc R.)
Marjan je malo krivo slikal, to se vidi po nekaterih kotih fotk, na katerih sem jaz. Najboljša mi
je slika Nejca in Nina, ker Nejc drži Nina v naročju, kot bi bil njegov dojenček. (Tomaž)
Slike so v redu, še posebej od Nina in Nejca, ker sta pač fejmiča. (Gašper)
Bilo je zabavno, najlepše so fotografije, na katerih sta Nina in Sergeja skupaj, vidi se, da smo
prijatelji. (Anja)
Najlepša slika je tista, na kateri me je Nejc dvignil in je dobil skoraj pruh. Ponosen sem, da
imam tako luštne sošolke. (Nino)
Ob slikanju smo se zelo zabavali, bilo je veliko smeha in veliko failov, na primer fotka Nejčeve
ta zadnje. Ko jo je Nejc videl, se je vseeno zelo smejal. (Maša)
Sicer sem na fotkanju manjkala, ampak ko sem videla slike, mi je bilo za dol pasti. Najlepša
slika mi je od Sergeje in Nine, saj dokazuje resnično prijateljstvo. (Manja)
Na slikanju je bilo zabavno, ampak sem na vseh slikah grozna. Najljubša mi je slika od Nuše,
kjer meditira. #Nušanemeubit (Ana Krajnc)
Fotkanje je bilo zabavno in smešno. Punce smo imele dolge priprave, ampak fantje so se
rihtali neskončno dolgo. #teganisemjazrekla (Pia)
Na fotkanju smo se nasmejali do solz, ko smo gledali, kako nekateri pozirajo. Nekateri bi
resnično lahko bili fotomodeli, manjka jim
še le nekaj vaje. (Ana G.)
Najboljša slika je tista, na kateri sva skupaj
z Marjanom, saj sva najboljša prijatelja.
(Jan)
Na fotošutingu je bilo zabavno, najlepša je
naša gasilska slika, torej tista, na kateri smo
vsi uredniki, ker se nazorno vidi naša velika
lepota, ha ha ha … (Petra)
Priprave na fotografiranje so bile zelo
dolge, saj smo se fotografirali po športu,
ampak se je splačalo, saj smo bile vse
punce lepe. (Sergeja in Nina)
Ojoj, bilo je noro. (učiteljica Mateja)

Zvitorepkino tačko je narisala Petra
Planinšič.
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SERGEJA – HRANOHOLIK
Visoka dolgonoga lepotička, ki še čaka na princa na belem konju, sicer ne rabite biti princ in
ne rabite imeti konja, lahko pa vseeno zgrabite priložnost in jo ujamete. Osvojite jo lahko z
jagodami, čokolado, nageci. Če vam torej reče, da vas ima raje kot hrano, vedite, da to
pomeni zelooooooooo veliko. Naslednja Cara Delavingne. Če ste rjavolasi, visoki, s sixpacki,
ste pravi za njo. Je velika oboževalka Dylana O'Briena. Če jo pustite v Evroparku s 100.000
evri, bo porabila vse do centa natančno. Najraje ima svojega mrzlega bratranca Nejca, ker je
tako prijazen in kul. Sploh ni obsedena s slikanjem,
nov telefon ima komaj en mesec, pa že ima 500
fotografij, od tega, pravi sama, nima skoraj nič
SELFIJEV, sicer ji ne verjamem. Poleg vsega pa je zelo
zvesta prijateljica in ji lahko zaupam in jo imam
zaradi tega tudi zelo rada.

