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IZZIV



ODBOJKA; Jona Golob
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Odbojka je nekaj,

za kar si vedno lahko vzameš čas.

kadar se igraš s prijatelji,

se dolgočasiš ali pa ko gledaš televizijo.

Odbojka ni nekaj,

za kar se moraš žrtvovati,

ampak jo s srcem igrati.

Pobita kolena, pekoče roke,

odbojka je super,

je igra za me.

Dvorana je polna,

vsi na noge,

zdaj pa zavpijmo

DA SE IGRE PRIČNE.



PESEM ZA SLOVOLLEY; Alja Pušnik

Velikokrat se zgodi, da dela nimaš ti.

Ne veš kako bi si krajšal čas, zato žogo v roke vzameš rad!

Odbojka se začne, ko pokličeš prijatelje.

Začne se turnir, v katerem veliko je pravil.

Ko pa se vse skupaj konča, ti prija topla kavica.

Naši slovenski prvaki so pravi odličnjaki.

Tonček, Jan ali Alen vsi so naši pravi asi.

As, as, as je pravi bas, ko ga da naš Mitja Gas.

Kaj pa Vinčič? Vinko, ki daje svoje spretne ase in s tem sivi drugim 
reprezentancam lasè.

Kaj pa Štalekar? Naš velikan, ki živi prav daleč stran!
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ODBOJKARSKA LIGA; Ana Dogša

Žoga miga,

ko je liga,

moj trener pa zažiga.

Povzpnemo se na prvo mesto

in končamo našo odbojkarsko oranžno-modro ligo.
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EKIPA KRKA; Andraž Bele

Ekipa Krkašev smo mi,

za odbojko nam srce gori,

ko naš trener Luka nas bodri,

da iz igre v igro, boljši smo mi!
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ODBOJKARSKA ŽOGA; Brina Reflak

💚🏐💙 Zdaj v karanteni smo vsi, z odbojkarsko žogo 
dolgčasa res ni. Sedaj se igramo odbojko sami, družbo nam 

delajo le zidovi znani.

Odbojkarska žoga je najboljša prijateljica postala, saj je šola na 
domu zares prava štala. Vsi na trening mi bi šli, vendar nam 

koronavirus tega ne pusti.

Za zdaj ostani kar doma in povadi, kako odbojka se igra. 
Kmalu bomo se vrnili, in se v družbi veselili. 💚🏐💙
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ODBOJKA; Živa in Daša Cvetko

Polje je veliko 9x9, na katerem igra cel odbojkarski svet. Sredi 
polja je mreža, ob njej pa sodnik, ki nam s piščalko sodi 

nepravičnih pet pik. Potem pa skok v blok in točko dobimo in 
zmage se že veselimo. Na tribunah pa naši navijači, ki so naj 

jači. Ob polju stoji naš super trener, ki mu ob igri živci spustijo 
in potem se ga vsi bojijo. Tako na koncu prvo mesto dobimo 
ter v rokah pokal držimo in se skupaj s starši veselimo. To je 
bil naš uspešen odbojkarski da, ki z nasmehom in srečo bo 

zaznamovan.
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CALCIT VOLLEY; Eva Albič
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ODBOJKA;
Eva Grmič

Žoga v zraku se zavrti,

celotna ekipa zatiska si oči

in vse prisotne skrbi,

ko ta po igrišču leti.

Kam bo zletela?

Koga bo zadela?

Nasprotniki v preži,

na trnih čakajo,

da podajalcu na mreži

natančno, brez napak žogo sprejmejo.
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»Moja!« zakriči v ozadju 
igralec,

nato pa sledi podajalec.

Ta tako visoko žogo odbije,

da lahko sledijo koraki trije.

Ena, dve, tri,

po žilah požene kri.

Roka zelo močno udari

in nasprotni ekipi pritisk ustvari.

Blok vskoči takrat

ter zaustavi sunkovit napad.

Na koncu vse odvisno je

od odbojkarske žogice.



ODBOJKA; Iza Praznik
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Odbojka so moje najlepše sanje.

Dela je veliko, a verjamem vanje!

Brez žoge nimaš pri tem športu kaj početi,

Odriv in poskok pa žogo moraš zadeti.

Jaaaaa, potem pa točka za našo ekipo,

Konec še ni blizu,

A veselje je že veliko! 



ODBOJKA; Julija Hubad

S spodnjim jo odbiješ,

z zgornjim jo podaš,

pa še čez zabiješ,

dobiš pa zlat pokal.

