VIDEOKONFERENCA Z BINETOM VOLČIČEM

V petek smo imeli tehniški dan z naslovom TO BO MOJ POKLIC. Učenci in učenke
6. razredov smo raziskovali poklice v gostinstvu in turizmu. Povabilu na
videokonferenco se je odzval znani slovenski kuharski mojster BINE VOLČIČ. Pridružil
se je videokonferenci in odgovarjal na naša vprašanja. Povabili smo še učence 4. in 5.
razredov, ki so pogovor spremljali iz svojih učilnic. Po začetnem intervjuju so učenci in
učenke imeli možnost postavljati svoja vprašanja. Prav vsi smo bili navdušeni nad
odgovori kuharskega mojstra. Navduševal nas je s svojimi nasveti in nam zaupal tudi
marsikatero podrobnost iz svojega življenja.

Učenci in učenke 6. razredov so si najbolj zapomnili naslednje:
Srečanje z Binetom je bila zanimiva izkušnja. Kljub temu da ga velikokrat
spremljam po televiziji, je bil kontakt preko videokonference zelo zanimiv. Vesel
sem bil, da sem lahko z njim tudi govoril. Name je naredil velik vtis.
Urban Moharič
V spominu mi je ostalo, da imata njegova otroka rada hamburgerje.
Filip Rom
Najbolj mi je bilo zanimivo vprašanje o zmagovalcu »Masterchefa«. Odgovoril je,
da bomo morali pogledati oddajo do konca.
Aneja Zamuda
Zanimivo mi je bilo, da svoj prosti čas izkoristi na sedežni z otroki, saj sem si
predstavljala, da v svojem prostem času kuha kakšne nove jedi.
Tjaša Rojko
Najbolj mi je ostalo v spominu, da ima Bine dva otroka in da največ jedi pripravi za
goste.
Leon Murko
Videoklic z Binetom mi je bil zelo všeč. Je zelo preprost. Bilo je nekaj posebnega,
ko se pogovarjaš z nekom, ki ga običajno vidiš samo preko televizije. Super!
Lan Cugmajster
V spominu mi je ostalo, da smo na začetku vzklikali Bine Volčič, Bine Volčič.
Anej Krajnc

Najbolj mi je v spominu ostalo, ko je Bine povedal, da je en tekmovalec posipal
moko na sestavine, da mu jih drugi ne bi vzeli. Sporočil bi mu, da sem vesel, da se
nam je pridružil in se nam predstavil, saj se to ne zgodi vsakemu.
Luka Štandeker
Zapomnil sem si, da je Bine rekel, da rad kuha za odrasle, ker mi otroci smo
zahtevni. Najboljše mi je bilo, ko smo Binetu postavljali vprašanja o tem, česar še
nismo vedeli.
Jakob Dolenc
Bil sem zelo vesel, ker sem se lahko pogovarjal z Binetom. Če bi vedel, kako se
dvigne roka, bi ga vprašal, kolikokrat se je že vrezal z nožem.
Andraž Šimunek
V spominu mi je najbolj ostalo, da se ni mogel odreči povabilu.
Tian Potrč
V pogovoru z Binetom mi je v spominu najbolj ostalo, ko mi je odgovoril na
vprašanja.
Lejla Meško
V spominu mi je ostalo to, ko je Bine govoril o šolanju za kuharja. Želela se mu bi
zahvaliti, ker se je odzval na naše povabilo in se nam pridružil na videokonferenci.
Žana Vindiš
V pogovoru z Binetom mi je ostalo v spominu to, da ima rad kulinariko, ima svojo
restavracijo Monstera in da je najbolj prepoznaven kuharski mojster in sodnik v
oddaji »Masterchef Slovenija«.
Tadej Pauko
Najbolj sem si zapomnila, da je Bine že kuhal nekaj znanim osebam in da ima svojo
restavracijo Monstera.
Nives Jakolič
V spominu mi je ostalo to, da ima v središču Ljubljane svoj Monstera bistro, da si
je s tem uresničil svoje sanje in da mu je veselje, da lahko razvaja svoje goste z
raznoliko kulinariko.
Timotej H.