NINA – LEPOTICA, KI ŠE NI NAŠLA ZVERI
Kot vam že naslov pove, je naša čudovita Nina
Bezjak še vedno samska, zato fantje, zagrabite
priložnost. Če ste visoki, po možnosti svetlolasi in
modrooki, s sixpacki, potem imate veliko možnosti.
Je zeeeeelllloooo izvirna, skratka, navdušeni boste!!!
Njen edini kriterij za fante, od katerega ne odstopa,
pa je, da so pod 180 cm, saj je sama zelo mala. Po
horoskopu je levinja, zato je večkrat zelo tečna in je
ne moreš prenašati. To zelo dobro pozna njen brat, ki mora z njo biti 24 ur na dan. Je strašno
dobra nogometašica, včasih ji celo uspe zadeti žogo ali pa koga v nogo. Če vam bo kdaj v
prihodnosti gorela hiša, je velika možnost, da k vam pride gasilka Nina (čeprav bo prej
najverjetneje poškropila sebe kot ogenj). Je zelo dobra igralka, s svojimi lepimi modrimi očmi
te takoj v vse prepriča, v prihodnosti jo boste mogoče videli v kakšnem filmu skupaj z
Anselom Elgortem.

LARISA – TIHA PUNČKA
Larisa je res zelooooooooooooooooooo tiha. Je velika oboževalka OMIJA, saj ima d best
pesmi. Njena najljubša barva je modra, čeprav se ne strinjam z njo. Rada ima majhne muce
in pse, ker so zelo cartljivi in luštkani. V prostem času rada spi in se rola, zato ker je (po moje)
malo lena in zato, ker preprosto nima kaj početi. Je še samska, zato fantje, pozor! Punčka
sem jo poimenovala zato, ker je zelooooooooooo majhna. Obožuje hamburgerje in pice.
Rada dela selfije s sošolkami. Njen najljubši predmet je slovenščina (zato se je tudi mogoče
prijavila k tisku), saj imamo super učiteljico.

ANA – BODOČA PRVAKINJA V DRESURI KONJ
Ana je velika ljubiteljica konjev in jih silno rada jaha. Je visoka rjavolaska z rjavimi lasmi in
lepe postave :D. Zelo rada ima zeleno barvo, saj je zelo lepa. (Majčkeno se strinjam z njo.)
ČASOPIS OŠ LOVRENC NA POHORJU
OKTOBER 2015

6

ZVITE NOVICE, 1

SVEŽI UREDNIŠKI ODBOR

Ana je velika ‘’PIFLARKA’’, saj je zelo pametna pri vseh
predmetih. Rada posluša različne pesmi. Ne obožuje samo
konjev, ampak tudi vse druge živali (k tem ne prišteva
žuželk). Rada se smeji, zelo lepo riše, še posebej konje.
Njen najljubši predmet je slovenščina, saj rada bere knjige.
Ne mara pa angleščine, saj se ji vleče v nedogled. Obožuje
sladkarije, še posebej čokolado. Je še samska, rada ima
fante, ki so starejši od nje ali isto stari kot ona. POZOR,
fantje, možnosti še imate!!! Želi si fanta z rjavimi lasmi ter
modrimi očmi in lepe postave. V prostem času jaha,
posluša glasbo in bere. Bodoča prvakinja v dresuri sem jo
poimenovala zato, ker rada jaha in obožuje konje ter je zelo
dobra v jahanju.

NUŠA, ŠOLSKA ZVEZDA
Ta lepotica je po horoskopu devica. Rada gleda filme, v
katerih nastopajo fantje, ki so starejši od 15, po možnosti
brez majice in z velikimi sixpacki. Strah jo je žuželk, doma
pa ima psa Jacka. Pred mesecem je postala vegetarijanka,
ker ima rada živali in se ji smilijo. Ima rjave lase in rjave oči, je zelo mala, ampak ona pravi, da
je velika #kao. Najraje nosi sivo barvo. Obožuje serijo Teen Wolf, kjer nastopa Dylan O'Brien,
ki ji je zelooooooo všeč. Je filmska zvezda, ker
nastopa v predstavitvenem filmu šole za projekt
Comenius. Zelo dobro se razume z mlajšim bratom in
z njegovimi prijatelji. Njeno najljubše sadje so
banane, njena najljubša barva pa je modra. Že od
četrtega razreda igra kitaro, je zelo zabavna in super
sošolka ter prijateljica.

