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POZDRAVLJENI, DRAGI BRALCI 

IN PREDRAGE BRALKE!
Kot se spodobi, sem znova z vami vaša 

Zvitorepka in z menoj prvič v tem šolskem 

letu nov uredniški odbor. Upam, da vam 

bodo letos številke šolskega časopisa všeč, 

saj jih ustvarja predani uredniški odbor 

sedmošolcev. Ta uredniški odbor je carski, jaz 

sem jih že obiskala, eden je lepši od drugega, 

vsi so prave face. Upam, da ste se od srca 

nasmejali, ko ste jih videli na naslovni strani. 

Stavim, da takšnega odbora še niste videli, 

jaz ga še nisem. To so res sami carji, mogoče 

se že ponavljam, ampak kar je res, je res.  

Serijska številka devet “vas bo vrgla na r.., 

mislim na zadnjo plat”. Prepričana sem, da se 

bo letos branost Zvitih novic povišala za 99,9 

%.  

V imenu Zvitorepke je pisal Andreas Krajnc, 

risal je Aljaž Brus. 

ENEJIN UVODNIK 
Hojla  Prva naloga svežega uredniškega odbora ‒ fotografiranje! Kul, nimaš kaj, bilo je fino 

in zanimivo, sploh za nas in prvošolčke. Za nami je skoraj dva meseca pouka in kmalu bodo 

spet počitnice (komaj čakam) in čas za novo številko Zvitih novic. Rada berem šolski časopis, 

zato sem tudi postala glavna urednica Zvitih novic. No, res je tudi, da me je uredniški odbor 

izglasoval za to pomembno nalogo, ki jo bom vestno opravljala. Častna uredniška!   

Letos bomo v Zvitih novicah objavljali veliko zanimivih stvari; malo podrobneje bomo 

pogledali v vrtec in v prve tri razrede, da obudimo spomine, kako je biti med najmlajšimi na 

šoli. 

Zdaj pa nazaj k počitnicam. Letne počitnice so hitro oz. prehitro minile, saj bi lahko bile do 

konca septembra. Če zdaj začnemo odštevati do poletnih počitnic, je približno še 8 mesecev. 

No, to pa je praktična stran matematike. Praktična stran novinarstva pa je moja želja, da tudi 

vi oddate kakšne zanimive zgodbe in želje, kaj bi radi brali v šolskem časopisu. In še eno 

prošnjo imam za vas. Želim si, da bi se v čim večjem številu udeleževali šolskih čag, saj me 

zanima, kaj si mislite o njih – PA ŠE DOBRA VOLJA IN ZABAVA STA POMEMBNI!!! ‒ in kakšna 

pričakovanja glede nadaljnjega šolanja imajo devetošolci. Zdaj pa bi rada izkoristila priložnost 

in se zahvalila vsem urednikom Zvitih novic in še posebej učiteljici Mateji za odlično vodenje 

in podporo urednikom. Hvala za vse, se slišimo in vidimo! ByBy ..:):):) 

                                                                                     Eneja Prapertnik, glavna urednica Zvitih novic 
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Glavno urednico je narisala Viktorija Ribič. 
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VTISI S ''PHOTOSHOOTINGA'' 

Druga ura izbirnega predmeta tisk je bila ful fajna in čudno-zabavna. Zakaj, se vprašujete? 

Zaradi norih fotk. Uredniški odbor je imel ''photoshooting'' in nastalo je neverjetnih 110 

fotografij. 

 

LARA V.: Pri fotografiranju je bilo super, bilo je zelo zelo kul, najbolj mi je ostalo v spominu, 

ko smo se fotografirali s prvošolčki. 

ENEJA: Pri fotografiranju je bilo noro kul, ker smo se veliko smejali. Noro je bilo druženje s 

prvošolčki. Raje več ne bom govorila, ker je bilo vse kul, razen tisto, ko sem skoraj padla po 

stopnicah, ki vodijo iz knjižnice. 

VITA: Bilo je super, ker smo naredili veliko smešnih fotografij. Še najbolj so bile smešne slike 

s prvošolčki, saj so bili zelo lepi mali škratki, navdušeni nad našimi obiskom. 

LARA B.: Bilo je zabavno in smešno, ker smo iskali skrite kotičke po naši šoli. Šli smo v 

knjižnico, nato v šolsko avlo in na koncu še v telovadnico. 

