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Smo že nazaj! 

Uh, ne morem verjeti, da smo se že vrnili nazaj 

v šolske klopi. Vse se je odvijalo tako hitro ... 

Ampak zdaj, ko smo nazaj, je čas za nove 

dogodivščine in da obnovimo stara prijateljstva. 

V tej elektronski številki se bomo predstavili 

novi člani Zvitih novic, ki smo že nestrpno 

čakali, da se šolsko leto začne in da lahko 

poročamo o teh dogodivščinah. Vsi mi upamo, 

da se boste zabavali ob branju naših Zvitih 

novic in da vam bodo polepšale dan. Na tej 

točki se vaša Zvitorepka poslavlja, upam, da se 

vidimo naslednjič. Nasvidenje! 

V imenu Zvitorepke piše Veronika Vaupotič 

Fornezzi, risala je Nina Marčič. 

 
 

Brinin uvodnik 
 

Pozdravljeni dragi bralci in bralke! Z vami sem Brina 
Rakovnik, nova glavna urednica Zvitih novic. V imenu 
Zvitorepke bo to leto pisala Veronika Vaupotič Fornezzi, 
likovno nam po Zvite Novice urejala izjemno nadarjena 
umetnica Nina Marčič, tehnična urednika pa bosta Timi 
in Miha. V tej elektronski izdaji se vam bomo predstavili 
novi uredniki in urednice Zvitih Novic. Predstavili se 
vam bomo na zabaven in zanimiv način, zato se 
udobno namestite in berite naprej.  
 

Glavna urednica Brina Rakovnik 
 

ODA ZVITIM 
NOVICAM 

 
O, naše Zvite 

novice! 
Vsak jih rad bi imel. 

Le kdo ne pozna 
lisice? 

Kaj bi brez nje 
počel? 

 
O, naše Zvite 

novice! 
Omamijo te s 

pogledom, 
okužijo te z 
vsevedom. 

Beli listi vabijo te, 
da z njimi 

pozabavaš se. 

 
O, naše Zvite 

novice! 
Vzemi jih v roke, 

preberi jih, 
saj ti žal bo,   

če ne storiš tako. 
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                       MAKSI ‒ ENCIKLOPEDIJA NA DVEH NOGAH 

 
Maksi je 1000-stranska enciklopedija. Je edini, ki pri urah pove kaj takšnega, kar še 

učitelji ne vedo. Je edini, ki pozna skoraj vse Smidijeve in Krompirčkove  posnetke na 

YouTubu. Maksi je nepogrešljivi člen v našem razredu. Zna kuhati in izbirati dobra 

očala. Maksi je dober prijatelj in še in še. On je tip, ki zna vse nasmejati na nek čuden 

način. Ima švicarski nož za vsako priložnost. Je eden od nadarjenih in zlahka dobi pet 

pri naravoslovju, ne da bi se učil. Je nadarjen igralec, lani mu je bila vloga pisana na 

kožo, saj je igral napuh. Letos je staknil že hudo poškodbo prsta, rezal je salamo, pa 

mu jo je zmanjkalo in je nadaljeval na svojem prstu. In naj še dodam seznam drugih 

bojnih ran vojaka Maksija: premagala ga je čebela in je dobil hudo alergijo, zaradi 

kolesarskih podvigov je imel pretrgani dve arteriji, stopil je na žebelj … 

 
 

BRINA RAKOVNIK ‒ ČUDEŽNO DEKLE 

Brina je punca, ki še s kruhom je kruh! Njena vzornica je plesalka Briar Nolet. Je članica 

kluba BMV (Brina, Maruša in Veronika). Obožuuuuje Marcusa & Martinusa, njena 

najljubša pesem je First Kiss. Je velika oboževalka Mean Girls, zato tudi vsako sredo 

nosi roza! Je ena izmed petih ljudi na svetu, ki ji je uspelo dobiti igračo iz aparata za 

igrače (žerjav). Če Brina izgubi zvezek, takoj veš, da je njen, saj je pisava v njem 

takšna, da je največja črka samo čez pol vrstice! Brina ima veliko ljubezen do spisov, 

saj ji učiteljica zaradi pisave dovoli napisati samo eno stran. Njena triletna kariera pri 

navijačicah postaja iz leta v leto boljša, saj je ena izmed tistih, ki naredijo popolno 

