LETNIK 1 ŠTEVILKA 1

ODBIT(O)
Poreč, 2. november – 5. november 2016

Glasilo novinarskega tabora Virc

(Foto: Matej Miklavčič)

Sladoled v jeseni
NINA PUGELJ
Od 2. do 5. novembra je bil v Virc Poreč tabor za

pa je reševalo logične uganke. Seveda smo našli

nadarjene. Zbralo se nas je 44 učencev, ki nas

tudi čas za obiske Poreča, za sladoled v jeseni,

zanimata logika in novinarstvo, hkrati pa smo se

družabne igre, filmski večer, streljanje z zračno

odločili počitnice izkoristiti malo drugače.

puško, za zaupne dekliške klepete pred spanjem in

Sedemnajst se nas je zagnano lotilo novinarstva in

fantovske pripovedi o puncah.

ustvarilo svoj časopis. Preostalih sedemindvajset

RONJA VODOPIVEC: PETEK
Petek je najhujši dan,

(počasni, leni, mrtvi polži!)

pa še druge bedarije,

ko si čisto še zaspan,

In medtem ko čakaš na soboto,

dolgočasne kozlarije …

te odvlečejo v šolo-

te silijo zračunat kvoto,

Dajmo zvonec, daj POHITI!

iz ene v drugo nočno moro.

pa kdaj so vdrli k nam barbari,

Ker šola nam že gleda iz …

Takrat se ure vlečejo kot polži

ali kdo je Pipin Mali,

(saj-veste-česa).
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Rubrika V ŽARIŠČU

Postavljali smo zanimiva in vznemirljiva
vprašanja
Novinarski tabor
NEŽA VELIKONJA KRAŠAN

intervjuvanca, prodajalca sladoleda. Po tem
smo se odpravili nazaj v dom. Naslednji dan
smo na lističe napisali svoje predloge za ime
časopisa. Za tem pa izbrali tistega, ki je dobil
največ glasov. Zmagalo je ime Odbit(o). Enako
smo izbirali odgovornega urednika. Največ
glasov je dobil Marko Ponjavić. Odločili smo
se tudi, kdo bo kaj počel, zlasti kdo bo koga
intervjuval, kdo bo fotografiral, kdo pisal
reportažo … Ko smo se zmenili, smo odšli na
delo. V enem dnevu smo naredili večino
zadanega dela.
Popoldne smo ponovno odšli v mesto, kjer

»Odbiti« novinarji na poti iz mesta

smo imeli tudi nekaj prostega časa za

(Foto: Marija Stakhovskaja)

nakupovanje in raziskovanje. Po tem smo se
vrnili v dom. Preostanek popoldneva smo

Prvi dan smo novinarji raziskovali mesto
Poreč. Že pot do mesta je nakazovala, da bo v

preživeli z urejanjem besedil, pretipkavanjem
intervjujev in si razdelili še dodatne naloge.

sivem in turobnem dnevu na mestnih uličicah

V Poreču smo v teh nekaj dneh doživeli veliko

malo ljudi. Obiskali smo Eufrazijevo baziliko

lepega. Postavili smo se v vlogo novinarjev in

iz 6. stoletja v mestnem jedru, ki smo si jo

se pri tem zelo zabavali. Mnogim smo

lahko dobro ogledali, ker smo bili edini

postavljali zanimiva in vznemirljiva

obiskovalci. Meni so se stenske poslikave

vprašanja. Najpomembneje pa je, da so se

zdele še posebej lepe.

med nami spletla prijateljstva.

Vso našo pot in potep po mestu smo tudi
natančno fotografirali. Vmes smo šli na
sladoled in »ujeli« našega prvega

Rubrika V ŽARIŠČU

Postavili rekord in našli zaklade
Tabor logike
URBAN BAUMAN
Logični tabor je postavil rekord. Pomerili so se

so jim odpirale različne logične uganke, ki so

v igri PLAY2GAIN. Ta je namenjena

jih morali eno za drugo reševati. Zaklade so

izboljšanju koncentracije in komunikacije v

uspešno našli.

skupini ter sodelovanju njenih članov. Naši
učenci so postavili rekord tako, da so s
posebno obliko nekakšnega žerjava uspeli v
stolp zložiti osem klad. Zalomilo se je šele pri
deveti. Njihova učiteljica Katja Skubic meni,
da jim ni uspelo sestaviti še višjega stolpa
zato, ker so bili po osmi kladi nad svojim
uspehom preveč navdušeni in zato nezbrani.
Za njihov uspeh jim seveda iskreno čestitamo!
Zadnje popoldne na taboru so učenci logike

Na taboru logike so se sicer ukvarjali z
različnimi logičnimi nalogami in ugankami.
Njihova učiteljica ocenjuje, da jim je to zelo
dobro uspevalo in da pri reševanju niso imeli
prav nikakršnih težav. Povedala je še, da si
lahko z znanjem s tega tabora pridobijo tudi
kakšno priznanje na tekmovanjih iz logike,
fizike in matematike. Tudi mladi logiki so bili
navdušeni nad zanimivimi in zabavnimi
nalogami ter pridobljenim znanjem.

preživeli v lovu na zaklad. »Vrata« do njega

V skupinskem duhu smo podrli rekord. (Foto: Marko Ponjavić)

Rubrika V ŽARIŠČU

Okoli desetih smo se odpravljali spat. Zelooo
počasi.
Naš pogled na vsakdan
NINA PUGELJ
Tri dni zapored smo vstajali ob 7.45. Pa sem

čas za kupovanje spominkov, sladoleda in v

mislila, da so počitnice! Vendar zgodnja ura ni

največji meri čipsa. (Mislim, da se sladoledar

ustavila tistih, ki so se lovili ali pa igrali na

ne bi branil še več naših obiskov.) Ko smo se

igralih. Ob pol devetih smo imeli zajtrk. Vrata

vrnili iz Poreča, smo se spet lotili pisanja

Cicibana (doma, v katerem smo spali) je

člankov in reševanja logičnih ugank.

vzgojitelj zaklenil. Postavili smo se dva po
dva v vrsto in šli v jedilnico. Zaradi vse te
stroge procedure so se nekateri celo
spraševali, ali ni bil morda eden od
vzgojiteljev včasih vojak. Kajti kadar je ta
gromko zapovedal, smo zagotovo vsi slišali.