ANA – SHOPAHOLIC
Obužuje Camerona Dallasa in njegovo izklesano telo,
njeni najljubši seriji sta American horror story in Teen
Wolf. Njena najljubša barva je črna, najraje pa nosi
sivo barvo. Po horoskopu je tehnica in je zelo
pametna oseba #najbooolj #kao . Ima brata, s
katerim se zellooo razume. Zelo rada nakupuje, je pravi shopaholic, njena najljubša trgovina
je Bershka, najljubša hrana pa pica. Včasih je lahko tudi zelo nasilna, zato se je pazite (čeprav
sploh ni močna). Najraje ima fante z modrimi očmi, blond lasmi in da so starejši od 14 let.
Domače živali nima nobene, morda pa se bo to še spremenilo. Ne mara fizike in šolske
malice, razen ko je na jedilniku pica ali hamburger. Njeni najljubši youtuberji so Zoella,
Thatcher Joe in Caspar Lee. V prostem času rada riše in gleda filme, njen najljubši igralec je
Brad Pitt. Nora je 24/7. Zna te nasmejati.
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VODNARKA PETRA
Je iz zelo velike družine, doma pa imajo tudi
psa Kimba. Njena najljubša barva je modra,
najraje pa nosi črno barvo. Po horoskopu je
vodnar, zato rada plava. Njena najljubša filma
sta The Duff in Mean girls. Ni največja
ljubiteljica šolske hrane in nasploh šole. Pri
športu rada igra odbojko. Njen najljubši
predmet je nemščina, ne mara pa fizike,
čeprav jo uči učiteljica Petra, ki ima isto ime
kot ona! Če hočete osvojiti njeno srce, ji kupite
eno črno-belo kravo, saj ima ona samo rjavobele #sadbuttrue (saj ne, hecam se, lahko jo
osvojite s pico). V prostem času rada je in
gleda smešne in romantične filme. Na kratko,
Petra je nasploh prijazna in v redu prijateljica.

JASNA IN NJENA STRAST DO KONJEV
Jasna je zelo živahna punca, rada ima konje in jih zelo obožuje. Njena najljubša barva je
modra, ker je zelo živahna barva in njene oči so modre barve. V prostem času rada skrbi za
svoje živali, ki jih ima veliko. Ima kobilo Astro, dva papagaja, ki jima je ime Jaka in Linda,
zajčica pa je Mila. Vsi najbrž mislite, da je najbolj zahteven konj, ampak je zajček bolj
zahteven. Jasni so všeč konji, ker imajo lepo grivo, oči in lepo rezgetajo. Jasna ima še kar
veliko prostega časa, ko počne tisto, kar jo veseli. Vas zanima, kaj počne v prostem času?
Veliko je na fb, posluša pesmi in tudi rada pleše, vendar ne pred vsemi, saj je zelo
sramežljiva.

KLARA IN ŽIVALSKI VRT
Klara je tista prisrčna deklica, ki se
večino časa smeji, zato ima v licih
luknjice od smeha. Pravi, da je življenje
zabavno in da se vsak dan zgodi
ogromno hecnih stvari. In zakaj v
naslovu omenjam živalski vrt? Zato, ker
ima Klara doma dva zajčka, kokoši,
muco in kužka. Ko bo velika, bo prav
gotovo delala v kakšnem ZOO-ju. Njena
najljubša žival je muca Mici, saj je
mehka kot pojštrček in njeno ime je zelo
lepo. Njena najljubša barva je modra, v
prostem času rada gleda televizijo.
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NIKA ‒ RDEČA KAPICA
Prepričana sem, da vsi poznate Rdečo kapico. No, naj vam
povem, da je oživela in se vselila kar v naš razred! Velika
sovražnica šolske malice, bodoča modna oblikovalka, malce
divja deklica z zelo lepim glasom, zelo otroške narave,
oboževalka knjig, sovražnica šolskih učbenikov in nasploh šole
... Gotovo jo vsi poznate. To je Nika. Vsak na šoli jo pozna. Če
ne osebno, pa je zagotovo že slišal o njej. V šoli jo velikokrat
lahko srečate s povito roko, kar je njen pogost izgovor pri
športu. Doma ima dva “nora pesa“ (sama je tako rekla), ime
jima je Kal in Lucky. Vsi samski fantje, pozor! Še vedno je
samska in ima zelooo zanimiv značaj. Če imaš plave ali rjave
oči, si pravi zanjo! Poleg tega, da ji gre “živciranje” učiteljev
zelo dobro od rok, ima tudi veeeliiiik talent. Zelo lepo riše. S
pomočjo svinčnika in malo domišljije v nekaj minutah nastajajo prave modne kolekcije. Če
boste čez deset let na televiziji videli Rdečo kapico (ni nujno, da bo ostala “poštrihana” na
rdečo), se spomnite na Niko.