špago. Brina je zelo bogata, saj ima v lasti celoten blok! Ko se Brina zbudi in odgrne 

zavese, jo na okenski polici pričaka njen kaktus, ki že več mesecev hrepeni po vsaj 

kapljici vode. Za konec pa še en stavek, ki ga Brina sliši vsak dan: ”Brina, a so to 

zokni?”  
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ČRT ‒ LJUBITELJ FIG IN GAMING IGRALEC 

Črt, kot že njegov priimek pove, je ljubitelj fig in računalniških iger. Po duši Pohorc, po 

karakterju pa holcar. Najpomembneje pa je, da je Črt zelo dober prijatelj, ja to je Črt. 

Je igralec Crossouta, kjer se Črt prelevi v Rusa in vse poka in rohni. V šoli je prav 

dober in je najboljši prijatelj mnogim sošolcem. Prav tako pa je velik šaljivec in obožuje 

rahlo neslane šale, kot je na primer naslednja. Pri Korenovih naročijo premog za 

zimsko kurjavo. Naslednji dan pripeljejo premog, pa se voznik zadere, kam naj da oz. 

vsiplje premog. Hišna papiga se oglasi in reče: ”Kar na teraso ga nasuj!” Voznik, ne 

meneč se za izjavo, nasuje premog na teraso. Čez deset minut se pripelje lastnik in ko 

vidi zmešnjavo, gre v hišo in papigi peruti z žeblji pribije na steno. Papiga dvajset minut 

opazuje bogeca na križu, naposled se le opogumi in vpraša: ”Ali si ti tudi premog 

naročal?”   

 

 

  



e- ZVITE NOVICE                                                                                                             ZVITE LISICE in LISJAKI  

ČASOPIS OŠ LOVRENC NA POHORJU OKTOBER 2017 

ANJA ‒ TIHA PUNCA 

 Anja je tiha punca, a pustimo se presenetiti. Zmeraj pomaga drugim. Včasih je zelo 

nasmejana, drugič pa je mrka in tiha. Zelo je prijazna, ustrežljiva in z veseljem pomaga. Je 

zeloooooo v redu in je tudi krasna prijateljica. Anja ima zelo dober stil oblačenja, nikoli ne 

zaostaja za modo. Njena najljubša športa sta balet in nogomet. Najprej je Anja trenirala  

balet, nato gimnastiko. Njena najljubša predmeta sta geografija in šport. Njena najljubša 

barva je modra, če je barva sinja, se odlično poda k njenim očem. Rada pohrusta kakšen 

dunajski zrezek in zraven zlato zapečen krompirček. V prostem času je na telefonu ali pa 

posluša glasbo in na skrivaj pleše, ko je nihče ne gleda. Anja rada gleda drame, grozljivke 

... Ne rada se uči, čeprav ima same petice in štirice. Obe sva zelo sklerozni, to naju druži. 

Anjina zelo dobra prijateljica je Veronika, veliko časa preživita skupaj. Všeč so ji fanti, ki so 

prijazni in ne zabiti, tudi zabavni morajo biti. Njeno mnenje je, da izgled ni tako pomemben. 

Anja ima dva brata, starejši je Denis in mlajši Matija. Anja bi se rada naučila španščine, 

francoščine in italijanščine, želi si odpotovati v Anglijo. Razmišlja že tudi o poklicu, všeč ji je 

fizioterapija. 
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ERNESA ‒ NOVA PUNCA S PRIMORSKIM NAGLASOM 

Ernesa je prijazna punca. Rada zacvili, ko jo požkečkaš, včasih tudi tako, da te bolijo 

ušesa. Zna tudi italijansko, saj se je na prejšnji šoli učila tudi tega jezika. Njeni najljubši 