Ob pol sedmih je bila večerja. Po večerji pa
smo imeli družabne aktivnosti (bili so:
spoznavni večer, filmski večer in disko). Do
desetih naj bi bili že vsi v posteljah, zato smo
se počasi odpravili spat, roko na srce zelooo
počasi.

Po zajtrku smo okoli 9. ure začeli z delom.
Medtem ko smo se novinarji potili za
računalniki in lovili upravnike pa kuharice (za
intervjuje, seveda!), je del logikov reševal
zapletene logične uganke, preostalih pa to ni
nič oviralo pri sončenju ob ping-pong mizah
in streljanju z zračno puško, čakajoč, da bodo
čez uro in pol zamenjali vloge. Verjamem, da
bodo logiki videli več logike v takem razmerju
dela, kot jo vidim jaz!
Med pol eno in eno je sledilo težko

Aktivnosti logikov na igrišču

pričakovano kosilo. Ob tej priliki lahko rečem,

(Foto: Matej Miklavčič)

da je bila hrana res okusna.
Po kosilu so mlajši svoje kosti razgreli z
divjanjem po igrišču, medtem ko smo
»starejši« svoje »stare« kosti raje greli ob
radiatorjih. Okoli tretje ure so se spet začele
delavnice. Novinarji smo vedno šli v Poreč,
dvakrat pa so se nam pridružili še logiki.
Novinarji smo raziskovali mesto že prvi dan,
čeravno je bilo sivo in je tu in tam tudi pršilo
od dežja. Šli naj bi iskat »zanimive osebe«. Po
pravici povedano, našli smo nekaj galebov in
sladoledarja. V mestu smo imeli tudi prosti

Rubrika NAŠI ZVEZDI

Začetki so bili super, ker je bilo vse novo
Intervju s Stankom Slunjskim, upravnikom Virc
URBAN BAUMAN, TIMI ŠIPEK IN NIK ŠKORJANC
Kakšne so vaše naloge v Virc in kako dolgo ste
že tukaj?
Tukaj sem že od leta 2000. Skrbim za vse, kar se

Imamo 380 postelj, torej lahko sprejmemo 300
otrok, 40 vzgojiteljev in zdravnikov ter 15
delavcev v domovih (kuharica, čistilka …).

dogaja v Virc, za hrano, opremo, stavbe,
urejenost okolja in dobro počutje obiskovalcev.

Kakšni so bili začetki v domu?
Bili so super, ker je bilo vse novo. Zdaj pa temu

Zagotovo ste med svojim službovanjem
doživeli mnogo zanimivega. Bi eno od takih
prigod delili z nami?
Eno je težko izbrati. Mladi vedno kaj ušpičijo in
ker sam nisem neposredno povezan z gosti, se
velikokrat nasmejim, ko mi vzgojitelji vsi resni

ni več tako in moramo vse vzdrževati, da ostane
v dobri kondiciji. Ampak zaenkrat nam to
uspeva. V naši jedilnici so tudi slike z začetnih
taborov. Lahko vidite, da je bila nekdaj tukaj
puščava. Ni bilo dreves, ni bilo zelenega. Potem
pa so zrasle stavbe, drevesa, zelenica …

pripovedujejo o prigodah otrok.
Hvala za pogovor in veliko sreče še naprej.
Zakaj prav ta dom? Zakaj ne kateri drugi?

Hvala tudi vam.

Ker je ta preprosto najboljši. Ni boljšega.
Kako pogosto so v domu težavne skupine in
skupine, ki so ves čas pridne?
Skupine so večinoma pridne. Izstopajo le
posamezniki, ki imajo svoje težave.
Mladostniške, take in drugačne, ljubezenske in
včasih to na napačen način pokažejo.
Otroci, ki hodijo k vam, so poleti veliko časa
na plaži. Kaj pa vi? Ali si kdaj med poletjem
privoščite kopanje?
Ne pogosto, si pa včasih pred nočjo privoščim
plavanje. Ne sedim pa spodaj na kamnu in na
soncu, ampak plavam in pridem nazaj gor.
Kakšne pa so številke? Koliko obiskovalcev
vas obišče, koliko postelj imate …?
Na leto nas obišče malo manj kot 3000 gostov.
Legendarni Stanko, upravnik Virc Poreč
(Foto: Marko Ponjavić)

Rubrika NAŠI ZVEZDI

»Najraje imajo špagete«
Intervju s kuharico Milijo Antić
EVA ZALA MAJCENOVIČ, URŠKA MAJCENOVIČ KOVAČ, MARIJA STAKHOVSKAJA, LARA
KAPUN
Komaj je bil zajtrk mimo, že je Virčeva

Kuhanje je težak poklic, sploh če vemo, da

kuharica pripravljala kosilo: kolač bo za

morate kuhati, ko je zunaj 35 in morda več

poobedek, je navrgla. In medtem ko je bila

stopinj. Mi se lahko takrat zavlečemo v hladno

že čisto v svoji kuharski zgodbi, smo jo

senco ali osvežimo v morju, vi pa se morate

motili z našimi vprašanji.
Kdaj vstanete in začnete kuhati?
Vstanem ob 6. uri, v službo pa pridem ob
sedmih in takrat tudi začnem s kuho.
Kdaj naročite hrano?
Hrano naročimo, preden otroci pridejo k nam v
Poreč.
Kako sestavite jedilnik?
Pri tem mi pomagata upravnik Stanko Slunjski
in gospa Ana (upravna delavka v Virc, op.p.).
Kako pristopite k otrokom z alergijami in
dietami?
Zanje kuham posebej.
Kako dobite hrano?
Hrano mi pripeljejo s tovornjaki.
Kako dolgo ste že kuharica?
35 let.
Kaj pa vi najraje skuhate?
Vse rada kuham, iz srca.
Doma sami kuhate?
Da, a moji otroci so že odrasli, zato si kuhajo
sami.
Ste se šolali za kuharico?
Da, hodila sem v kuharsko šolo.
Kje vse ste delali do zdaj?
Na začetku sem delala v Poreču v hotelu, zatem
pri zasebnikih, delala sem tudi v Grčiji in
Nemčiji, nazadnje sem se vrnila v Poreč in zdaj
delam tukaj.
Je bil kdo v vaši družini kuhar?
Ne, samo jaz.
Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Zato, ker rada kuham in osrečujem ljudi s hrano.