SARA: Bilo je ful cool, ker se je bilo slikati zelo zabavno. Najbolj zabavno je bilo v telovadnici, 

ko smo se igrali s prvošolčki. 

VIKTORIJA: Ni bilo fajn, ker sem pozabila, da je bilo slikanje, in se nisem uredila. 

NASTJA: Bilo je ful kul, najbolj zanimivo je bilo v knjižnici, ker je Andreas padel iz lesene 

hišice (na srečo brez poškodb). 
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ALJAŽ: Bilo mi je fajn, saj smo se družili s prvošolčki. 

ANDREAS: Bilo je fajn, čeprav malo boleče, saj sem padel iz lesene hišice. V njej je bilo veliko 

kablov, zaradi katerih sem se spotaknil in padel. v hišico sem se splazil, da bi imel čim boljše 

ozadje za fotografijo. 

GORAZD: =) :) =) :) =) :) =) :) =) :) =) :) =) :) ... ''Vredi je blo''. 

DOMEN: V glavnem, ''vredi je blo'', se strinjam z Gorazdom. 

UČITELJICA MATEJA: Brez komentarja in srečna, da sem preživela fotografiranje. 

 

ALJAŽ ‒ BODOČI NOGOMETŠ <3 
Sem Aljaž. Zelo rad igram nogomet in igram računalniške igrice. Najboljši nogometni klub je 

Maribor in seveda najboljši nogometaš Bohar. Moji najljubši barvi sta pinki in vijolična. Zakaj, 

se sprašujete? Ker je to barva NK MARIBOR!!! Doma imam približno 20 živali. Toliko jih 

imam, da jih ne morem prešteti. Imam kokoši, dve muci, dva psa, zajčke ... Najljubša hrana 

mi je pica, hamburger in hot-dog, pa tudi zelenjava mi je všeč. Najljubši predmet mi je 

seveda športna. Najboljši del pouka mi je slovenščina, tisti del, ko se na začetku pogovarjamo 

o športnih ali naravoslovnih dnevih in našem razredu. Sem že povedal, da sem navdušen 

nogometaš? Prej sem igral nogomet v Lovrencu pri NK Lovrenc, potem ko sem nehal igrat pri 

Lovrencu, sem šel igrat k Pohorju, kjer sem igral dve leti. V šoli sem priden. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREAS KRAJNC ‒ ČEBELAR 

Andreasa sem povprašala, kaj bo, ko bo velik? In je odgovoril kot iz topa. Čebelar.  
Zanimalo me je malo več o njegovi ljubezni do čebel in čebelarjenja … 
Koliko čebeljih panjev boš imel, ko boš samostojni čebelar? Nekje trideset. 
In koliko čebeljih družin? Toliko kot panjev. 
Katere druge živali še imaš rad? Morske prašičke, čebele, deguje … 
Katera barva ti je všeč? Črna in rumena – takšna čebelja. 
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Naslednja tema je bila seveda ŠOLA! 
Kateri predmet ti je najljubši? Slovenščina in naravoslovje. 
Najljubša malica? Tradicionalni slovenski zajtrk. To pomeni črni kruh, slastni slovenski med in 
sveže maslo. Zavzema se, da bi imeli v šoli takšen zajtrk vsaj trikrat na teden. Naj vam 
zaupam še skrivnost. Andreas in učitelj Leo imata skupno lastnost, obema je všeč pesmica 
Čebelar, ki jo izvaja Ansambel Lojzeta Slaka. Saj veste … Čebelice, čebelice, moje ste 
prijateljice … 
Kateri del pouka ti je najljubši? Glavni odmor. 

NASTJA GORENAK ‒ BODOČA NE VEM 

Torej, težka naloga, spraševal sem jo, kaj bo, 

ko bo odrasla, ona pa mi je ves čas 

odgovarjala: »NE VEM!« No, pa ji zastavimo 

nekaj lažjih vprašanj. 

Najprej sem jo vprašal, kareta je njena 

najljubša barva. Odgovorila mi je, da roza. Po 

tem odgovoru lahko sklepamo, da ima polno 

omaro samih roza oblačil (saj veste, kaj 

mislim). 

Potem sem jo vpraša, katero žival ima 

najraje. Rekla je, da mačko. Doma ima kar 

pet mačk. 