ANA ‒ “BODYBUILDERKA”
Ana, učenka 9. razreda, zelo slavna pretepačica in mišica našega razreda ... Na kratko ‒
“bodybuilderka”. Poleg tega, da med prostim časom premaguje najslavnejše boksarje, med
njimi tudi Dejana Zavca, je zelo nadarjena glasbenica. Poleg boksanja pa ima še mnogo
drugih talentov ... Odlično poje in igra klavir. Prav tako ima v šoli same petice, če pa kdaj dobi
kakšno štirico, s svojim šarmom in nedolžnim pogledom zlahka dobi petico. Doma ima psičko
Piko, ki je mešanka med bernskim planšarjem in nemškim ovčarjem. Poleg psa ima doma še
tri druge “živali”, njene sestre (tako pravi Ana, ne jaz) in najbolj “poslušna žival” je njena
najmlajša sestrica Lucija (tudi to pravi Ana, saj s čopki na glavi izgleda kot luštkan pudeljček).
Ana je seveda tudi moja najboljša prijateljica že od četrtega klasa in bo tudi ostala do konca
življenja. Preden sva se začeli družiti, je bila pridna, sramežljiva in nemočna deklica, odkar pa
se druži z mano, je postala prava
pošast ‒ ha ha ha. Lahko bi
napisala še cel roman o njej, a
potem se nikomur ne bi dalo brati.
Torej, vesela sem, da sva
prijateljici, brez nje bi moje
življenje bilo dolgočasno!

ANJA ‒ BODOČA
NOGOMETNA ZVEZDA
Večinoma časa se druži s svojo
frendico Ano, ki zagotovo pozna
vse njene skrivnosti. Anja je
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oboževalka nogometa, večina vas že tudi ve, da je ena izmed glavnih zvezd nogometnega
kluba ŽNK Koroška. Rada zafrkava ljudi, ampak to na tak način, da se vsi smejemo in nikoli ne
žali. Pogosto govori o fantih, pa dobro no, katera punca pa ne. Anja tudi obožuje mojo
plišiko, ki sem jo dobila v šparu, Jagodko. Obožuje tudi prave jagode, po njih se ji kar utrga.
Pretirano rada se ravno ne uči, ampak same petke dobi. Zelo uspešna je na tekmovanjih, je
pravi logik.

PIA IZ 3. NADSTROPJA
Pia. Vsi jo obožujejo zaradi njene postave in modrih oči, zaenkrat je še samska. Obožuje
fante z izklesanim telesom in rada pije kokakolo. Njen najljubši predmet je zgodovina, v
prostem času zelo rada gleda televizijo. Od športov najbolj obožuje odbojko. Njena najboljša
frendica je Sergeja, z njo se veliko družita in se skupaj afnata (to je definitivno napisal
Gašper). Živi v bloku v 3. nadstropju.