Mehka trda žoga,

rumeno – modra je,

take žoge so samo

za odbojkarce.
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TISTI TRENUTEK; Karin Besednjak

Ko sem na igrišču stala

in žogo v rokah držala

ter jo z vso močjo odbila

in se globoko veselila,

so iskrice v oči mi priskočile 

in se od tam v srce odbile.

Sanjala sem tisti trenutek,

kot bi z roko pisala na žogo osnutek,

kako jo odbiti, da bo čez mrežo poskočila,

kako jo sprejeti, da se bo lepo odbila,

kako jo na drugo stran poslati,

da se bo naša ekipa veselila.
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In ko sem se zbudila,

z žogo v naročju, vsa naspana in čila

sem ponovno stekla tja,

na igrišče,

ki je bilo kot domače mi dvorišče,

v pričakovanju, da bo žoga ponovno k meni priletela,

da s prsti lepo jo bom objela

ter z njenim valovanjem poskočila 

in čez mrežo jo odbila.

Bilo je pravljično, lepo.

Tako močno sem si na igrišče želela,

odbojkarska žoga me je popolnoma prevzela,

in tudi če je šoli je prišla kakšna trojka, 

sem ponovno stekla tja,

saj je moj najljubši šport vedno bila odbojka.



LUKA DONČIĆ – ODBOJKAŠ;
Katalena Lucu

Luka Dončić daje trojke,

Ker ne zna igrat odbojke.

Luka je pač takšen mož,

Da rad žoge meče v koš.
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Mi pa postavimo se v prežo

In žogo odbijemo čez mrežo.

Če jo nasprotnik ne ulovi,

Točko pač dobimo mi!

Če vse po sreči se izide,

Nasprotnik poklapan odide.

Kdor je zmogel, ta je kralj,

Zmagovalec je VITAL!



NIKOLI SE NE PREDAJ;
Katarina Kim Kilar, Margot Remic Aymard

Ko odbojko igram,

lepo se imam.

Ta šport je čudovito igrati,

a treba je tudi nekaj znati.

Odbojko igram prav vsak dan,

a včasih me šola privabi iz sanj.

Ko odbojkarsko žogo v roki držim,

se hitro zavrtim 

in ji ne pustim, 

da na tla bi zdrsela, 

saj lahko bi modrice imela.
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Zgornji odboj čez,

zdaj gre zares! 

Sprejem, podaja, udarec čez mrežo, 

igra je napeta,

to je pritisk, 

žoga gre hitro, hitro kot blisk!

Sodnik že zapiska,

piska kot nor,

točka je vaša,

a to ni dovolj!

In zdaj vam za konec le to še povem.

Zmaga je naša. 

Čestitke vsem!



ODBOJKA; Katja Berlič

Odbojka res je super stvar,

igrala bi jo noč in dan.

Žoga sem, žoga tja,

v obrambi pa blok ali dva.

Vsak je trening nova drama,

a ekipa smo ta prava.

Na igrišču skupaj držimo

in se zmage veselimo.
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Včasih mreža nam nagaja,

saj nasprotnik točke z njo osvaja.

Vendar mi se ne bojimo,

asa dva jim podelimo.

Ko pa tekma se konča,

nas trener pohvalit zna.

Naj bo zmaga ali poraz,

vse odbojka druži nas.



ODBOJKA; Lana Žagar

Vsak dan trening je,

na tekme pripravljamo se.

Igra se s servisom začne,

odbijalec na žogo pripravljen je,

podajalec jo odbije,

napadalec pa točko zabije.
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ODBOJKA, NAŠA HEROJKA; Lea Mintas

Odbojka je šport najboljši,

če si upaš, mojo ljubezen do nje opiši.

Ko odbojkarska žoga v mojih se rokah znajde,

poti v košaro nihče ji več ne najde.

V tednu, sedem dni,

za odbojko so rezervirani.

Ko se ti na treningu ne ljubi delat vajo,

zapomni si, druge punce o tebi klevetajo

in se poboljšavajo.

Vedno moraš dati vse od sebe,

vse odbojkarske sete igraj, kot da so borbe.
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Včasih moraš dati tudi kakšno solzo,

in ko udariš žogo, vso dati ven jezo.

Lep sprejem, še lepša podaja

in kaj se zdaj dogaja?

Seveda, šik v prazno luknjo ali v tla udarec močen,

pazi, da bo sočen in točen.

