
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvitorepkine besede 
Preljubi učenci! 
Res sem vesela, da vas lahko spet znova spoznavam. 
Prejšnje leto sem preživela v naslonjaču v knjižnici. Prebrala sem na milijone knjig in veliko 
starih številk Zvitih novic. Tukaj, v knjižnici, se je začela naša zvita zgodba. Upam, da boste del 
nje tudi vi. Vesela sem, da se to leto spet videvamo v živo v šolskih klopeh. Spet se bomo naučili 
veliko novega, moja vroča želja pa je, da ne bi spet začeli s šolo na daljavo, takrat ostanem jaz 
sama na šoli in sem žalostna in osamljena. Mislim, da tudi vi niste bili najbolj veseli šolanja od 
doma, ampak pomembno je, da smo zdaj spet skupaj, da smo veseli in imamo velik nasmešek 
na obrazu. V tem letu bi me neizmerno osrečili, če bi tudi vi prebrali nešteto knjig in bi se o njih 

z menoj pogovarjali. Z branjem spoznaš 
veliko zanimivih in lepih stvari, ki se ti lahko 
zgodijo tudi v resničnem življenju. Knjige so 
tudi poučne in ti pomagajo, da dobiš lepše 
ocene. V knjigah lahko spoznaš, 
kakšni so občutki. Uživajte v branju in se 
vidimo v knjižnici!  

                     Zvitorepka 

                                                  

V Zvitorepkinem imenu sem pisala Lana 
Kraner. 
                                          

         Lucin uvodnik 
 
Pozdravljeni, bralci in oboževalci Zvitih novic!  

 

Pišem Luca Čelofiga, glavna urednica letošnjih Zvitih 
novic. Prva izdaja bo objavljena v elektronski obliki. 
Potrudili se bomo, da bodo izdaje letošnjih Zvitih novic 
čim bolj zanimive in zabavne. V imenu preljube 
Zvitorepke piše Lana Kraner. Letošnja likovna urednica je 
Iza Vivat, tehnični urednik pa Klemen Kopič. Tudi letos 
smo pripravili osebne izkaznice, da spoznate aktualno 
generacijo Zvitorepkinih prijateljev in prijateljic. Skupaj z 
Zvitorepko se veselimo prihodnjih izdaj.  
Upam, da vam bo prva letošnja številka všeč in se 
beremo v naslednji objavi.  
 

Risala je Iza Vivat.                                          

               

                                                     Glavna urednica Luca 



NIK HORVAT – RAZREDNI KOMIK! 
Razredni komik obiskuje 7. a, 

zelo rad nogomet igra. 
Če izgubi, ponori 

in s tem pol razreda razjezi. 
Če je dobre volje, je še kar okej, 

a se razjezi prej ko slej. 

 

Rumena novica 

 
Je dolgočasen, tih in potrpežljiv. Nikoli se ne 
smeji. Je zelo nesramen in miren. Ne mara 
nogometa  in obožuje šolo.  
Enkrat se je zbudil zelo pozno zjutraj in zamujal 
v šolo. Ni imel časa, zato se je odpravil kar v 
pižami.  Vsi so se mu posmehovali, zato je 
pobegnil v  gozd in se še zdaj skriva v gozdu ali 
pa je eden od imigrantov. Nihče ga več ni videl, 
zato mu je morda uspelo. Morda so ga raztrgali 
medvedi ali pa preživlja dolgoletno kazen 
v  otroškem zaporu.  
 

Tri besede na N, ki označujejo Nika.  
 Norčav, nasmejan, nabrit.  

Znamenje horoskopa – devica 
Za devico je značilna želja po popolnosti, ki se kaže v pretirani zahtevnosti in kritičnosti do sebe 
in drugih. Vsako nalogo mora opraviti brezhibno ali pa se je sploh ne loti. Naučiti se mora stvari 
gledati v celoti.  

Hobiji  
Rad igra nogomet in hodi s kolonijo na morje.  

Najljubša jed in pijača  
Najraje je lignje in pije kokakolo.  

Najljubši film, TV-serija  
Njegov najljubši film je Potovanje po džungli, saj je razburljiv in zanimiv.  

Najljubša barva  
Njegovi najljubši barvi sta rumena in vijolična, saj navija za NK Maribor.  

Ko bo velik, bo postal poklicni nogometaš, saj to res rad počne.  

Najraje igra nogomet.  

Najbolj sovraži šolo, ker je dolgočasna.  