Zanimalo me je, ali se s temi mačkami doma 

kaj igra. Povedala mi je, da se muce doma 

igrajo z vrvico, žogo, volno in tudi z njo. 

Tretjič sem ji ponovno zastavil težko vprašanje, kaj bo, ko bo velika in spet sem dobil: »NE 

VEM IN NE VEM !!!!!!!!!!« 

Pa sem jo povprašal o šoli! Kateri predmet ji je najljubši? Odgovor je bil pričakovan! 

Slovenščina. Kaj pa najljubša malica? Ribji namaz. Le kateri del pouka ji je ljub? Rekreativni 

odmor!  

LARA V. ‒ FENICA 1D 

Vsi poznamo Laro Višner, fenico One Direction. Tudi sama rada kaj zapoje, pri pouku je tiha 

in mila, v odmorih pa glasna, da me ušesa bolijo. Rada govori in obožuje debele bukve, ki 

imajo čez 400 strani. Lahko bi rekli, da je napol piflarka,(ko je to prebrala, me je po glavi 

“zažgala”). Njena najljubša barva je modra in obožuje Nialla James Horana iz skupine 1D. 

Zdaj se pa vprašajmo, zakaj. »Ker ima blont lase in modre oči. In je takoooo luuuuuškan.« 

Lara obožuje šolo, kar je malo noro, sovraži šport, obožuje slovenščino in angleščino. Rada se 

rola in drsa, predvsem pa se rada smeji. Ko sem žalostna, mi zna pomagati, kar je kul. 

Obožujem njen angelski glas, ko zapoje njen visoki C, me ušesa bolijo, a kmalu ne več, ker že 

zapoje pesem iz Titanika. Počasi mi zmanjkuje besed, s katerimi bi opisala Laro. Njene sanje 

so, da bi v živo spoznala 1D in šla na njihov koncert. Želi pa tudi postati frizerka in imeti svoj 

salon z imenom ENA SMER. Zdaj lahko izkoristim priložnost in ji naredim malo reklame. 
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ENEJA ‒ BODOČA POLITIČARKA 

ENEJA ZA PRAVICE UČENCEV! 

ENEJA ZA SLOVENSKO KOMISARKO V EU! 

Eneja je politična oseba v pozitivnem smislu. Včasih se razkuri, a ne za dolgo, saj kmalu 

priklopi na drugo temo. Eneja je dobra oseba, saj je prijazna, pridna in delovna punčka. Rada 

govori in se rada smeje. Na športnih in ostalih področij se rada pogaja za različne pravice! 

Ima temno rjave lase in rjave oči, občasno nosi očala in visok čop. Je oboževalka 1D, najbolj 

obožuje Harryja Stylesa. Zakaj? Eneja odgovori: »Saj ima rjave oči in rjave kodre in je tako 

kkkkkkjjjjjjjjjjuuuuuuuuttttttttttiiiiiiii.«  

Rada ima sadje in rada je čudne stvari. Njeni najljubši športi so rolanje, smučanje ter drsanje. 

Je prijazna in rada pomaga drugim učencem in učenkam, je radodarna oseba in zelo 

pogumna.  

Sedaj pa mi je Eneja rekla: »Prosim, nazaj k politiki! Nekega dne bom evropska poslanka in se 

bom zavzemala za pravice učencev!«   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIZERSKI SALON ENA SMER 
 

PRIDITE, CENA ZAENKRAT LE 1€   
 

POPOLNE PLEŠE SPREMENI V PRAVO ČUPO 
 

OBIŠČITE JO NA KOVAŠKI CESTI 18  

ODPIRALNI ČAS: 15.00‒17.30 
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LARA B. ‒ LJUBITELJICA ČEVLJEV 

Ljubiteljica živali, rož, čevljev ...  

Kadar vidimo Laro, bo zraven nje zagotovo tacal še njen pes Blek. Ko prideš k njej na obisk, 

bo v rokah zagotovo držala mačka Pikija ali svojo ptico Ninfo. Nikoli ne bom pozabila njenega 

10. rojstnega dneva, ko je njen maček dobil napad cartlanja. Zaradi njega sem ves rojstni dan 

preživela na Larinem kavču, saj Piki ni hotel od mene, morala sem ga božati in cartljati. 