Za super začetek, lep servis je nujen,

ko je pa čas za blok, ne bodi len.

To bi bilo vse, za odbojko veste,

zdaj lahko vse žurke odpoveste

in na odbojkarski trening greste!



ODBOJKARSKA TEKMA; Lea Žnidaršič

Ker servis najprej je na vrsti, 

serviraj tako, da te bolelo bo v prstih. 

Dajmo jim vetra, izkoristimo moč, 

tako da vsi klicali bodo: NA POMOČ! 

Tale pika je njihova poslednja, 

saj naša volja trenutno je še srednja.

Skoči v blok, naredi poskok, 

žogo udari, da je nasprotnik ne ubrani. 

18

Potrudimo se tako, kot se zagre, 

in še ena pika, pa set naš je.

Menjava je strani, vsi na svoja mesta, 

ker tokrat bitka bo še bolj pestra. 

Lovimo zadnji hip, poviša se utrip, 

glasno navijamo in točke nabijamo. 

Žogo podaj, zabij v tla, 

tako da kar tresla se bodo vsa. 

Konec tekme je s petindvajset : ena, 

in bila je divja, kot še nobena! 

Kmalu začetek tekme bo, 

kapetana pravilno izberemo. 

Se poraza ne bojimo, 

ker drug drugega skupno bodrimo. 

Najprej pozdrav, spoznajmo se, 

potem bodi resen in naglas zaderi se! 

Tekma se začne, sodnik oči upre, 

v igrišče, ki kmalu bo bojišče. 



NAŠA ODBOJKA;
Manca Oštir in Lara Jelen

V četrtek so nam sporočili,

da se bomo od odbojke za določen čas poslovili.

To smo zvedele zelo nenadno

in se nam je zdelo precej nenavadno.

V času treningov zdaj spimo,

lenarimo in se zjutraj nemotivirane zbudimo.

Ko vstanemo, takoj na odbojka.si planemo,

da vidimo, ali se bodo tekme še igrale

ali se bodo za to sezono končale.
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Odbojkarska oprema v kotu tiči

in pogled nanjo nas užalosti.

Najbolj nas pa mori,

da se nismo družile že več dni.

V glavi nam ostaja vprašanje

zaenkrat neodgovorjeno,

ali bomo kot ekipa v tej sezoni

še zadnjič igrale kot eno.



ODBOJKARSKA ŽOGA;
Maša in Zoja Hribar

Žoga skače sem ter

tja, sem ter tja, sem ter

tja. Žoga skače sem ter

tja, sem ter tja.

Zadaj serviraš jo, sredi

igrišča sprejmeš jo,

spredaj pa zabiješ jo v

nasprotnico.
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ODBOJKA; Miha Gorjup

Navijači so igralce ponesli,

ti so nasprotnike raznesli,

skupaj smo se veselili

in končen uspeh proslavili.

Fantje so domov ponosno prišli,

zdaj v svoje klube odšli,

komaj čakamo na nove zmage

in da vrnejo se še kdaj z medaljo na domače prage.
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SLOVENSKA PRAVLJICA; Miha Gorjup
Prišel je Giani,

za njim Giuliani,

obadva sta ekipo vodila zanimivo

in spisala slovensko odbojkarsko zgodovino.

Obadva druga sta bila,

zaradi njiju Slovenija dve srebrni medalji ima,

ne smem pozabiti na igralce

ter na naše ponosne navijače in gledalce.

V Stožicah je bobnelo,

čeprav se včasih še sploh ni začelo,

padli so Rusi, Poljaki,

od vseh bili so boljši naši junaki. 22

Urnaut in Čebulj servis sprejmeta,

fanta na tribuni svoji punci objemata,

Vinčič podaja,

svoje igralce razigrava.

Prišel je veliki finale,

Kozamernik zabil je svoje penale,

a Srbija je na žalost močnejša bila,

a Slovenija vseeno srebro ima.



PRAVILA ODBOJKE; Mirjam Kurinčič

Za odbojko je potrebna žoga

in niti ne noga.

Pravila so jasna,

čeprav niso krasna.

Potrebna ni teža,

le zelenjava sveža.

Igralcev je potrebno šest, 

ki imajo močno pest.

23



ODBOJKARSKA TEKMA; „Slatkervis“
Šole je konc, naslednji dan tekma.

Upamo na zmago, a up ni dovolj.

Pridno smo trenirali za 2. dol.