spopadati s soparo in dodatno vročino ter ob
tem še skuhati kar se da dobro hrano?
Na to sem se že tako navadila, da tega sploh ne
opazim.
A gre ljubezen skozi želodec? (smeh)
Da (smeh).
Vam je všeč Poreč?
Da, zelo, všeč so mi zlasti ljudje.
Katero hrano imajo otroci v Virc najraje?
Najraje imajo špagete po bolonjsko, čufte,
makarone …
Delate pico?
Ne, ker ni zdrava, prav tako je ne moremo speči
v zadostnih količinah.
Vam kdo pomaga pri delu v kuhinji?
Poleti, zdaj pa ne, ker ni toliko otrok.
Koliko kruha naročite za nas?
Za vas okoli deset kilogramov, ker vas je (skupaj
s skupino iz Izole, op.p.) blizu 100.
Hvala za odgovore.
Hvala vam.

Mastimo se z dobrotami izpod rok naše kuharice.
(Foto: Lara Kapun)

Rubrika NAŠI VZGOJITELJI

Največ težav imate z
oblačenjem
Razgovor z Niko Jazbec

Ali ste se že kdaj morali pritožiti, ker ni bilo
pločnika?
Osebno se nisem pritožila, sem pa na to kdaj

MARKO PONJAVIĆ
Po kateri poti ste se izobraževali do takšnega
poklica, kot ga opravljate danes?
Obiskujem Fakulteto za naravoslovje in
matematiko v Mariboru. Kot prostovoljka delam
dve leti.

opozorila na kakšnem od skupnih sestankov
Zveze prijateljev mladine.
Zakaj pa moramo po dva in dva hoditi na
zajtrk, saj gremo samo čez igrišče znotraj
centra?
Ker se morate naučiti reda.

Ali nas lahko hitro ustavite, ko smo poredni?
Ja.
Zakaj ste Jerneja na avtobusu na poti do Poreča
presedli?
Ker je kar naprej vstajal in to med vožnjo ni
sprejemljivo. Večkrat je bil opozorjen, a opozoril
ni upošteval.

Kaj opažate, katere so naše največje
pomanjkljivosti in katere naše najboljše
lastnosti?
Pohvalno je, da ste se naučili pospravljati v
jedilnici, največ težav pa imate z oblačenjem.
Skrbi me, ko vztrajate v kratkih rokavih, a zunaj
ni več dovolj toplo zanje.

Zakaj ste pa učitelji stali med vožnjo?
Ker znamo presoditi, kaj je varno in kaj ne. V
ovinkih smo se, če si opazil, vedno usedli.
Včasih mora učitelj tudi stati, da vidi celoten
položaj v avtobusu.
Zakaj ste učitelji včasih tako strogi?
Zato, ker moramo paziti na vašo varnost.
Ali imate za seboj že kakšne slabe izkušnje?
Na srečo ne, razen enkrat na Debelem Rtiču, ko
je otroka, ki ni upošteval opozoril, skoraj zbil
avto.
Kako ste se ob tem počutili?
Panično.

Nika Jazbec, vzgojiteljica in desna roka pri taboru
logike (Foto: Marko Ponjavić)

Rubrika NAŠI VZGOJITELJI

Rad gledam, kako
odraščajo v dobre ljudi
Razgovor s Petrom Zrinskim
EVA ZALA MAJCENOVIČ, MARIJA
STAHKOVSKAJA, URŠKA MAJCENOVIČ
KOVAČ
S čim se ukvarjate?
Ukvarjam se z aikidom, drugače sem pa
profesor matematike in računalništva.
Zakaj ste se odločili za matematiko?
Ker me je že od nekdaj veselila, rad pa tudi
poučujem.

Kako pa bi spodbudili učence, ki jih ne
zanima matematika?
Učenci ne marajo matematike, ker je ne
razumejo. Kot učitelj jo moraš otrokom
razložiti tako, da jo razumejo: preprosto in
jasno, z domačimi besedami.
Kako dolgo pa učite matematiko?
Že v srednji šoli sem dajal inštrukcije tistim, ki
so jih potrebovali. Kot dobro delo.
Zakaj vam je v tako veselje delati z otroki?
Zanimivo mi je njihovo odraščanje. Rad
gledam, kako se odločajo za pravo smer - da
bi uspeli v življenju in postali dobri ljudje.

Kako ste izvedeli za delo na tem taboru?
Pred tem sem že bil tri leta na letovanju v
Poreču, zdaj pa sem izvedel, da na taboru
potrebujejo matematika.
Kako dolgo že trenirate aikido?
Sedem let.
Ste si vedno želeli postati učitelj?
Ne, začelo me je zanimati v srednji šoli.
Kaj pa lahko delajo mladi, ki jih zanimata
računalništvo in matematika, a nočejo učiti?
Matematiko v Mariboru lahko študiraš tudi
nepedagoško, če te zanima računalništvo, pa
si lahko programer.
Se vam zdi ta poklic težak?

Peter Zrinski, vzgojitelj in desna roka pri taboru

Poklic sam je kar zahteven, kajti če želiš

logike (Foto: Marko Ponjavić)

otroke dobro naučiti, moraš vlagati veliko
energije in mnogo prostega časa.
Vam je ljubša matematika ali računalništvo?
Matematika mi je ljubša, že od nekdaj.