LOVEC GAŠPER
Gašper je samski fantek, ki obožuje punce
z rjavimi lasmi (no, lahko so tudi blond),
modrimi očmi in dobro postavo. Ima
rjave, neukrotljive lase in zelene oči. Je
strastni lovec (punce, pazite se). Lahko ga
osvojite z dunajskim zrezkom in
pomfrijem. V prostem času se rad vozi s
kolesom #kao.

MANJA BREZ VISOKIH PETK
To je oseba, ki ima vedno nasmeh na obrazu. Po horoskopu je rak, zato je velikokrat zelo
tečna ... Ampak še vseeno se vedno dobro počutim v njeni družbi. Rada ima visoke, rjavolase,
modrooke fante s sixpacki. Sama pravi, da je fajn, če je fuzbaler. Ampak ni nujno. Všeč so ji
tudi košarkarji in odbojkarji. Znana je kot zelo glasna punca. Rada kolesari, čeprav vedno
obupa, preden pride sploh do cilja! Ne mara petk, ker se je enkrat skoraj ubila, ko je bila pri
meni in verjemite, da ni bilo fajn, čeprav je bilo smešno. Njena najboljša prijateljica je Maša.
To sem JAZ! Preden gre Manja spat, vedno obleče majico z napisom LAMPIJONČKI in zapleše
predspalni ples.:”) Manja je drugače zelo prijazna in v redu oseba. Je zabavna, večino časa se
smeje. Je mala, zato jo kličem MINI♥ Skupaj imava kar nekaj norih in hkrati prečudovitih
spominov. 24/7 je nora, ampak ni panike, sem se že navadila na to.:”) Njena najljubša hrana
so dunajski zrezki, njena najljubša barva pa je modra. Je moja najboljša prijateljica in je ne bi
zamenjala za nič na svetu. Je res TOP oseba s hudim stilom za oblačenje, z vedno urejeno
pričesko (po njenem je to čop) in vedno z make-upom. Doma ima tri mačke po imenu Tajson,
Tara in Sivka.

MAŠA – NAPADI SMEHA
Maša je ena prečudovita oseba s čudovitim karakterjem. Je zelo prijazna ter velikodušna, zna
pa biti tudi zelo muhasta. Maša ima starejšega brata po imenu Matej. Včasih se znata kar
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grdo skregati, ampak sta takoj spet najboljša brat in
sestra. Doma ima zajčka po imenu Blu, ki je prava
maskota. Ko si enkrat z njo v prepiru, ti trda prede,
saj ne odpusti kar tako. Maša ima zelo veliko
prijateljev na fejsu, med katerimi se najde tudi
veliko fantov, kar ti takoj pove, da je prečudovita.
Ko sva skupaj, se smejiva, kot bi bili malo vsekani,
pa ni važno, a je to v šoli ali pa drugje. Vsepovsod
sva kot rit in srajca. Ko končava pouk, greva skupaj
na avtobusno, kjer po navadi na veliko selfava.
Včasih pa se med najinim prijateljstvom znajde tudi
kak napad smeha, kjer se nobena ne more nehati
smejati. Lahko pa se zgodi, da pride Maša v šolo
zelo slabe volje. Njena najljubša barva je zelena,
najljubša jed pa skutini štruklji. Z njo zelo rada
gledam žalostne filme, kot je na primer Titanik, kjer
vedno jokava kot zmešani. Če se kdaj slučajno
zgodi, da bi prišla v šolo kot osa, že točno vem, kaj bi to bilo. V veliko veselje mi je, da ji lahko
pomagam pri fantih ali pa kako drugače. Če bi hotela povedati vse o njej, bi lahko sedela za
računalnikom cel dan, pa ne bi končala. Je res najbolj top oseba, kar jih poznam, zato je ne bi
zamenjala za nič na svetu.