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Nika. 
Spominja me na Nodija, ker mu je podoben tako po izgledu kot obnašanju.  

Izjemen je v nogometu in govorjenju nazaj. 

 



TAJA ČREŠNIK – ZVEZDA 8. RAZREDA!  
Taja je pospravljalna mašina, 

nikoli razmetanega ne zapusti kina. 
Ko sestre parajo ji živce, 

zelo rada si vzela bi kladivce. 
Rada bi bila kozmetičarka 

tam zraven parka. 
 

Rumena novica 

 
Taja je ustanovila čudovito kozmetično 
podjetje. Kar kmalu so prihajale same znane 
osebnosti in Taja je zaslovela. Podjetje je 
ogromno in prečudovito. Bilo je že na številnih 
televizijskih programih vsepovsod po svetu in je 
eno najuspešnejših kozmetičnih podjetij na 
svetu.   

Tri besede na T, ki označujejo Tajo. Trmasta, trdoživa, Taja …  

Znamenje horoskopa – kozorog 
Kozorogi so odlični delavci. So ambiciozni, organizirani, praktični ...  
Za dosego ciljev so se pripravljeni veliko odreči. Prav tako radi ustvarjajo svoja pravila.   

Hobiji  
Rada pleza po plezalni steni v šoli in po skalnati, rada kolesari, ker jo to sprošča in ji pomeni 
zabavno rekreacijo. 

Najljubša jed in pijača  
Obožuje lignje, še posebej pariške. Ko pa se v baru odloča za pijačo, si vedno vzame eno in 
edino kokakolo.   

Najljubši film, TV-serija  
Hitri in drzni 6 je film, ki si ga najraje pogleda v soboto in naravnost obožuje spremljanje 
razpletov v Najinih mostovih.   

Najljubša barva ji je svetlo modra, ker jo spominja na morje, nebo ... 

Ko bo velika, bo postala kozmetičarka z zelo spretnimi rokami, zato bo imela svoj salon.  

Najraje ima ležanje na postelji, gledanje televizije in uživanje junk fooda.  

Najbolj sovraži, da jo jezijo sestre. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Tajo. 
Taja me najbolj spominja na Muco Copatarico, saj zelo rada pospravlja, ima vse urejeno in je 
zelo skrbna s svojimi stvarmi in tudi prijatelji.   

Izjemna je v pospravljanju in kreganju s sestro. 



NEJC HORVAT – GLASNA LEGENDA IN 
OSVAJALEC!  

Je smešen in zabaven, 
vsak obrok je zanj prebaven. 

Je ful lep in občutljiv, 
če je vesel, pa je ganljiv. 
Z vsakim se razume rad 

in včeraj videl je grad. 
Počil je lonec  

in pesmice je konec. 
 

Rumena novica 

 
Ste vedeli, da Nejc Horvat pri pouku najbolj 
posluša in najraje piše. Vse učiteljice ga 
naravnost obožujejo. Pri pouku je najbolj 
priden.   
V šoli dobiva samo petice in ima dve punci. Ko 
bo velik, bo učitelj matematike.   
Tako bo uspešen, da bo postal milijonar in bo 
najboljši učitelj za matematiko na svetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na N, ki označujejo Nejca.  
Najboljši, nemiren, nasmejan ... 

Znamenje horoskopa – devica  
Fantje, rojeni v znamenju device, so lahko zelo mahnjeni na denar in materialne dobrine, veliko 

jim pomeni imeti dober avtomobil. So precej ljubosumni, včasih ne pustijo dihati in ne 

upoštevajo želja drugih, vedno mora obveljati njihova.  

Hobiji  
Nogomet, ker mu je všeč in ga osrečuje.  

Najljubša jed in pijača  
Pariški lignji, pomfrit, tatarska omaka in rad pije kokakolo.     

Najljubši film, TV serija  
Exatlon, saj ima rad poligone in ga Exatlon sprošča.   
Kmetija ima rad, ker mu je v Kmetiji najlepša punca Tjaša Vrečič.    

Najljubša barva  
Modra in vijolična: modra barva mu je všeč, ker ima rad morje. Vijolična barva pa mu je všeč, 
ker je strasten navijač NK Maribor.  

Ko bo velik, bo postal bo profesionalni nogometaš NK Maribora in bo slaven.   

Najraje igra nogomet in bi ga rad tudi treniral. 

Najbolj sovraži matematiko, ker nima rad računov.  