športi pa so gimnastika, nogomet in balet. Njeni najljubši barvi sta črna in modra. V 

prostem času rada bere, njena najljubša knjiga je Somrak. Rada gleda tudi filme, in 

sicer drame, grozljivke, komedije ... Ernesa se niti slučajno ne uči rada. Včasih je 

zelooo pozabljiva. V prostem času kolesari in hodi na krajše pohode. Včasih se tudi 

naliči, ima dober smisel za stil. Zelo rada se druži s sošolkami. Nima najljubše glasbe, 

obožuje pa ples. Ernesa ima doma psičko Viki, mačko Mico in dva skakača in dva 

hrčka, saj ima zelo rada živali. Ernesa hodi k dramskemu krožku in je pri predstavah 

zelo dobra. Njena najljubša šolska predmeta sta slovenščina in športna, najhujše pa 

so ji ure pri naravoslovju. Rada hodi na glasbene koncerte, saj je bila že na koncertu 

Tanje Žagar, Džo Maračič Makija, Nine Pušlar in še mnogo drugih. Njeni hobiji so pa 

igranje nogometa, branje knjig, pohodi in risanje. Po poklicu bi rada bila igralka. Bila je 

že v Italiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Madžarskem, v Avstriji in Nemčiji. 

Na splošno pa je zelo v redu prijateljica in vedno pomaga, če se res da.   
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JAKA ‒ RAZREDNA GLAVCA 

Jakec je naš razredni youtuber in gamer. Vsi ga poznamo kot strastnega podpornika 

Real Madrida. On je tista razredna brihta, ki pri zgodovini ve vse odgovore. Ne samo 

da ima veliko dobrih lastnosti, ampak je tudi slovnični genij. Nisem ravno prepričan, ali 

je to ena izmed dobrih lastnosti, ampak zaenkrat mu v šoli krasno uspeva. Zaradi 

njegovih že prej omenjenih prefinjenih lastnosti je pri učiteljih in prav tako pri dekletih 

dobro zapisan. Vsem puncam je všeč njegova strast do kuhanja in lupljenja krompirja. 

Za njegovim profesionalnim imidžem pa se skriva mirna in na čase tudi poredna dušica 

z veliko strastjo do strelstva, ki ga prav tako trenira. Ravno zdaj teče njegova 3. sezona. 

Že pred tem je imel dolgo športno kariero, skupaj sva igrala nogomet že v 2. razredu. 

Na žalost pa se je njegova kariera profesionalnega nogometaša končala zaradi 

pogostih angin. Ja, to je naš Jaka in sem prav srečen, da obstaja, ker kdo bi mi pa 

sicer povedal vse Newtnove zakone 5 minut pred spraševanjem. Ko gre za ocene in 

za vprašanja, na katera niti internet nima odgovora, je nepogrešljiv, drugače pa 

zaupanja vreden in zanesljiv prijatelj.  
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KARIN ‒ NINJA NAŠEGA RAZREDA 

Karin je knjižni molj našega razreda in zelo rada bere. No, ni le knjižni molj, ampak tudi 

ninja. Fantom se pred njo tresejo kosti. Karin ima razen tega rada tudi kolesarjenje in 

rada meče na koš. Najraje ima košarko. Svoje najljubše knjige nima, ker če bi jo imela, 

bi pod to vprašanje morala napisati deset tisoč naslovov, kar bi mi zasedlo celo stran. 

Karin je tudi zelo dobra prijateljica, čeprav včasih malo pretirava. Rada gleda 

fantazijske filme, kot so Hobbit, Harry Potter, Gospodar prstanov … Ima rjave oči in 

ravne rjave lase. Je pametna punca in kadar česa ne vemo, jo vprašamo, včasih nam 

pove, včasih pa nam pove ta stavek: ˝Poglejte si same˝. Če ji predlagamo, da bi se 

malo naličila ali polakirala nohte, je takoj za NE! Tako da fanti, ki imate radi naličene 

punce, ne hodite h Karin. Vsi v razredu jo imamo radi, ker je prijazna. Aja, pa tisti, ki 

ste blond ali pa imate svetlo rjave lase in niste neumni, se kar javite pri njej. Karin vsako 

noč sanja, sanje pa vedno pozabi. Najraje nosi majčke, na katerih so samorogi, smajliji 

ali pa kaj drugega, kjer se bleščice obračajo gor in dol.   