Njen najljubši prostor je travnik z rožami, saj se tam lahko umiri in se sprosti po napornem 

šolskem dnevu, pozimi je to verjetno malce težje, saj jo v dveh metrih snega zagotovo kmalu 

zazebe. Pomladi nabere velik šopek rož, ki jih nato podari svoji mami ali pa ga odnese v svojo 

sobo. Njena najljubša roža je trobentica, rada pa ima tudi zvončke, marjetice, mačice in vse 

ostale rože. 

Zdaj pa pridejo na vrsto čevlji, katere Lara obožuje, predvsem tiste z visoko peto. V trgovini 

se ji dobesedno “zmeša” ob pogledu na vse lepe čevlje, ki jih nato enega za drugim poskuša. 

Obstaja samo en samcat problemček, in sicer ta, da na koncu nakupovanja dobi samo ene 

čevlje in še to včasih ne ravno po njeni izbiri. 

VITA ‒ LJUBITELJICA ŽIVALI 

Ljubiteljica živali, šole in klavirja ... 

Njena največja želja je, da bi imela psa. Všeč so ji vsi psi: majhni, srednji, veliki ... Doma ima 

mačka z imenom Taček in tri zlate ribice. Kadar greva skupaj iz šole proti domu, porabiva 

enkrat več časa, saj se ustaviva pri vsaki mački, ki jo zagledava. Nekega dne je neka črna 

majhna mucica nekaj iskala med lesenimi deskami in ni videla Vite, ki je sedela za njo. Ko se 

je obrnila, se je zelo prestrašila in zbežala, Vita pa je crkovala od smeha. 

Je ljubiteljica šole, njen najljubši predmet je slovenščina, pri kateri ima skoraj same petice. 

Napisala je že veliko dobrih spisov in tudi eno dramsko igro, ki smo jo tudi zaigrali mamam za 

materinski dan. 

Hodi tudi v šesti razred glasbene šole, igra klavir, na katerem je zelo spretna. Večkrat vidimo 

Vito in Saro skupaj igrati štiriročno, kar jima je še toliko bolj všeč, saj se počutita bolj 

sproščeno, ko sta skupaj na odru, kot če bi bili vsaka posebej. 
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SARA ‒ OBOŽEVALKA ČRNO-BELIH TIPK 

Sara, oboževalka črno-belih tipk, saj veste, kaj mislim, klavir. Sara cele dneve in cele noči 

presedi za klavirjem. Hodi tudi v glasbeno šolo, k nauku o glasbi, kjer ni tako zabavno kot pri 

klavirju, čeprav tudi pri klavirju ni vedno zabavno. Kljub temu da ji je včasih pri klavirju in v 

glasbeni šoli brez veze, še vedno vztraja, saj hoče dokončati glasbeno šolo. Poznate jo kot 

milo in pridno deklico, ampak to ni vedno res. Včasih mi gre rahlo na živce, ko je zelo glasna v 

odmorih in ne ve, kaj govori. Doma se veliko krega s sestrama Lino in Aneo in pravi, da vedno 

onidve začneta prepir. Doma ima psa Belija in mucka Gregeja. Obožuje tudi oddajo I, Carly. 

Vsak dan gleda to oddajo, saj ji je zelo zanimiva. Njeni najboljši prijateljici sta Sara Petrič in 

Kaja Podlesnik. Njena najljubša hrana je nutela in kruh, njen najljubši prostor v hiši je njena 

soba, v šoli pa knjižnica. Ima tudi svoj najljubši šport, to je odbojka. Obožuje slovenščino in 

njena najljubša učiteljica jo poučuje. V prostem času rada gleda televizijo, se pogovarja po 

skajpu s Saro in Kajo. Ima zelene oči in svetlo rjave lase. Njeni najljubši barvi sta svetlo modra 

in ne temo ne svetlo temveč sredne vijolična. Zakaj? Saj ni tako komplicirano. Zato, ker je 

temno vijolična barva pretemna, svetlo vijolična pa presvetla.  