 

 
 

KLEMEN KOPIČ – MATEMATIK!  
Žoga v gol, 

zaradi slovenščine pa glavobol. 
Pri matematiki pa petka, 

doma pa košarka. 
To je Klemen, 
ki je čemeren. 

 

 

 

Rumena novica 

 
Klemen se veliko uči in nikoli ne žali drugih.  
Velikokrat na skrivaj bere knjige in se tihotapi v 
šolsko knjižnico, ko nobenega ni v njej. Nekoč je 
vzel knjigo Robin Hood in jo nesel domov, da bi 
jo zažgal. Zažgati jo je želel zaradi vsebine, ki 
mu ni bila všeč, zdela se mu je preveč nasilna. 
Učiteljica Barbara pa je pravočasno prišla in 
rešila knjigo, ker je bil prvi izvod in je bila knjiga 
dragocena. Izkazalo se je, da ima naša 
knjižničarka čarobne sposobnosti, saj je Klemna 
za kazen začarala v samega Robina Hooda. Če 
ne verjamete, poglejte njegovo fotko. 
 
 
 

Tri besede na K, ki označujejo Klemna.  
Kameleon, kamera, kapitan.  

Znamenje horoskopa – kozorog. 
Kozorog je zelo ambiciozen in predan delu. Je delavna oseba.   

Hobiji  
Nogomet, košarka, matematika in igranje igric.  

Najljubša jed in pijača  
Palačinke z Nutello in Fanta z okusom pomaranče.  

Najljubši film, TV serija  
Squid game, ker traja dolgo, je grozljiv in se vedno nekaj dogaja.   

Najljubša barva  
Rdeča.   

Ko bo velik, bo postal nogometaš ali pa bo poslovodja.  

Najraje ima nogomet in matematiko. 

Najbolj sovraži stisnjene prostore in slovenščino.  

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Nejca. 
Nejc je povedal, da ga noben junak ne spominja na njega, ampak mene spominja 
na Spidermana ker osvaja punce kot on.  

Izjemen je v osvajanju punc, ker je imel veliko punc v Poreču.  



Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Klemna. 
Kapitan Gatnik ali pa Ash iz Pokemonov.  

Izjemen je v nogometu in matematiki.  

 

TAJA VOLLMEIER – ODŠTEKANA 
NAJSTNICA  

Taja res je čudovita, 
a včasih tudi pozabljiva. 
Včasih se razjeziti zna, 

a ni nič hudega. 
Modro barvo je dobila 

in takoj jo je odbila. 
Pobrala jo je 

in takoj prodala jo je. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumena novica 

 
Taja je odšla v šolo. Na poti v šolo je odšla v 
trgovino in si je kupila novo knjigo. Za njo je 
plačala z vsem, kar je imela. Odšla je v šolo in jo 
začela brati. Ni prebrala naslova, zato je v knjigi 
prebrala, da knjiga govori o šolskih pravilih. 
Tako je bila jezna, da je knjigo zabrisala čez 
okno in je ni nikoli več kupila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na T, ki označujejo Tajo.  
Talentirana, tekaška, tečna.  

Znamenje horoskopa –  lev  
Veliko bo ljudi v vaši okolici, ki bodo iskalo vaše vodstvo, pogovor z vami. Vzemite si čas za 
prijatelje, družite se in zabavajte.  

Hobiji  
Košarka in dolgi sprehodi, ker se rada sprosti in občuti toploto sonca.  

Najljubša jed in pijača  
Pomfrit, ker ima veliko svežine in Cocta, ker ima mehurčke.  

Najljubši film, TV serija  
Monk, ki je glavni lik in je smešen ter pameten. 

Najljubša barva  
Modra, ker je kot ocean.  

Ko bo velika, bo postala pediatrinja in bo reševala življenja otrok.  



Najraje ima slovenščino, ker rada piše spise.  

Najbolj sovraži matematiko, ker ji ne gredo računi. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Tajo. 
Moana, ker ima enake barve lase. Imela je dolge in ravne rjave lase ter rjave oči.  
Bila je prijazna, lepa in pametna kakor Taja.  

Izjemna je v reševanju nalog, košarki in druženju.  

 

JAN ČREŠNAR – TRMASTI BIKEC! 
Jan je smešen, zanimiv, 
zna bit tudi ljubezniv. 

V morju rad plava 

in se z morskimi psi zabava. 
Zelo rad z morskimi psi nori, 

dokler se ne utopi. 
Ko se utopi, 

rešilec hitro prileti. 
 