NINO ‒ LEGENDA
Z Ninom sva best frenda. Nino zelo obožuje lepa dekleta z blond lasmi in svetlimi očmi. Zelo
rad se vozi s traktorji, rad je zraven, ko balirajo, obračajo in silirajo. Ko se je siliralo, se je vozil
s Koglerjem. Ima modre okice in se ukvarja z nogometom, trenira kot golman. Njegova
najljubša barva je pinki, njegova
najljubša hrana pa je pohan zrezek in
pomfri. Nino je velik oboževalec kmetije
Kofler, kjer imajo zelooo veliko
traktorjev in dobrih strojev. Skupaj
igramo Farming simulator 2015, Nino
največkrat išče mode (to pomeni, da na
internetu išče stvari, ki jih potem
potegne na računalnik in naloži v igrico).
V prostem času skače s svojim BMX-om,
punce, jaz vam garantiram, če ste še
samske, boste pri Ninu našle srečo.

NEJC, ŠE ENA LEGENDA
Nejc je moj najboljši prijatelj. Veliko se druživa med poukom in po njem večkrat hodiva
skupaj domov. Nejc ima rjavo-rdeče lase (vedno ima kul frizuro) in modre oči. Je velik
oboževalec kmetije Kofler. Ko so silirali, se je ponosno vozil z Danijem Koflerjem. Rad ima
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lepe punce in je še samski. Je zelo priden in delaven fant, največkrat pomaga dediju pri
domačih opravilih. Njegova najljubša igra je Farming simulator 2015, zato večkrat skupaj
igrava to igro. Hodi h gasilcem in želi postati zelo dober gasilec.

NIKA K. ‒ FENICA MINIONOV
Nika je danes zelo nemirna (tako kot vedno).
:”D Nerodna je kot osel, a je zabavna kot
malokdo. Na Niki mi je zelo všeč njen karakter
in da zna narediti zelo lepe slike (recite ji, da vas
slika :D). Ko pa se ji utrga, pa je čisto zmešana.
Njena najljubša žival je jelenček! :””D Z ljudmi,
ki tečnarijo, zna hitro zaključiti, tako da z njo ni
dobro češenj zobati. Boji se učiteljice Petre in je
zelo žalostna, ko česa ne razume pri
matematiki. Poznana je po tem, da takoj zgubi
ključe in jih spet hitro najde in spet zgubi. To je
njen veliki talent. :”D Rada tudi spušča čudne
zvoke, ki so včasih neprimerni. Še en njen talent
je, da ob pol deset zvečer hodi po šoli in išče
higienske stvari. Ves čas riše minione, včasih
tudi na nohte. Na obesku za ključe ima
miniončka in ga celi čas gleda in mu govori: »Joooj, kako si lepi!« <33. Vendar ji to ne
pomaga, da ne bi že v naslednjem trenutku teh ključev izgubila.

MAJA J. ‒ KRALJICA SELFIJEV
Ko gremo na izlete, priporočam, da se ne družite z
Majo (NEVARNO), saj se boste morali z njo ves čas
slikati. Rada si piše po rokah (največkrat srčni utrip in
na prste love), vedno si izmišlja svoje tatuje. Včasih
se obnaša zeloo neprimerno. Njeni najljubši pevki sta
Selena Gomez in Taylor Swift. Skoraj vedno ima
spuščene lase, ki zeloooooo dišijooooooo. Zelo rada
bi se pobarvala na črno, saj ima zelo rada črno barvo
prav tako pa tudi roza. Všeč so ji fantje z rjavimi lasmi
in lepim slogom za oblačenje, je zelo zahtevna
(POZOR). Ves čas si popravlja lase, zelo rada se smeji,
vendar noče povedati komu. Maja se rada dolgočasi
pri etiki in rada straši ljudi, predvsem Niko. Ravno zdaj me je prestrašila, moj prestrašeni krik
pa sedaj ignorira.