 

 

ROMANA ‒ PUŠČAVSKA PUNČKA 

Romana je mala umetnica, v našem razredu najlepše riše. Že, da lepo riše, a ne rada. 

Bere tudi, a samo pod nujo. Ima kodrasto rjave lase in srčkano zelene oči. Je 

najmanjša punca v našem razredu. Všeč so ji fanti s katerokoli barvo las, a ne smejo 

biti neumni. Zato, fantje, ki niste neumni in ste po možnosti srčkani, oglasite se pri 

Romani! V prostem času je na telefonu in se pogovarja na videoklicih. Rada se lepo in 

normalno obleče in upam, da z ličenjem ne pretirava. Ima sestro Lucijo, s katero se 

večino časa kregata, a se imata vseeno radi. Kakšen dan jo Romana izziva, kakšen 
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dan pa Lucija njo. Vsaka ima svoje skrivnosti, ki jih skriva. Njen najljubši šport je 

badminton. Rada gleda detektivske filme. Je zelo v redu prijateljica. Včasih je 

pozabljiva, a pomembne stvari si vedno zapomni. Če je kdo v stiski, mu pomaga.  

Torej, če bo ona v stiski, ji pomagajte, saj bo ona tudi vam (večinoma časa). Če bi jo 

zelo naličil in ji dal gor oblekico, bi zgledala kot prava punčka. Romano pa le kdaj pa 

kdaj pokličite (še posebej fantje :-)).  

 

 

KMEČKI POB TIMOTEJ  

Najlepši fant na naši šoli je ... Da, ugotovili ste, naš Timotej Grilč iz 9. a-razreda. Timotej 

živi na Rdečem bregu 26 na prečudoviti kmetiji z dvema kravama ter z dvema pujsoma. 

Ima tudi psa ter obilo mačk. Ima ljubečo družino, v kateri so njegov “preljubi” brat, ata, 

mama, seka, oma ter deda. Vsako jutro vstane ob 6. uri in gre v štalo. Saj ne, se samo 

hecam! Umije si zobe (po navadi) ter se odpravi v šolo s traktorjem. Ko prispe v šolo, 

je zelo dobre volje, saj vidi svoje preljube sošolce. Zelo uživa v njihovi družbi. Njegova 

najljubša učiteljica je ... Pri matematiki zna vse, razen matematike ne zna. Najraje poje 

pri glasbi, čeprav nima posluha ter piska kot dekle. Zelo rad se uči kemijo, še posebej 

zato, ker hoče s kislino nekoga politi (torej mene). Všeč mu je slovenščina, ne zaradi 

predmeta, ampak zaradi sošolk. Ko se pouk konča, je zelo žalosten, ker ne bo videl 

svojih prelepih sošolk en cel dan. Po navadi po njega prideta ata ali mama, nikoli pa 

brat, saj ne zna voziti, čeprav je star 19. Ko pride domov, gre na računalnik, skoraj 

nikoli se ne uči prej, dokler ni že zares nujno.  
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KOŠARKAR MAJ 

Najboljši košarkar na naši šoli je ... Da, 

ugotovili ste, Maj Petrič iz 9. a-razreda. 

Star je 14 let in živi na Cvetlični poti 12 v 

prečudoviti hiši, njegova najljubša soseda 

je njegova babica, saj mu vsak dan prinese 

kaj za pojest. Ima eno muco ter veliko 

pajkov. Vsako jutro vstane ob 7. uri, nato 

gre zajtrkovat k svoji babici in nato se 

odpravi v šolo z avtom, ker je len in se mu 

ne da hoditi (ne, saj ne). Živi z očetom, 

mamo in “normalnim” bratom. Najraje ima 

košarko, ki jo trenira vsak dan. Rad je tudi  

v piceriji, kjer se baše ko čunka. Ko pride iz 

šole, se gre “učit” ter naredi domačo 

nalogo, nato sede za računalnik in se od 

njega ne premakne do treninga. Njegov 

najljubši predmet v šoli je fizika, zelo uživa, 

ko se uči ta predmet. Rad se vozi s svojim 

električnim skuterjem, ki gre 25 km/h. 