 

 

Rumena novica 

 
Jan ima rad Petra Pana, košarka ga sploh ne 
zanima in ga ne zabava. Igra violino in pogosto 
obiskuje kino. Na morje hodi v bano in rad je 
banano. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na J, ki označujejo Jana.  
Jezljiv, jeklen, Janček ježek 

Znamenje horoskopa – bik. 
Za Bika je značilno, da je najbolj nepremakljiv od vseh znamenj zodiaka. Vse hoče ohraniti, 
obdržati, zavarovati, vse hoče imeti za vedno. Biki največkrat govorijo počasi. Tudi učijo se 
počasi, vendar znanje za vedno ostane v njihovi glavi, povrhu pa ga znajo tudi uporabiti v praksi. 

Hobiji  
Nogomet. Trenira ga zaradi tega, ker ga ta šport veseli. Med vikendom preživi največ časa za 
računalnikom.   

Najljubša jed in pijača  
Lignji na pariški način in kokakola.  

Najljubši film, TV serija  
Squid game in Slovenija ima talent.  



Najljubša barva  
Rdeča, ker ima rad stvari, ki so rdeče barve in ima rad bike.   

Ko bo velik, bo postal profesionalni nogometaš in želi si biti slaven.  

Najraje ima šport, ker ima rad nogomet, ker ga trenira.   

Najbolj sovraži tiste ljudi, ki so tečni in sitnarijo. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Jana. 
Peter Pan, ker mu je zelo podoben.  

Izjemen je v nogometu, ker ga rad igra, izjemen je tudi v igranju igric in v spanju.  

 

LANA KRANER – KULSKA NAJSTNICA 
Lana je zelo prijazna, 
včasih še celo preveč, 

rada se zabava, 
še posebej pa se smeji 

in mi ob strani stoji. 
Res je prava prijateljica, kot govori. 

 
 

Rumena novica 

Lana je včeraj prišla v šolo cela premočena. 
Povedala nam je, da je padla v ogromno lužo. 
Bila je vesela, saj je imela premočene zvezke. 
To pomeni, da ni rabila delati v šoli. Cel dan je 
sedela v kotu in se igrala z lego kockami. Nato ji 
je učiteljica prinesla liste za reševat in ni bila 
preveč vesela. Učnih listov ni rešila, saj se ji ni 
ljubilo. Učiteljica ji je dala vse učne liste za 
nalogo. Lana je bila jezna in jih je vrgla v smeti. 
Bila je kaznovana.  
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na L, ki označujejo Lano.  
Ljubezniva, lepa, ljubka. 

Znamenje horoskopa – lev. 
Lev je zelo ponosen, samozavesten in karizmatičen. Je rojen vodja. Ima veliko potrebo po tem, 
da je v središču pozornosti.   

Hobiji  
Košarka in sprehajanje psa, saj se rada sprosti na svežem zraku. 

Najljubša jed in pijača  
Palačinke in kokakola, saj jo prekriva marmelada in rada ima mehurčke.  

Najljubši film, TV serija  
Njen najljubši film je After, ker je v njem veliko ljubezni in ljubosumja. 



Njena najljubša barva je roza, ker včasih sončni zahod postane roza. 

Ko bo velika, bo postal zdravnica in bo reševala življenja ljudi. 

Najraje ima predmet slovenščino, saj zelo rada piše spise. 

Najbolj sovraži matematiko, ni ji všeč, ker mora razmišljati pri računih. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Lano. 
Helydi v Chicaški policiji, saj ji je zelo podobna in pametna je tako kot ona. 

Izjemna je v košarki, kuhanju in zelo je dobra v risanju (slikanju).  

 

IZA VIVAT – ANGELSKI GLAS!    
Iza se rada uči, 

zato v šolo vedno prihiti, 
da ne zamudi. 

Iza poje kot sinička, 
zato je prava ptička. 
Vedno je nasmejana 

in nikoli bolana. 
 

 

Rumena novica 
 

Eno soboto je Iza odšla na koncert, kjer je pela 
in se je spotaknila in padla z odra. Seveda je 
morala iti v bolnico in povedali so ji, da ima 
roko zlomljeno in da zaradi tega ne sme 
nastopati in mora čim bolj mirovati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na I, ki označujejo Izo.  
 Iza, iskrena, izredno zanimiva …  

Znamenje horoskopa – rak.  
Rakice so vedno polne čustev, zato so lahko v enem trenutku izjemno trmaste, v drugem 
popustljive, v tretjem trenutku izbruhne jeza, ki ji sledi nežnost. Ima močno voljo in je vztrajna, 
včasih pa je lahko zelo zadržana in se umakne v svoj oklep, še posebno, če se počuti razburjeno 
ali izzvano.  