Rubrika NAŠI VZGOJITELJI

Eno z drugim: srce z
razumom
Razgovor z Lucio Klasinc
URBAN BAUMAN, JAN HROVAT
Na katero srednjo šolo ste hodili in kaj vas je
privedlo do odločitve, da se vpišete nanjo?
Hodila sem na III. gimnazijo v Mariboru, pred
kratkim pa sem magistrirala iz psihologije.
Kaj predlagate učencem, ki imajo dobre

Kako pa sedaj gledate na osnovno šolo? Se
vam zdi, da ste naredili kakšno napako?
Ko gledam nazaj, spoznavam, da sem naredila
kakšno napako. A zdi se mi, da je vse
potekalo tako, kot je moralo. Učitelji so bili v
redu, trudila sem se po najboljših močeh,
morda sem bila malo počasna, ampak se je ta
počasnost

pozneje

spremenila

in

tudi

obrestovala.

ocene? Kam naj se vpišejo naprej?
Predlagam, da sledijo svojemu srcu, čeprav se
to sliši malo osladno. Pomembno je, da
opazujejo, kaj radi počnejo. Tudi če ima kdo
dobre ocene in bi rad postal frizer, ve, kaj hoče
in naj dela v tej smeri. Je pa tudi res, da je
pametno, da izkoristiš

svoje sposobnosti.

Mogoče je včasih neka srednja pot po
pogovoru s starši in svetovalno delavko zelo
primerna. Ne bi pa takoj pomislila, da mora
nekdo, ki ima odlične ocene, iti na gimnazijo,
kamor se vedno vpisujejo odličnjaki, ali da
tisti, ki ima slabe ocene, gre na poklicno šolo,
kjer se ne počuti dobro. Eno z drugim: srce z
razumom.
Kako pa ste doživljali šolske dni v osnovni
šoli? Kakšne ocene ste imeli?
V osnovni šoli sem bila odličnjakinja, imela
sem lepe ocene, tudi kakšno priznanje,
predvsem

na

Cankarjevem

tekmovanju.

Zanimivo, da sem matematiko sicer imela pet,

Lucia Klasinc, vzgojiteljica in desna roka pri taboru

je pa nisem preveč marala. V srednji šoli se je

novinarstva (Foto: Lara Kapun)

to spremenilo, ker sem oboževala fiziko, ki
sem jo imela tudi na maturi. Vse stvari se čez
čas lahko spremenijo.

Rubrika NAŠI VZGOJITELJI
želijo le najboljše, včasih ne poslušajo vaših želja
in vam v nekaterih primerih svetujejo poklice, ki

Poslušajte sebe!
Razgovor z Matejem
Miklavčičem

so jih hoteli opravljati sami. Zato je res treba v
prvi vrsti poslušati sebe, da vam bo vaš poklic
všeč in ga boste radi opravljali.
Kako lahko pridobimo štipendije?
Tudi tukaj je možnosti več. Na primer za

MARIJA STAKHOVSKAJA, ASJA MAJHEN

Zoisovo štipendijo morate učenci imeti določeno
povprečje ocen (4,7) in dodatne dosežke

Kdaj in zakaj ste se odločili za poklic

oziroma priznanja. Pridobite lahko tudi

psihologa?

kadrovske štipendije. To so štipendije, ki vam jih

V srednji šoli me je navdušil predmet

podeli podjetje. Ko končate srednjo šolo, pa

psihologije, to mi je bila tudi edina izbira, začutil

morate pri tem podjetju delati določen čas.

sem, da je to to.

Ali vam je bilo težko izbrati srednjo šolo?

Katero srednjo šolo ste obiskovali?

Hja, starši so mi predlagali III. gimnazijo v

Škofijsko gimnazijo Maribor.

Mariboru, sam pa sem šel slučajno na

Je bilo težko?

predstavitev Škofijske gimnazije Maribor in so

Ne, lahko bi bilo težje.

me, po domače rečeno, takoj kupili. Resda je bila

Imate radi delo z otroki?

šola plačljiva, a so se z mojo odločitvijo strinjali

Seveda, zato sem tukaj.

tudi starši.

In kako dolgo se že ukvarjate s tem?

Kakšne so naše možnosti študija na univerzah

Dobrih šest let. Preko ZPM, potem pa so še

v tujini po zaključenih srednjih šolah?

kakšni svetovalni centri in prostovoljne

Opraviti morate mednarodno maturo, ki poteka

aktivnosti.

v angleščini, potem pa poiščete univerzo, ki vas

Pa ste zadovoljni s svojim delom?

zanima. Problem se običajno pojavi pri financah.

Sem, saj delo poteka po načrtih, otroci so v redu,

Univerze so v tujini večinoma plačljive.

ubogajo in imamo se fajn.
Kaj bi nam lahko svetovali glede izbire naše
nadaljnje poti, izbire srednjih šol?
Kot prvo se vsi devetošolci med seboj razlikujete
in imate različne interese, tako da morate najprej
poslušati sebe: kaj vas zanima, kje se vidite čez
kakšnih pet let … Čeprav vem, da je to težko,
sploh v vaših letih. Lahko izberete gimnazije, za
katere sicer vemo, da nam ne dajo
zaposlitvenega statusa in moramo po
zaključenem šolanju dalje študirati. Potem pa so
tukaj še poklicne in srednje šole, na primer
zdravstvena, računalniška, oblikovalska …
Vsekakor je priporočljivo, da se čim bolj
pozanimate, kakšni so programi na šolah.
Mislim, da vam lahko svetujejo tudi dijaki, ki
šole že obiskujejo, vam dajo informacije iz prve
roke, povedo, kako se šola zdi njim, kaj tam

Matej Miklavčič, naš pedagoški vodja

počnejo in katere so prednosti. Treba se je

(Foto: Marija Stakhovskaja)

pogovoriti še s starši, saj tudi če vemo, da vam

Rubrika RAZGOVOR Z DOMAČINOM

Najboljši sladoled v
mestu
Siddik Hasipi, slaščičar

Ali imate kakšne posebne, svoje, recepte za
pripravo sladoleda?
Večino sladoledov delamo po italijanskih

URBAN BAUMAN, MARKO PONJAVIĆ,

receptih, imamo pa še svoje.