MATEJA ‒ UČITELJICA
Najljubša barva učiteljice Mateje je rdeča. Rada ima palačinke in mehiške tortilje. Njen
najljubši pesnik je Dragotin Kette. Ima dva otroka, prva, deklica, je v devetem razredu in ji je
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ime Karolina, drugi pa je fantek Jakob, ki je v prvem razredu. Učiteljica mi je povedala, da je
hčerka umirjena in uspešna v šoli, sin pa je zelo živahen in nagajiv. Učiteljica obožuje moto
GP, navija za Valentina Rossija in upa, da bo letos svetovni prvak. Tudi sama se vozi z
motorjem, vendar le kot sopotnica. Je ena mojih najljubših učiteljic in upam, da bo vedno
naša učiteljica slovenščine in tiska.

NAJZABAVNEJŠA IN NAJISKRIVEJŠA NA NAŠI ŠOLI
‒ NINA
Nina je slavna sedmošolka, vsi jo dobro poznamo,
predvsem pa njeni sestri Maja in Neža. O njej pravita, da je
najbolj zabavna sestra na svetu, ki vedno rada pomaga.
Ninina najljubša barva je vijoličasta, seveda pri nogometu
navija za Maribor. Doma ima muco, ki ji je ime Miša, sicer
je muca od vseh, z njo se največkrat igra Maja, a tudi Nina
se z njo veliko igra. Ko gre Nina zvečer spat, se Miša vedno
nekako pretihotapi v sobo in ko že Nina spi, jo grize po
prstih in ji napada celo obraz. Res je poredna, ta Miša. Ninina najljubša jed so špageti s
paradižnikovo omako. Če bi bilo po njenem, bi jih imela na jedilniku vsak dan. Se sprašujete,
katera je Ninina najljubša pesem? To je pesem Break free pevke Ariane Grande.

PATRICIJA ‒ DOLGONOGA NOGOMETAŠICA
Patricija je svetlolasa princeska z modrimi očmi. Je faca, da dol padeš. Njena najljubša barva
je roza. (Pozor fantje, samska je!) V prostem času igra nogomet, dela selfije in se krega s
svojo sestro in bratom. Trenira nogomet pri ŽNK Koroška. Sama pravi, da je nerodna kot osel.
V šoli nima preveč dobrih ocen in se ne uči. Njen najljubši predmet je šport, zato ker
največkrat igramo nogomet. Njena najljubša žival je pes. Pravi, da jo zelo grize in da je potem
“cela plava”. Najraje je hamburger. Jaz mislim, da je Patricija zelo dobra in zvesta prijateljica,
na katero se lahko vedno zanesem.

TEJA ‒ LEPOTIČKA S PRAMENI
Teja je temnolasa deklica s svetlimi
prameni ter z zeleni očmi. Je mala
mravljica, zelo dobro igra nogomet,
včasih je nagajiva in me jezi, ampak ji
vse oprostim, ker je moja prijateljica.
Všeč so ji leto starejši ali enako stari
fantje, imeti pa morajo temne lase in
dobro morajo igrati nogomet. Je
edinka in mama ji po navadi kupi vse,
kar si zaželi. Njena najljubša barva je
roza, njen najljubši del pouka pa je
odmor. Najraje je “fast food”. Je
moja faca, ki rada govori in se smeji
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pri urah. Zelo rada me žgečka in se mi smeji, če kaj naredim narobe; na primer kot takrat, ko
me je trikrat vrglo po stopnicah na istem mestu. Teja se je tako začela smejati, da sem
mislila, da bo poknila od smeha. Na srečo ni, saj se še danes smeji.

JAN ‒ BLONDINEC, KI ZNA Z LESOM
Ta naš Jan, tako ali tako je že lep, za povrh pa še
najraje dela iz lesa. Zelo rad igra nogomet, najraje je
golman. Punce, torej vas bo branil! Pri športu ima
tako najraje, če igrajo nogomet. Naš Jan je tudi
“gamer”, saj pravi, da nekatere igrice obvlada MTA in
GTA. Rad se moderno oblači. Ker se veliko ukvarja z
lesom, gre po osnovni šoli na lesno šolo v Limbuš.
Doma ima tudi veliko živali, kot so zajci, muce …,
najraje pa ima psa Meda. Njegov najljubši dan je
petek, saj takrat gre hitro domov. Rad lovi ribe na
Dravi in navija za Maribor in Barcelono. Njegov najljubši športnik je Marcos Tavares. Med
vikendom kosi travo brez majice, da lahko razkazuje svoje mišice. Trenutno je samski in ima
facebook profil.