Hobiji  
Petje, lenarjenje …  

Najljubša jed in pijača  
Najljubša hrana so lignji in nudli, pijača pa kokakola.   

Najljubši film, TV serija  
Harry Potter, najljubša serija pa ji je Full house.   



Najljubša barva  
Svetlo roza, ker je nežna in »sweet«.    

Ko bo velika, bo pevka ali pa bo delala v kakšnem biznisu, imela bo tri pse in tri otroke.  

Najraje ima ležanje v postelji, in uživanje sladkarij. 

Najbolj sovraži, da mora govoriti z osebo, ki je ne pozna.   

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Izo. 
Mora izgledati kot ona, ampak ne ve, kdo je ta oseba.         

Izjemna je v dihanju in v pogovarjanju s psi ter njihovem božanju. 

 

URBAN ŽOKŠ – MEDVEDEK PU 
Urban je pogosto zaspan, 
ko ni zaspan, je razigran, 
saj je vedno nasmejan. 

Bere knjige in se uči, 
dokler petke ne dobi. 

Poraza dobro ne prenaša, 
takrat dojenčka oponaša. 

 

Rumena novica 

 
Urban je nekega dne odšel v gozd taborit s 
skavti. Spekli so si penice. Urban je odšel spat 
in zaslišal zvok. Odšel je pogledat. S seboj je 
vzel škarje. Naenkrat je zagledal medveda in ga 
zabodel s škarjami. Na koncu je ugotovil, da je 
bil to medved, ki je bil ljubljenček Franceta 
Prešerna, saj je okoli vratu nosil ovratnico s 
figami. 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na U, ki označujejo Urbana.  
Usekan, ustvarjalen, umetniški 

Znamenje horoskopa – škorpijon  
Škorpijon je izjemno silovita oseba, polna energije in nebrzdane strasti. Zaradi svoje potrebe po 
zmagi in prevladi se pogosto spopadejo, po porazu pa se zatečejo sami vase in postanejo 
ljubeči. 

Hobiji  
Karate, branje in kvačkanje ter štrikanje. 

Najljubša jed in pijača  
Dunajski zrezek in fanta.  

Najljubši film, TV serija  
Percy Jackson. Obožuje tudi zbirko knjig Percy Jackson. 



Najljubša barva  
Njegova najljubša barva je rjava, saj ga spominja na kožuh rjavega medveda (njegova najljubša 
žival).  

Ko bo velik, bo pisatelj, da se bo lahko ukvarja z nečim, kar ima rad.  

Najraje bere knjige. 

Najbolj sovraži človeške ribice, ker se jih boji. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Urbana. 
Ron Weasley, saj uživa v hrani in je zmeden večino časa.  

Izjemen je v kvačkanju in pripovedovanju. 

 

ŽIGA OVČAR – KARATE MOJSTER! 
Žiga je bolan 
ali pa zaspan. 

Zna biti prijatelj, 
zabavno je z njim. 
Ne vem več rim, 

zato počil je lonec 
in pesmice je konec. 

 
 

Rumena novica 

 
Žiga je danes bil v šoli že ob petih zjutraj in 
prvič v življenju ni zamudil k pouku. Bil je tako 
hiter, da je on odklenil šolo in ker je imel čas, je 
za vse učence skuhal obilen zajtrk – špagete po 
bolonjsko. Malo se je zmotil v receptu in je 
namesto paradižnika v omako dodal jagodno 
marmelado. Špageti so bili slastni, vsi so jih 
hvalili, omako pa poimenovali žigamaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na Ž, ki označujejo Žigo.  
Žaga, žito, žoga.  

Znamenje horoskopa – tehtnica.  
Tehtnica v vsem išče harmonijo in uravnoteženost. Predana je načelu poštenosti in enakosti. Ne 
mara konfliktov. Nerada je sama, zato najbolj uživa, ko je obdana z ljudmi. Njena 
pomanjkljivost, ki se najbolj vidi pri delu in ki pogosto vodi do zamujanja, je neodločnost. 

Hobiji  
Karate, šport, Fortnite.  

Najljubša jed in pijača  
Špageti in voda. 



Najljubši film, TV serija  
Saw 3 oz. Žaga 3, ker ljubi grozljivke in ga sploh ni strah. 