VIKTORIJA ‒ OBOŽEVALKA KONJEV 

Viktorija, Viktorija … Kaj naj vam povem o njej? Viktorija ima zelo rada konje. Vsako leto gre 
večkrat v Jakob. To je kraj, kjer ima sorodnike, a ne samo sorodnike, tudi konje. Konjem je 
ime Brina, Riča in Lejla. Najraje ima Brino. Ko pridemo po počitnicah spet v šolo, vedno 
govori o konjih in kaj vse je doživela v Jakobu. Njena najljubša barva je modra, prej pa je bila 
vijolična. V šoli je včasih malo poredna in jo mora učiteljica kregati. Hec hec. V šoli je pridna, 
ima lepe ocene in pri pouku zelo sodeluje. Njen najljubši predmet je športna in najraje pri 
športni igra nogomet, najbolj pa sovraži, ko moramo tekati. Viktorija ima dve sestri, Sašo in 
Patricijo, in enega brata Nejca. Doma se zelo krega s Patricijo, saj ji Patricija zelo nagaja. (Me 
zanima, kaj bo rekla Patricija, ko bo to brala.) Saša je njena najstarejša sestra in ni več pri njih 
doma, saj se je že odselila in živi sama s fantom. Zdaj so pri hiši še samo trije otroci. Doma 
zelo rada gleda televizijo. Na televiziji gleda telenovele in včasih tudi risanke, a samo tiste, ki 
so ji zanimive. Doma ima enega hrčka in tri muce. 
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DOMEN ŠKETA ‒ EEEEEEEEE SOKOLEEEEEE 
 

Saj verjetno poznate najbolj žleht 

razred na šoli. Eden izmed učencev je 

tudi Domen Šketa. 

Njegova najljubša barva je modra, v 

prostem času pa rad igra igrice, ima 

tudi spletno stran na yt, imenuje se 

DopeAssGaming, najdete ga tudi pod 

domen šketa. Za ozadje ima sliko 

avtomobila, na spletni strani pa 

objavlja posnetke igric, ki so zelo 

zanimive. Priporočam vam, da si posnetke sami ogledate.  

V prostem času rad strelja z airsoftkami, ima dve, pumpu in kalašnika. Ima tudi kužka Runa, 

ki je zelo lep nemški ovčar, star štiri mesece in pol. V šolo nerad hodi, pravi, da je doma bolje. 

Najbolj mu gre angleščina, pa tudi odmore ima rad. Ima tudi dva najboljša prijatelja, to sta 

Gorazd in Jeremija. Rad posluša glasbo, njegov najljubši komad je Eeeeeeeeeeeeeeee 

sokoleeeeeee, ptica siva garda. Poleti rad hodi v vodne parke, kjer počne vse mogoče vodne 

vragolije. Je velik oboževalec avtomobilov, rad jih tudi riše.  

Njegov najljubši kanal na YT je DashieGames in BFvsGF. Njegova poklicna želja je postati 

zdravnik. 

GORAZD GORIČAN ‒ MATEMATIK  
 

Saj poznate Gorazda Goričana ali kot ga mi kličemo, Goričana? Je eden najboljših 

matematikov na šoli. Ima tri brate in sestro, najstarejšemu je ime Peter, potem sta Tomaž in 

Ivana, zraven še njegova malenkost in najmlajši bratec Matej. Zelo dobro mu gre od rok 

izdelovanje stvari iz lesa, rad bi postal lesar oziroma po domače tišlar. Iz lesa rad izdeluje 

prekle, ptičje hišice in ostale drobne stvari. Najraje se igra s svojim bratcem Matejem. 

Njegova najboljša prijatelja sta Domen – to sem jaz, avtor teh vrstic ‒ in Jeremija. Največji 

podvig treh mušketirjev je bil, ko smo se za Domnov 

rojstni vojskovali z airsoftkami. V šolo se vozi z 

avtobusom, rad bere stripe in Groznega Gašperja, ki 

ga je tudi predstavil četrtošolcem. Obljubil je, da bo 

začel brati bolj resne knjige, je pa tudi odličen šahist. 
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DRAMILO ZA MLADE  

po motivih Valentina Vodnika 

 

 Oj mladostno dramilo! 

 Le kakšno naj bo naše zdravilo? 

 

Lahko je jutro s soncem obsijano, 

a mladostno dramilo je zaspano. 

 

Ni vse, kar ponuja tehnologija, 

ampak kar daje ti narava. 

 

Naj bo sonce ali dež, 

megla, veter ali sneg … 

Zbudi naš mladi svet! 

 

Ko mladostno dramilo 

uzrlo bo svet, 

imelo bo mavrico v očeh. 

 

 

                                                 Lara Arih iz 8. a 