A nekaterim dol visi –

Kaj pa sedaj? – bomo obviseli vsi?

In že smo v dvorani, žoge v košari,

Zdej pa safari, kot špartanski barbari.

“Razturimo jih!”

In že se prične.

Toda brez glave ne gre,

Igralno srce

Se v hipu vžge. 24

Minuto kasneje zgubili smo set,

“Raj čimprej zdej zgubmo,” jih je reklo vsaj pet

“Dej tih bot, tišina, en set ni še nič!

In če misliš, da je konec, potem si slabič!”

“Fokusirajmo se na igro ter ne začet

uživat, ko začneš zmagvat.

Lepše je uživat, zato da zmagaš.”

Fantje tistega dne premagajo nasprotno ekipo s 
tesnim izidom 3:2. Vsak kapljica truda je bila 
potrebna. Čestitke!



ODBOJKA; Nika Tadić

Odbojko igram,

se dobro imam.

Servis serviram,

udarec blokiram.

Se točke veselim,

da zmago dobim!
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ODBOJKARSKA ČAST; Lana Sredanović
Odbojka je šport, ki spremlja me od rojstva,

kot mladi so tudi moji stari starši odbojko igrali. 

"Odbojka je šport, ki mi je pri srcu," 

z nasmehom na ustih je ata dejal.

"Nikoli ne bom pozabila na to,

kako prekrasen šport je to,"

reče babica in se nasmeji.

Tudi moje starše odbojka navdušuje,

Ricardo Lucarelli vsem je idol.

Zdaj pa vesela za konec povem,

da odbojka vedno mi bo pri srcu

in je nikoli ne zapustim.

Tudi moji otroci bodo igrali odbojko,

da veseli bodo tako kot jaz in

bodo podedovali vso odbojkarsko čast.
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PESEM O ODBOJKI; Maria Miyanović

Odbojkarski pozdrav

je vedno svež in zdrav.

2 tam glavna sta odboja, 

brata sta najljubša moja.

Servis moj prekrasni,

kot rožice jasni, 

blok odprtih rok, 

žoge vel’ke besni zvok.
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Vsak ta dan je lep in nasmejan,

s soncem obsijan.

Gremo ven igrat odbojko,

ta privabi še bogomoljko.

Trenerji se po travniku podijo,

kmalu k nam že pridrvijo, 

zavreščimo vsi na glas,

Odbojka, zdaj je tvoj pomladni čas!



ODBOJKARSKA ŽOGA V IGRI; 
Neznani avtor/-ica

Servis, sprejem in igra,

Žoga sem in tja šviga,

Za rezultat jo prav nič ne briga.

Ko šest jih v igrišču stoji,

Žogi se prav nič ne mudi.

Ko hitro čez mrežo leti,

Nobenega bloka ne zamudi.
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Včasih s svojo voljo gre,

V igralcih jeza vre,

Nasprotnik točko dobi,

Ker žogi se ubogat ne ljubi.

In ko tekme je konec,

Žogi odzvonil je zvonec,

Nazaj v torbo gre sedet,

Se za naslednjo igro ogret.



ODBOJKA; Valeria Nicolle Ruiz Campos
6 igralcev, 1 ekipa. 

Na igrišču borba vlada, 

nepremagljiva je blokada, 

saj naše srce za zmago utripa. 

Odbojka šport je krasen, 

naš namen je povsem jasen. 

Žoga sem ter tja leti, 

gruča igralcev se za njo podi.

V Gvatemali sem jo igrala,

odbojka radost moja je,

brez nje se mi ne gre,

v Slovenijo sem prišla, 

da bi se pri Calcitu izboljšala.
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ODBOJKA; Valerija Trontelj

Slovenski zvesti navijači, 

odbojkarji predani naši. 

Urnaut kot kapetan ekipo drži, 

ostala ekipa mu zvesto sledi. 

Čeprav koronavirus nam grozi

in v živo tekem žal več ni, 

je tu za nas prenos na kanalu A, 

da zvesti ostajamo pred TV ekran. 

Naš prosti igralec Jani poskrbi, 

da žoga nikomur ne odhiti, 

Vinčič in Ropret obvladujeta parket, 

ki s svojo podajo osvojita ves svet. 
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Čebuljeva točka dokazala nasprotnikom je, 

da slovenske reprezentance bojte se, 

tudi v sredini je postavljena ovira, 

saj Kozamernik pri mreži žogo blokira. 