Najljubša barva  
Rdeča, ker je Žiga zelo strasten fant.  

Ko bo velik, bo postal plastični kirurg in bo pomagal ljudem in jih lepšal. Moral pa bo še dolgo 
hoditi v šolo. 

Najraje sedi na svojem gamerskem stolu in igra igrice. 

Najbolj sovraži učenje.  

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Žigo. 

Kapetan Gatnik, ker je nagajiv in rad nosi plenice      . 

Izjemen je v karateju. 

 

KLEMEN BRUNČKO – KLEPETULJA 7. B  
Vedno več poje, 
vedno več pove. 

V šolo skoraj zamudi, 
ampak vedno prihiti, 

vedno klepeta, 
ker utihniti ne zna. 

 

Rumena novica 

 
Klemen je danes zjutraj prišel pravočasno v šolo 
in ni zamudil. Klemen se nikoli ne laže in je 
vedno tiho. Vedno ima domačo nalogo in pri 
pouku ne klepeta in je skoraj neviden. Zelo rad 
se uči in sovraži šport in sovraži hrano. Njegov 
najljubši predmet je matematika in najbolj 
sovraži slovenščino. Računalniške igrice pa 
sovraži iz dna srca.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na K, ki označujejo Klemna.  
Klepetulja, klastrofobičen, kljubovalen. 

Znamenje horoskopa – kozorog.  
Zada si preveč dela in potem je preveč pod stresom.  

Hobiji  
Košarka, nogomet, klavir.  
Košarko in nogomet rad igra in ni fanta, ki nima rad nogometa in košarke, klavir igra zato, da 
mu dolgčas ni.  



Najljubša jed in pijača  
Pohano meso in malinovec. Pohano meso rad ima, ker ne poznam nikogar, ki ga nima, 
malinovec pa zato, ker ima zelo veliko sladkorja.  

Najljubši film, TV serija  
Squid Game  
To serijo ima rad zato, ker je zdaj v trendu in ker je grozljivka.  

Najljubša barva  
Rdeča mu je najljubša zato, ker ima veliko oblačil in stvari, ki so rdeče.   

Ko bo velik, bo postal astronavt. Astronavt hoče biti, ker ima rad vesolje že od malega in 
spomnim se, da je vedno govoril o vesolju.  

Najraje ima Netflix in električni skiro.  
Netflix ima rad zato, ker so tam vsi filmi in on zelo rad gleda filme.  

Najbolj sovraži šolo, domačo nalogo in matematiko.   
Šolo sovraži, ker je pač navaden fant, domačo nalogo in matematiko pa zato, ker mora veliko 
razmišljati in njemu se ne da razmišljati s svojo glavo.  

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Klemna. 
Kapitan Kljuka, ker misli, da vse lahko naredi in da ima vedno prav.  

Izjemen je v glasbi. Dober je zato, ker ima posluh in igra klavir.  

 

LUCA ČELOFIGA –  
Luca bila je doma 

in krave molst je šla, 
a ker tega ne zna, 
jih je le gledala. 

 

 
 

Rumena novica 

Luca ima rada roza barvo in upa, da bo sprejeta 
na faks, kjer bo študirala o letečih svinjah. 
Njena največja želja je, da bi nekoč zmagala v 
branju knjig, a sploh ne zna brati. Tudi smučati 
ne zna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tri besede na L, ki označujejo Luco.  
Ljubezniva, ljubeča, lepa ...  



Znamenje horoskopa – rak. 
Raka naravno privlači voda. Najboljši kraj, da si napolnijo baterijo in najdejo mir, je blizu morja, 
reke, jezera ali potoka. Ker jim vlada Luna, so izjemno čustveni in tudi bolj muhaste narave.  
Imajo izjemno burno domišljijo, sanje in zelo dober spomin.  

Hobiji  
Košarka, ker jo to veseli in je v košarki zelo dobra.   

Najljubša jed in pijača  
Mehiška in italijanska hrana. Najljubša pijača ji je voda.   

Najljubši film, TV serija  
Vrnitev. 

Najljubša barva ji je zelena, ker ima rada naravo.  

Ko bo velika, bo postala nekaj v zvezi s slovenščino, ker je zelo dobra z besedami. 

Najraje igra košarko in bere knjige. 

Najbolj sovraži šolo. 

Junak iz filma, risanke, knjige, ki spominja na Luco. 

Izjemna je v branju. 

 