Njegova druga najljubša stvar je hrana. V 

šoli mu gre zelo dobro, ima lepe ocene, 

sodeluje pri pouku, se uči in pomaga 

drugim, ko rabijo pomoč. Z veseljem nam 

razloži snov. Doma tudi rad pomaga svoji 

mami pri hišnih opravilih.  
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NAŠ  GAL 

Gal je zelo prijazen učenec, hodi v 9. a-razred in je star 13 let. Živi v Rušah, v šolo se 

vozi z avtobusom. Rad zamuja k pouku, ker rad spi. Je moj najboljši prijatelj, zelo rada 

se druživa in pogovarjava. Po navadi  je zeloooooo glasen, a včasih pa tih. Zelo rad je 

in uporablja telefon. Ko je v šoli malica, je vedno prvi v koloni, še posebej, kadar je za 

malico ribje namaz. Njegova najljubša igre je Clash Royale, v kateri je zelo odličen. V 

šoli so njegovi najljubši predmeti matematika, ker rad računa, slovenščina zaradi 

pisanja in branja in šport. Zelo rad trenira plavanje in je odličen plavalec. Gal je velik 

oboževalec nogometa, njegov najljubši kljub je NK Maribor. V šoli ga imajo punce zelo 

rade, ker rad pomaga, še posebej pa ga imajo rade, ker lepo poje in pleše. Skupaj z 

Galom hodiva v trgovino, pekarno in na sladoled. Ko pride domov, naredi domačo 

nalogo in se uči. Zelo rad pomaga svoji mami pri pospravljanju hiše. Rad ima svojo 

sestro, ki hodi v prvi razred v Rušah.  
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MIHA Z NORIMI IDEJAMI 

Najbolj nesmiseln, smešen in nenavaden učenec je Miha. Ima zelo nore ideje. Ko je 

bila ura biologije, je učitelj razlagal o boleznih srca in Miha je zavpil: ”O, ne, brokoli!” 

To je za Miha popolnoma normalno. Tisto uro je imel še en takšen izpad, rekel je, da 

je srce kot stake. Včasih me resno zaskrbi, ali bo sploh kdaj odrasel. Potem pa je tu 

nekaj, kar je na Mihu carskega, to so njegove oči, ki so zelo modre. Njegova ušesa so 

zelo posebna, saj so večja od običajnih in ga zato večkrat zbadamo, da so njegovi 

predniki sloni. Pa to je šala in Miha ni jezen. Miha je pri pouku zelo pameten, čeprav 

nerad odgovarja na vprašanja, v šoli mu gre zelo dobro. Njegove ocene se gibljejo 

okoli štirice. Včasih so tudi slabše, a ne prav pogosto. Najraje in najbolje mu gre kemija, 

zelo rad pa ima tudi matematiko ter slovenščino. Predvidevam, da ima najraje brokoli, 

zaradi dogodka pri biologiji. Drugače pa je zelo priden v šoli in je tudi zelo dober 

prijatelj. Za razliko od mene je bil samo enkrat v kabinetu pri razredničarki na 

razgovoru, pa še to je bilo samo zato, ker ni šel ven na sveži zrak, ampak je raje ostal 

v šoli. Skratka, Miha je car, ravno zato ga imajo vse punce tako rade. 
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LEPOTEC RENE 

Ja, opisal bom najbolj blontnega in najlepšega v našem razredu. No, o tem, kdo je 

najlepši, ne bomo razpravljali. To je Rene, star je 14 let, vendar je večkrat tako otročji,  

da bi ga lahko mirne vesti peljali v vrtec k štiriletnikom. Naš Rene misli, da je ful kul, v 

bistvu pa ... Pa pustimo mu njegove sanje! Ne vem, kaj mi je bilo, ko sem se začel 

družit z njim, lahko bi vedel, da sem s tem vstopil tudi v razredničarkin kabinet, saj smo 

sedaj jaz, Rene, Gal in Vito pri vsaki bedariji zraven. Na primer, ko smo šli rabutat 

jabolka in nas je pri tem zalotila učiteljica Jožica, na koncu pa Rene svojega jabolka 

sploh ni pojedel. Namesto njega je jabolko pojedel Gal, saj njemu ni nič težko pojesti. 