NIK ŠKORJANC
Ali ste tudi vi prešli v dobo računalnikov, ko
Pozdravljeni! Mi smo mladi novinarji, ki bi

so ti postali del vsakdana?

vas radi intervjuvali, ker menimo, da imate

Niti ne. Večino stvari še vedno delamo ročno.

najboljši sladoled v mestu. Najprej: kako se
imenuje slaščičarna?

Kako pogosto naredite sveži sladoled?

Slaščičarna se imenuje Edit. Sam sem že tretja

Vsak dan. Sladoled je dnevno svež.

generacija v tem družinskem podjetju, ki
deluje 21 let.

Koliko ljudi pa izdeluje sladoled?
Imamo dva mojstra, ki vsak dan pripravita

Kdo je začel s tem poslom?

več vrst sladoleda.

S tem poslom je začel že moj ded. Kasneje je
nadaljeval moj oče, od katerega sem se učil

Kdaj pa imate odprto slaščičarno?

jaz.

Odpremo jo zgodaj spomladi, zapremo pa
sredi novembra. Kadar delamo, je naša
slaščičarna odprta vsak dan.
Kdo pa bo po vaši upokojitvi prevzel posel?
Moja hči.
Katere okuse sladolednih kepic pa kupci
najraje naročajo?
Večinoma vanilijo, čokolado, jagodo, limono,
stracciatelo in borovnico.
Ko je sezona, verjetno ne prodajate samo
sladoleda. Kaj še?
Prodajamo tudi sadne kupe.
Hvala za pogovor.

Gospod Hasipi na svojem delovnem mestu
(Foto: Marko Ponjavić)

Hvala tudi vam. Nasvidenje.

Rubrika DOGODKI TEDNA

Johnyja pa ni bilo
REDAKCIJA
Naša zadnja postaja prvi dan po obisku mesta je

povsem ignorirajo – takrat ni nikogar iz Virc, ki bi

bil znameniti lokal pri Johnyju. Timi ga je prvi

kupil njegove dobrote. Pokesani Johny se kar hitro

»našel« in nam vzneseno povedal o njegovem

oglasi v Virc in sprašuje, le s čim se je tako zameril,

dobrem, a tudi kdaj pomanjkljivem slovesu. Johny

da nikogar ni k njemu. Vzgojitelji ga prosijo za

je namreč med virčevskimi otroki zelo priljubljen –

pošteno poslovanje in Johny vsakič znova obljubi,

ima slastne hamburgerje, pečen krompirček,

da bo v prihodnje veliko bolj pazljiv pri vračanju

sladolede vseh sort in osvežilno limonado. Ker pa

drobiža. Je pa kdo od virčevcev vmes že tudi

se Johnyju kdaj tudi zgodi, da »se zmoti« pri

pomislil, da morda Johny ni preveč pazljivo

vračilu denarja, imajo virčevci v takih primerih

poslušal pri urah matematike …

zanj posebno taktiko in strategijo: naslednji dan ga

FILMSKI VEČER
MARKO PONJAVIĆ, JAN HROVAT

Timi nam zavzeto pripoveduje o Johnyju.
(Foto: Lara Kapun)

V torek zvečer smo si novinarji in logiki ogledali
film Razredni sovražnik. Ob tem smo jedli kokice,
ozirom v učilnici logike. Film je bil zanimiv,

Filmska kritika:
RAZREDNI SOVRAŽNIK

tesnoben in smešen hkrati. Govori o dijakinji

RONJA VODOPIVEC

čokoladice in bonbone. Bili smo v Mali jedilnici

Sabini, ki je naredila samomor. Učenci mislijo, da
je za njeno smrt kriv njihov novi razrednik in

Tema je malo nenavadna, drugače pa je na

profesor nemščine. Pritožijo se ravnateljici. Učenci

trenutke zelo smešen film, kadar ni na smrt

se javno uprejo in profesorja označijo za nacista.

žalosten, seveda. Lani je osmošolec iz naše šole

Zgodi se celo fizično nasilje med dvema dijakoma

naredil samomor in učitelji so odreagirali podobno

in dijakom, ki med tem udari še profesorja. V

kot v filmu. Dober film, čeprav se mi zdi, da niso

zaključku filma se strasti umirijo, profesor pa se ne

imeli veliko finančnih sredstev: samo ena kamera,

udeleži zaključnega izleta z ladjo, kjer je tudi duh

brez podstavka zanjo … Edino konča se bedno, in

njihove sošolke Sabine.

to zato, ker se sploh ne konča. Najboljši slovenski
film po Gremo mi po svoje. Aufwiedersehen!

Rubrika DOGODKI TEDNA

Dirka se nam je izmuznila
RALLY V POREČU
MARKO PONJAVIĆ
V petek popoldne je bil v Poreču rally. Ko smo

odpravili dovolj zgodaj. Tam smo izvedeli, da je

prišli v mesto, smo videli na velikem parkirišču

prva dirka od nas oddaljena šest ur hoje. Druga je

dirkače iz Slovenije,

bila na parkirišču, a

Hrvaške,

Madžarske,

šele

Italije …

Preden so

zvečer.

ob

sedmih
Razočarani

pripeljali na start, smo

smo se odpravili v

na

kamp. Nismo sicer

sedežu

sovoznikovem
opazili

ne

spremljali dirke, smo

samo moške, pač pa

pa od blizu videli,

tudi

kot

kdo je dirkal in s

smo

kakšnimi avtomobili.

ženske

sovoznice.

Ker

mislili, da je prvi start
ob treh, smo se tja tudi
Na startu smo videli avtomobile vseh barv in oblik.
(Foto: Marko Ponjavić)

Kaktus
REDAKCIJA
Timi je kljub zavzeti predstavitvi legendarnega Johnyja in
navihanemu pogovoru z dekleti večkrat pokazal, da se dolgočasi.
Presenečeni in veseli smo bili, ko je pokazal neizmerno zanimanje za
lepoto kaktusa ob poti.