ZAHVALA
Gospe Katarini Volčič, ki je pomagala pri organizaciji, in gospodu Binetu Volčiču se
iskreno zahvaljujemo za prijazen in topel odziv. Dobro se z dobrim vrača. Morda res
ne takoj, vendar nekoč se. Naučili smo se veliko novega, zanimivega in bogatejši smo
za veliko izkušnjo z VELIKIM MOJSTROM. Bilo je nepozabno.
Učenci in učenke so zapisali:
Spoštovani kuharski mojster Bine Volčič,

iskreno se Vam zahvaljujem za Vaš čas, ki ste nam ga namenili. Veseli me, da ste
nam bili na razpolago za vsa naša vprašanja, nanje odgovarjali iskreno in nam podali
tudi kakšen nasvet. Človek ima malokdaj priložnost spoznati človeka z veliko
začetnico, kar Vi zagotovo ste. V teh težkih časih mi veliko pomeni, da ste z nami
izpeljali tehnični dan, čeprav ne v fizični obliki, a vendarle preko spleta, kar je
neka nova izkušnja za vse nas. Všeč mi je bilo, da ste vsakemu posebej namenili
čas za odgovor na zastavljeno vprašanje in da ste potešili našo radovednost. Upam,
da se bomo po preteku teh težkih časov lahko srečali tudi v živo in si stisnili roko,
saj ste za mene eden izmed idolov slovenske kuhinje in jedi.
Še enkrat velik hvala za Vaš čas in preneseno znanje.
Eva Šnut
Bine hvala, da si si vzel čas za nas učence. Mogoče pa bi še kdaj v živo kaj
skuhali. Še veliko kuharskih uspehov ti želim.

Urban Moharič

Veliko sreče med »korona krizo«.
Filip Rom
Najbolj mi je ostalo v spominu, da je tudi njemu kakšna jed izziv.
Sašo Razlag
Hvala Bine za vaš čas, ki ste ga posvetili učencem šestega, petega in četrtega
razreda.

Aneja Zamuda

Najbolj mi je bilo všeč, da si je tako znani kuhar vzel čas za nas in nam
predstavil kuhanje.
Tjaša Rojko
Binetu bi rad sporočil, da ga bom enkrat prišel obiskat. Zahvaljujem se mu, da
nas je presenetil in da se je udeležil videokonference.
Leon Murko
Hvala Binetu, da se je odzval na vabilo in se nam pridružil. Bilo je zelo zabavno in
veliko je povedal, zato smo se lahko veliko naučili. To je nepozaben dogodek.
Anej Krajnc
Vesel sem, da ste se pridružili videokonferenci in predstavili, ker se to ne zgodi
vsakemu.
Luka Štandeker
Na petkovi videokonferenci z Binetom mi je bilo zelo všeč in v čast mi je bilo
govoriti s takim "šefom kuhinje". Res bi se mu zahvalila, saj mi je polepšal petkov

dan.
Alin Kokol
Bine hvala, tega ne bom nikoli pozabil.
Tian Potrč
Želela bi se mu zahvaliti, da je odgovoril na moje vprašanje in da se je sploh
lahko udeležil videokonference.
Lejla Meško
Želela se mu bi zahvaliti, ker se je odzval na povabilo in se nam pridružil na
videokonferenci.
Žana Vindiš
Sporočiti bi mu želel, da je odličen kuhar in naj ostane zdrav.
Tadej Pauko
Binetu Volčiču bi rada sporočila, da ga rada gledam na »Masterchefu« in ga tudi
zelo občudujem.
Nives Jakolič
Sporočil bi mu, da je zame najboljši kuhar v Sloveniji. Zelo sem vesel, da se je
udeležil videoklica in si vzel čas za nas.
Timotej H.
Zahvaljujem se Vam, da ste se nam pridružili in Vam želim uspešno kariero še
naprej.
Sašo Razlag
Hvala Vam, da ste v svojem napornem urniku našli čas za nas učence, učenke
Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas. Želimo Vam uspešno kariero še naprej in veliko
osebnega zadovoljstva. Bodite še naprej tako VELIKI.
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