Učiteljica Jožica je to dogodivščino zaupala tudi ravnateljici in smo spet bili v kabinetu, 

kjer smo že domači, ravnateljici pa nismo uspeli razložiti, da smo si jabolka samo 

izposodili. Naslednji dan smo šli kupit nove in jih vrnili v sadovnjak, kot nam je naročila 

učiteljica Jožica. Čeprav, kupljena jabolka v sadovnjaku?! To je vse, če bi še želel 

naštevati Renejeve bedarije, bi bil ta list premajhen. Rene, moram pa ti povedati, da si 

v redu prijatelj.  

 

 

NEJC JABKOŽER 

Nejc Polič je najlepši in ne ravno najpametnejši deček na šoli. Seveda je ves čas zelo 

priden in še nikoli ni naredil kakšne bedarije. Če verjamete! Mislim, da nikakor ne 

moremo spregledati tistega incidenta z jabolki in vseh ostalih bedarij, ki jih “ni” naredil. 

Star je 14 let in hodi v 9. a-razred. Kolikor ga poznam, mu učenje ne gre najbolje od 

rok. Dejansko ves čas govori dejansko in vedno, ko smo pri pouku, je nemiren in ne 

zdrži, da bi bil 5 minut tiho. Nikoli se nisva ravno nekam dobro razumela, ampak zadnji 
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dve leti se veliko družimo in ja, seveda včasih to zelo obžalujem. Ko sem se začel 

družiti z njim, sem vedel, da bomo skupaj z Galom in Vitom velikokrat v 

razredničarkinem kabinetu in ja, velikokrat je kriv Nejc. Naj vam zaupam, da je vsa 

jabolka, ki smo si jih izposodili v šolskem sadovnjaku, na koncu pojedel le eden. Ob 

koncu izposoje jabolk smo vsi morali v kabinet, kjer nam je že zeeeelo domače. V 

glavnem, spet je bil kriv Nejc. Vse to je bila njegova zamisel, čeprav smo bili lačni vsi, 

vsa jabolka pa je pojedel Gal. Prosim vas, da spoštujete Nejca, pa čeprav je še takšen 

otroček. Vsak evro, ki ga darujete Nejcu, je za pekarno in za naše želodčke, saj 

nimamo denarja, smo pa vedno lačni. Dragi Nejc, čeprav si malo nor, si moj najboljši 

prijatelj! 

 

 

 

SARA ‒ NAJVEČJA OBOŽEVALKA KUŽKOV! 

Nekoč pred davnimi časi, za devetimi gorami … Kakorkoli že, je živela princeska Sara. 

Želela si je grad, ponije in podobno. Ampak, kot sem že omenila, je bilo to pred davnimi 

časi. Sara je sedaj že starejša, ne želi si več ponijev, ampak najmanjšega puhastega 

kužija. Ne želi si več postati kraljična, ampak bi bila rada potapljačica. Stara je 13 let, 

živi blizu šole. Živi pri mami, saj sta starša ločena, v šolo hodi peš, ker se ji z avtom ne 

da. Sovraži pospravljanje svoje sobe. Pri atiju ima psa po imenu Storm. Pred nekaj 

časa je dobila dva nova modna dodatka, in sicer očala, ki ji zelo pašejo, in longeto na 

nogi, ker si je pri športu zvila gleženj. Spi na levem boku in doma ima medvedka, ki je 

skoraj večji od nje, dobila pa ga je za svoj 12. rojstni dan. Njeni najljubši barvi sta 

vijolična in modra. In ja, to je kratek opis naše Sare.  
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NINA ‒ NAJBOLJŠA SLIKARKA! 