Dirko so otvorile tudi simpatične hostese.
(Foto: Marko Ponjavić)

Občudovan kaktus
blizu Virc
(Foto: Lara Kapun)

Rubrika (NE)ZGODE

Zapeljala ga je dišeča štručka LAN BEDEKOVIČ, žrtev pasje lakote
DESIREE KRIEGER, MARKO PONJAVIĆ, VERONIKA JERAS
žepa padel telefon. Sprva je pes telefon le
ovohaval, potem pa ga je zgrabil in ga začel
žvečiti. Mislil sem, da ga bo požrl.
Morda pa je pes zamenjal telefon za štručko?
Ne vem, morda.
Ali telefon zdaj več ne dela?
Ne.
Ga zelo pogrešaš?
Telefona ne pogrešam, saj je bil star in skorajda
neuporaben.
Kaj boš storil zdaj?
Nič posebnega.
Misliš, da bosta tvoja starša jezna?
Ne, tega ne mislim, saj sem že govoril z njima in
nista jezna.
Je telefon mogoče popraviti?
Ne, saj je povsem uničen.
Kakšen telefon pa je bil?
Lan Bedekovič: Poreški pes si je njegov
telefon privoščil kot pravo pasjo poslastico.
(Foto: Marko Ponjavić)

Slišala sem, da ti je pes v Poreču zgrizel telefon…
… da, to drži.
Kako se je to zgodilo?
Lačen sem bil, zato sem si šel v trgovino kupit
štručko. Ko sem jo jedel, je začel za menoj teči velik
črn pes. Hotel sem mu ubežati, a mi je v tistem iz

Bil je stari model na tipke, sploh ga ne pogrešam.
Še dobro. Ali misliš, da boš dobil novega in
boljšega?
Ne, mislim, da bo najbrž še slabši.
Kakšen telefon pa si želiš imeti?
(Veronika mu glasno priporoča: iPhona, iPhona!)
Telefon mi ni pomemben, imam ga le za klicanje
in sporočila.
Kaj pa za igrice?
Sploh jih ne igram, za to imam prijatelje.

Rubrika (NE)ZGODE

Našla ga je domačinka
ŠE ENA NEZGODA Z MOBITELOM
REDAKCIJA
Na četrtkovem sprehodu po Poreču je doživel nezgodo s svojim mobitelom tudi vzgojitelj Matej. Ob odhodu
z gostilniškega vrta, kjer je z drugimi vzgojitelji spil kavo, je opazil, da ne najde svojega telefona. Pogleda pod
mizo – nič. Pogleda pod stoli – nič. Išče v žepih jakne, išče v hlačnih žepih – spet nič. Nazadnje prosi
vzgojiteljico Lucio, naj ga pokliče, upajoč, da bo morebiti tako zaslišal svoj telefon. Takrat pa - kakšno
presenečenje! Vzgojiteljica Lucia na drugi strani zasliši ženski glas. Bila je domačinka, ki je našla vzgojiteljev
telefon. Najditeljica vzgojitelja Mateja usmeri do kavarne, kjer ga je čakala.
Do tja pa tudi ni šlo povsem zlahka, saj se je bilo treba prebiti po prepletenih mestnih uličicah. A končno je
vzgojitelj Matej kavarno le našel, si globoko oddahnil in v zahvalo za vrnjeni telefon najditeljico častil s pijačo.
Lahko si mislimo, kako močno je vzgojitelju Mateju odleglo, saj je imel v etuiju z mobitelom še osebne
dokumente in bi ga torej v nasprotnem čakale mukotrpne poti po občinskih uradih.
Izkazalo pa se je tudi, da je nezgoda bila bolj zgoda, saj bi morebiti lahko pomenila celo začetek novega
prijateljstva z mlado najditeljico.

Rubrika MI MED SEBOJ

Kaj delajo pomaranče na treningu ju-jit-sa?
Jan Hrovat, ju-jit-su
NEŽA VELIKONJA KRAŠAN, LARA KAPUN
Koliko si star?
Star sem devet let.
Koliko let že treniraš?
Treniram dve leti.
Kje treniraš?
Treniram v klubu Katana, v Lenartu v
Slovenskih goricah.
Kolikokrat na teden?
Dvakrat na teden po eno uro in pol.
Zakaj si se odločil za ta šport?
Zdel se mi je zanimiv.
Kako si pa izvedel za ta šport?
Predstavil mi ga je moj oče. Najprej sva se vanj

Jan Hrovat: »Bil sem na sedmih tekmovanjih.«
(Foto: Lara Kapun)

vpisala moj brat Staš in jaz, zatem pa še ata.
Koliko tekmovanj si se že udeležil?

Nam lahko opišeš, kako poteka trening?
Najprej se pozdravimo tako, da se rahlo

Bil sem na sedmih tekmovanjih.

priklonimo. Potem se ogrevamo: tečemo štiri
kroge, 'pobiramo smeti', 'stiskamo pomaranče',

Kako si se odrezal?

vadimo različne udarce. Nato začnemo z delom

Zasedel sem 1. ali 2. mesto.

v skupinah: tisti, ki ima višji kyu, uči drugega, ki
ima manjši kyu ali črtico. Zaključimo s

Kateri pas imaš?

kondicijskimi vajami: vojaški poskoki, sklece,

Imam beli pas z zeleno črtico.

trebušnjaki …

Koliko vas je v skupini?

Kako časovno usklajuješ šolo in treninge? Ali

V skupini nas je 22.

kdaj kakšen trening tudi izpustiš, ker se moraš
pripravljati na kontrolko?

Kakšne treninge imate?

Kadar se je treba veliko učiti, kakšen trening

Imamo kondicijske treninge, treninge za črtice in

seveda izpustim.

aktivne treninge, kjer se borimo.
Ali si želiš doseči najvišji kyu, črni pas? Boš
vztrajal tako dolgo?
Zaenkrat mislim, da bom, ne vem pa, če se mi
bo ljubilo čakati do 18. let, ko bi ga lahko
polagal.

Rubrika MI MED SEBOJ

Že od malega ga srbijo prsti
Marko Ponjavić, pianist
NINA PUGELJ, ASJA MAJHEN
Od kdaj igraš klavir?