Tokrat so nas Srbi zasluženo premagali, 

srebrno medaljo v Parizu smo prigarali. 

Navijači slovenski na Kongresnem trgu smo stali, 

z glasbeniki smo v en glas zaigrali. 

Te vrstice smo v karanteni napisali

in pri pisanju skupaj se smejali. 

Na izziv sem se pogumno podala

in upam, da bom kakšno nagrado pobrala. 



JAZ IN ODBOJKA; Zarja Ošljak

Ko zjutraj se zbudim,

v šolo odhitim.

Pouk se mi ob treh konča

ampak tud‘ pomislim ne,

da na trening ne bi šla.

Fantovska ekipa je idejo za ta šport dobila,

dekliška pa jo je izpopolnila.
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Se sprašujete, kateri šport je to?

Vedno me spomni na rumeno in modró.

Spodnji odboj, zgornji odboj in udarec,

izvede ga najboljši napadalec.

Ko se tekma začne,

na svojo stran mreže stopimo

in brez zmage

pač domov ne pridemo.

Ta uganka lahki ni bila,

upam, da ste uganili tudi vi, ha, ha!

Čeprav sem mlada še,

mi odbojkarska žoga pomeni vse.



Zoja & Ula Song ODBOJKA; Zoja Kalar in 
Ula Gorjup
Odbojka moja 1. je bila ljubezen,

treniram jo tudi kadar je oči jezen

in ga skrbi, da me bo napadla bolezen.

Pogosto žogo v mrežo nabijem,

tokrat na podajača vso krivdo prelijem.

Z očmi zavijem

in se za našega libera skrijem.

Trenerka čudno me pogleda,

postane čisto bleda.

Ampak me razume, saj ve,

da sem krhka kot kreda.

(Tega me je naučila mačka od soseda). 32

Odbijam, švicam in smrdim,

včasih tudi kaj pametnega storim.

Če servisa ne falim,

od gledalcev bučen aplavz dobim.

Sodnik na svojem stolu sedi

in opazuje, kam žoga frči.

Čudno se mu zdi,

kadar nobena v avt ne odleti.

Brez skrbi, to se bolj redko pripeti.



ODBOJKA; Živa Zupančič

Odbojka je najboljši šport,

ker drugje ne morem nort.

Treba trenirat je vsak dan,

tud če si preveč zaspan.

Mi vsi radi odbojko igramo,

ker se tam še bolj spoznamo,

dobri frendi smo vsi,

ker v ekipi smo skupaj mi.
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Moj stric trenira odbojko več let,

nikol je nebi zamenju za nogomet.

Odbojka je moj najljubši šport,

ker ne rabim tok govort.

Nobene žoge nimam doma,

a zelo bi jo imela rada.

Treba je spesnt tut par rim,

da lahko žogo dobim.

Če jaz zmagam to tekmovanje,

bi se uresničile mi vse sanje.

Upam, da sem se potrudila dovolj,

da pesem ne izpade kot kakšen gomolj.

Odbojko trenirat je treba ful,

da na koncu izpade kul.

V času korone ne pridem do vaje,

ker žoga odbije se v druge kraje.

Žoge se vsak sam enkrat dotakne,

pa pazit je treba, da nas kdo ne spotakne.

Treba je met tudi svoj pozdrav,

da na konc naredimo prav.



ODBOJKA; @slatervis69
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Žoga iz odbojce🏐

je skor tok majka k dojce. 😳

Z mano strinja se Stojce,

ki je z mano jedel odojce. 🐷



CHAMPIONS; Tjaša Lukek

When my body gets tired, 

my mind says

"This is where

winners are made. " 

When my minds gets tired, 

my heart says

"This is where

champions are made".
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VOLLEVBALL; Karin Puljek
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It has little to do with the

number on my shirt,

or the roar of the crowd,

but everything to do with

dreams in my heart.

Through the years of playing volleyball,

we should never let success

go to our head,

and never let a failure

go to our heart,

because after all the hours of practice,

and all the coaches who

have bushed me,

there was a little girl… who shot the ball,

fell in love with the game,

and never looked back.

That is why we should

hustle, hit and never quit,

because every accomplishment

starts with the decision to try.

And above all I can tell you now

that I am stressed, blessed and

volleyball obsessed. 



HVALA VSEM
ZA SODELOVANJE!

P.S. Vsebinsko v pesmice nismo posegali,

smo pa majčkeno pazili na pravopis.
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