Na Pohorju živi deklica Nina, ki ima mlajšega brata Žana. Živi z mamo in bratom, saj 

sta starša ločena. Obožuje skoraj vse živali, ki obstajajo, če ne štejemo žužkov. Pred 

kratkim si je pobarvala lase in zelo ji paše. Obožuje hip hop in ga tudi trenira, je 

zaprisežena oboževalka nuttelle. Stara je 13 let. Poslikala je skoraj celo šolo in 

resnično zelo lepo riše. Ni čudno, da je likovna urednica Zvitih novic. Doma je zelo 

daleč stran od šole in se vozi z avtobusom. Njena najljubša barva je modro zelena. 

Doma ima papagaja po imenu Bingo. Dobila ga je za svoj 7. rojstni dan, torej ga ima 

že 6 let. Lahko bi ga naučila govoriti, ampak se ji preprosto ne da. Živi v hiši in ima 

svojo sobo. Z Nino sva bili skupaj na morju in sva si kupili vsaka po eno nuttello. Nina 

pa ima en velik problem ‒ hodi, govori ... v spanju! Na morju je bila kriza, ko je govorila 

do štirih zjutraj in je pojšter vrgla skozi okno rekoč: “Sara, tvojo podgano bom vrgla 

skozi okno!” In je pojšter letel iz drugega nadstropja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERONIKA VAUPOTIČ FORNEZZI ‒ PRIDNA PUNČKA Z VRTNE 

ULICE 

Veronika je pridna punčka z Vrtne ulice. Znana je po svoji večletni ljubezni do čokolade 

in svojem neverjetno visokem smehu. Je veliiiiika oboževalka One Direction in pesem 

Drag Me Down ji je za vedno spremenila življenje. Če želite biti njen prijatelj, morate v 

sredo zagotovo nositi roza oblačila, saj je velika oboževalka Mean Girls. Poleg vsega 

pa je tudi članica BMV kluba (Brina, Maruša, Veronika). Njen aparat se že od daleč 

sveti v bleščečem soncu, takoj za njenimi vedno raznobarvnimi oblačili. Velikokrat se 

zgodi, da si sošolci od Veronike sposodijo zvezek in brez povečevalnega stekla ne 

morejo prebrati nič. Ko jo vidite hoditi po cesti, je zagotovo vaša prva misel, da želite 

biti njen prijatelj, saj Veronika že na zunaj deluje zelo prijazno in dobro. 
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P.S. Če poznate koga, ki ima v lasti roza samoroga, ki ga ne potrebuje (in po 

možnosti bruha mavrico), se prosim oglasite na Vrtni ulici pri Veroniki Vaupotič 

Fornezzi!  

 

 

 

VITO ‒ MALA, ŽILAVA MIŠICA 

Kljub nižji postavi tega “fejmiča” ni težko opaziti. Z več kot 4000 prijatelji na fb-ju, za 

katere je trdil, da osebno pozna vse, je najbrž najbolj popularen na šoli ali pa vsaj v 

razredu. Glasbo, ki jo posluša, je tudi mogoče slišati na velike razdalje. Ima namreč 

5000-vatni zvočnik. Najboljša prijatelja sva lahko vsaj takrat, ko mu posodim svojo 

domačo nalogo, da si jo prepiše, pa tudi takrat, ko se njemu preprosto da biti prijatelj. 

Najbrž pa ne bo pozabil, da sem jaz edini izmed povabljenih sošolcev prišel na njegov 

enajsti rojstni dan v neko športno dvorano v Mariboru, čeprav sem imel najmanj 

možnosti. Prepoznali so ga kot nadarjenega, najbrž zaradi športa in hitrega računanja, 

pri ostalih predmetih pa svoje ljubezni do šole pač noče pokazati. Trenira nogomet že 

od svojega četrtega leta starosti. Ob petkih se to še posebej pozna, saj najini sošolci 

nimajo najbolj razvite domišljije in zato vedno igramo nogomet. Pa vendar lahko po 

pouku vedno v miru poklepetava na avtobusni postaji, kjer vsak dan zvesto čaka na 

avtobus, če le ne rabuta jabolk ali se odpelje s svojim Maseratti kolesom, ki ima vsaj 

200 konjskih moči in nič zavor, to je tudi razlog, da ga velikokrat vidite popraskanega 

in razbitega.  
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