Ali nastopaš samo v šoli ali tudi drugje?

Že od 3. razreda osnovne šole.

Nastopam v šoli in v glasbeni šoli.

Zakaj si se odločil zanj; morda tudi zaradi

Se ti kdaj zgodi, da se zmotiš na nastopu in kaj

staršev?

narediš v tem primeru?

Zaradi sebe. Vedno mi je bil všeč klavir. Ko sem

Včasih se mi zgodi, a samo igram naprej, kot da

bil star tri leta, sem dobil manjšo klaviaturo. Rad

je tako napisano.

sem igral in vsi so rekli, da me že od malega
srbijo prsti. Preprosto sem vedel, da sem rojen

Katera skladba ti je najljubša?

za klavir.

Kindertrio, ki je skladba za klavirski trio.

Kaj pravijo na to tvoji sošolci?

Kateri je tvoj najljubši skladatelj in zakaj?

Fantje se norčujejo, punce pa so navdušene.

Bethoveen, ker ima hude skladbe.

Nobena se ne norčuje in včasih vprašajo za
Kaj praviš na to, da si postal glavni urednik

kakšno noto.

časopisa? Ali si to pričakoval?
Koliko razredov glasbene šole si dokončal?

Zanimivo je. Ja, sem pričakoval, zato, ker sem že

Zdaj sem v 4. razredu.

včeraj do pol desetih zvečer urejal intervju.

Ali imaš kakšne ambicije, da bi postal novinar?
Rad bi bil znan na televiziji. So pa tudi velike možnosti, da se bom poklicno ukvarjal z igranjem klavirja,
saj sem imel med drugim že samostojni koncert in mi gre zelo dobro tudi na tekmovanjih. Zanimata me
pa še poklicno igralstvo in delo pediatra.

Marko Ponjavić: zanimajo ga različni poklici.
(Foto: Katja Skubic)

Rubrika MI MED SEBOJ

Letos gremo na državno prvenstvo
Desiree Krieger, hip-hoperica in pianistka
TIMI ŠIPEK, LARA KAPUN
Kaj delate na vajah hip-hopa?

Večinoma plešemo, najprej pa se razgibavamo
in delamo raztegovalne vaje. Letos gremo tudi
na državno prvenstvo.
S kakšno točko se boste pomerile s
konkurenco?
Plesalo nas bo sedem deklet, starih od enajst
do trinajst let. Koreografijo za našo
tekmovalno točko pa nam bo sestavil Uroš
Sihur, ki je osvojil državno prvenstvo leta
2004.

Je hip-hop podoben breakdanceu?
Pri hip-hopu večinoma plešeš s celim telesom,
pri breakdancu pa so bolj glavne roke.
Kaj pa klavir?
Klavir igram že okoli sedem let. Hip-hop
plešem kakšno leto več.
V katero glasbeno šolo hodiš?
V Glasbeno šolo Lipičnik.
Desiree Krieger nam je pokazala nekaj korakov.
(Foto: Lara Kapun)

Kaj delaš v prostem času?
S plesom in klavirjem si zapolnim prosti čas,
igram pa tudi računalniške igrice.
Nam lahko zaplešeš?
Da. (Zapleše)

Rubrika MI MED SEBOJ

In karta je poletela v zrak
Timi Šipek, čarodej
MATEA ŽNIDAR, VERONIKA JERAS
Timi, kdaj si začel čarati?
Pred dvema mesecema.
Kako si prišel do zamisli, da bi
začel čarati?
Gledal sem videe na Youtube.
Kje si si ogledal še druge trike?
Večino sem se jih naučil sam,
nekatere sem videl na Youtubu,
druge pa sem kupil na internetu.
Koliko stane tak trik?
Obstajajo triki, ki so dragi, od 100 do
200 evrov. Sam pa večinoma
kupujem le take za 10 evrov.
Kakšne trike pa izvajaš?
Različne … (V tistem pokaže trik s
kartami: novinarka iz kupčka vzame
karto, čarodej jo da med kupčka.
Nato s pomočjo treh prstov vrže
karto v zrak in - ven pride točno tista
karta, ki jo je prej povlekla iz kupčka

Timi Šipek nas je navdušil s svojo spretnostjo. (Foto: Lara Kapun)

novinarka).
Ali že kaj nastopaš?

Bi bil tako prijazen in nam zaupal skrivnost

Včasih že, ampak tako zares pa še ne.

kakšnega trika?
Lahko vam pokažem samo to, kako karto iz
kupčka vržem v zrak. S tremi prsti držiš
kupček kart, s palcem pa odrineš karto v zrak.

Rubrika MI MED SEBOJ

Moj vzornik je Ana Klašnja
Matea Žnidar, baletka in pianistka
TIMI ŠIPEK, LARA KAPUN
Kaj treniraš?

Si že bila na kakšnih tekmovanjih?

Balet in klavir.

Na tekmovanjih še nisem bila. Ampak imamo
pa veliko nastopov.

Koliko časa že treniraš balet?
Zdaj treniram šesto leto.

Pravijo, da te po baletu bolijo prsti. Ali to
drži?

Kaj pa klavir?

Prsti te bolijo samo, če stojiš na špicah. Na

Klavir igram sedmo leto.

prstih pa začneš šele po šestih, sedmih letih
treniranja.

Ali je balet težak?
Tudi če balet izgleda lahek, ni.

Ali imaš pri klavirju in baletu kakšna
vzornika?

Zakaj si začela z baletom?
Začela sem, ker sem imela težave s hrbtenico.
Zato mi je mama predlagala balet in postajal
mi je vse bolj všeč.

Matea Žnidar zlahka napravi špago. (Foto: Lara Kapun)

Pri baletu Ano Klašnjo, pri klavirju pa ne.

Rubrika MI MED SEBOJ

Treniram, ker tako sam hočem
Nik Škorjanc, hip-hoper in kitarist
PIA GRUDNIK, ZALA ŽIGER
Koliko časa že treniraš?