TOMAŽ – »TA STARI JEZERNIK«
Tomaž med počitnicami rad igra računalniške igrice in
podira v gozdu. Rad gleda tudi motokros, predvsem
Divje svinje. Od živali ima najraje svojega psa, ki mu je
ime Jack. In kaj dela, ko je zima in je veni veliko snega?
Smuča se z bigfutkami. V šoli je zelo prijazen, čeprav je
ne mara pretirano. Po poklicu bo ginekolog, najljubši
predmet mu je zgodovina. Tomaž je tudi gledališka
zvezda naše šole, lani je igral Jezernika. Bilo mu je všeč,
le tega ni bil vesel, da se s predstavo nismo uvrstili na
državno tekmovanje. Rad je ribe in v prostem času dela bunkerje ter se vozi s traktorjem.
Šolska malica mu je dobra, ko je na jedilniku pica, hot dog ali
hamburger. Njegov najljubši film je Batman vs Superman,
najraje pa posluša elektronsko glasbo.

NUŠA, OBOŽEVALKA DUHURJEV !
Je največja frendica dihurjev, saj ima tudi sama dihurko v svoji
sobi. Ta vedno spi zraven nje in ne moreta zaspati ena brez
druge. Brez dihurke ne zdrži niti minute, kadar pride v šolo in jo
zapusti, dihurka doma vedno joče in je zelo žalostna, zato ta čas
vedno prespi. Ko Nuša pride domov, je dihurka vedno zeloooo
srečna in poskakuje od veselja. V prostem času se rada ukvarja s
športom, ukvarja se pa tudi s psom Reksom, ki je nemški ovčar, z
mačkom Murijem in mačko Miciko pa posluša glasbo. Vendar svoj prosti čas najraje preživlja
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z dihurko. Njena najljubša barva je vijolična in tudi roza, najraje je pico ter sladkarije, najbolj
pa je bila srečna takrat, ko so ji obnovili sobo. Uganite, kakšne barve je. Ja, res je, prav imate,
je vijolična, no, in tudi malo modra. Ko bo velika, bo zgradila živalski vrt, v katerem bo veliko
dihurjev. Glede svojega bodočega poklica pa še ne ve, kaj bo, bo pa njeno delo prav gotovo
povezano z živalmi.

MARJAN, PROFESIONALNI MUZIKANT!
Obožuje harmoniko, veliko časa igra nanjo. V
prostem času posluša glasbo in seveda igra na
harmoniko, igra pa tudi igre na računalniku.
Njegova najljubša barva je svetlo modra in tudi
svetlo zelena. Njegova najljubša hrana so lignji
s pomfrijem, na drugem mestu pa je pica, zelo
rad ima palačinke. Njegova najljubša žival je …
Pravzaprav ima več živali, ki so mu všeč,
najbolj pa so mu pri srcu muce in ribe. Doma
ima za ljubljenčke deset mačk, psičko z
imenom Astra in ribe. Obožuje delo z lesom,
saj doma na veliko izdeluje lesene izdelke. Rad
pomaga mami in očetu na kmetiji, kosi s
kosilnico in reže drva z motorno žago. Obožuje delo v gozdu in na polju s traktorjem. Njegovo
najljubši stoji so traktor in traktorski priključki. Ko bo velik, bo gradbenik ali mizar, ne ve še
točno, v prostem času se bo prav gotovo ukvarjal z rezbarijo. Odločen je tudi, da si bo takrat,
ko bo že odrasel, kupil avto znamke Audi in traktor Ursus ali New Holand.

Risala je Nika Verdnik.
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