Ali se ukvarjaš še s čim drugim razen s hip-

Dve leti, začel sem pri devetih letih.

hopom?
Ja, z igranjem kitare. Vadim jo že dobro leto.

Zakaj si se odločil za hip-hop?

Želim se je tako dobro naučiti, da se bom pri

Ker mi je ta zvrst plesa všeč.

petju lahko sam spremljal.

Kaj je tisto, kar te

Kje treniraš hip-hop?

pri njem najbolj

V Jay dance studiu.

navdušuje?
Glasba.

Ali na nastopu nosite
enake obleke?

Si že kdaj nastopal

Ja. Zmeraj smo barvno

in tekmoval?

usklajeni in vedno

Oboje, da.

nosimo na oblekah
znak plesne šole.

Katero mesto si
zasedel na prvem

Kdaj treniraš?

tekmovanju?

V torek in četrtek po

Tretje mesto.

uro in pol.

Ali si edini fant na

Ali kaj vadiš tudi

hip-hopu?

doma?

Ne.

Ja, vadim v svoji sobi.

Se rad ukvarjaš s

Koliko plesalcev je v

tem plesom ali pa

skupni?

hodiš tja, ker morda

Šestnajst plesalcev, od

to želi kdo od tvojih

teh nas je le pet fantov.

staršev?
Hodim, ker sam tako

Kaj meniš, zakaj pleše

hočem.

tako malo fantov?
Nik Škorjanc pleše in igra kitaro. (Foto: Lara Kapun)

Ne vem.

Rubrika MI MED SEBOJ

Za »prvo flavto« premalo vadim
Veronika Jeras, flavtistka
TIMI ŠIPEK, LARA KAPUN
Koliko časa že igraš flavto?
Pet let.
Je igranje flavte težko?
Ja, je kar težko.
Kako delimo flavte?
Na prečne in kljunaste.
V čem je razlika med tema dvema flavtama?
Prečno držimo postrani, kljunasto pa naravnost.
Kljunasta je lesena, prečna pa kovinska.
Je kakšna razlika v tonih, zvokih?
Ja, velika razlika je.
Po čem prepoznaš razliko?
Pri kljunasti se zvoki ne prelivajo tako
gladko kot pri prečni.
Koliko stane prečna flavta?
Od 500 do 5000 evrov.
Si že bila na kakšnem tekmovanju?
Ne, načrtujem pa.
Na katero boš šla najprej?
Na občinsko.
Pričakuješ, da boš kdaj »prva flavta«?

Veronika Jeras v jesenskem listju, tokrat brez svoje
prečne flavte. (Foto: Lara Kapun)

Ne.
Zakaj tako misliš?
Za kaj takega je treba preveč vaditi.
Imaš kakšnega idola?
Pravzaprav ne.
Katere skladbe rada igraš?

Kaj na igranje flavte pravijo sošolci? Ali

Rada igram Mozarta, Beethovna in druge

menijo, da si frajerka?

klasike.

Ja, včasih.

Te je pred nastopi kaj strah?

Nastopaš kdaj tudi v šoli?

Včasih, ko igram težje skladbe.

Ne. Nastopam v glasbeni šoli.

Koliko časa običajno vadiš?

Kaj ti je najtežje pri igranju flavte?

Vadim pol ure na dan.

Najtežji so mi najvišji toni.

Prihajaš v šolo kdaj tudi s flavto?

Ali vpliva na igranje, če imaš suha usta?

Lansko leto sem pogosto prihajala, letos pa ne,

Ja, vpliva.

saj imam flavto bolj pozno popoldne.

Kaj lahko narediš proti temu?
Popiješ tekočino..
Ali moraš imeti za igranje visoko kapaciteto
pljuč?
Ja, moraš, imeti pa moraš tudi močno prepono.

LARINI UTRINKI

LARINI UTRINKI

ZADNJA STRAN

BRAVO ZA UPRAVNIKA
Upravnik Virca prenavlja ropotarnico
MARKO PONJAVIĆ
Upravnik Virc Stanko
Slunjski je s
prenavljanjem
ropotarnice začel
prejšnji teden.
V ropotarnici so sicer
bili pripomočki za igro
med kolonijami in
druga »krama«.
Upravnik je podrl okno,
naredil večjo luknjo in
vstavil vrata. Ta teden
bo dokončal stopnici za
lažji prehod v že vidno
polepšano ropotarnico.
Upravnik Stanko v delovni akciji
(Foto: Marko Ponjavić)
Gradbišče (Foto: Marko Ponjavić)

ZVOČNIKE JE SKORO FTRGALO
BELA KRONIKA

TIMI ŠIPEK

URBAN BAUMAN, MARKO PONJAVIĆ

Zadnji večer smo imeli disco. Kot DJ sem izbral

Zakaj ne črna? Preprosto zato, ker na našem taboru

pesmi, ki so zelo popularne, vmes tudi kakšne

na srečo ni bilo nobenih hujših nesreč. Dve

slovenske, živahne (Mi gremo pa na morje).

naključni krvavenji iz nosu se hitro ustavita, prav

Odločil sem se za veliko različnih zvrsti glasbe: od

tako pa nas hitro zaustavijo opozorila učiteljev, ki

popa do rocka. Odziv obeh taborov (logika,

se nas trudijo umiriti, ko skačemo po igrišču, se

novinarstvo) je bil presenetljiv. Mi Štajerci bi rekli:

zibamo ali lovimo v temi. Ali nas res tako hitro

Ovim se je ftrgalo. Celo plesali so. Ta večer je bil

ustavijo? Vprašajte učitelje same! Ko smo jih mi, so

eden od najboljših ever.

večinsko odgovorili z da. Torej je le res, da se hitro
ustavimo in da zato ni nobenih nesreč. Kaj pa
mislite vi?

Vremenska napoved
Dopoldan

Popoldan

Sreda

10 °C oblačno

15 °C deževno

Četrtek

15 °C sončno

25 °C sončno

Petek

15 °C sončno

25 °C sončno

Sobota

18 °C deževno

17 °C deževno

Nedelja

Ni napovedi zaradi konca sveta.

