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Osmošolci in osmošolke!

Bolj ko se bli•a konec šolskega leta, bolj nas vse stiska v •elodcu. Ko boste tole brali, bo veèina te•av
•e za nami. Ocene, za katere se s prizadevnim uèenjem trudite danes, so samo simboli v izkazu za neko
opravljeno delo. Nekateri išèejo tudi drugaène poti, kako priti do  boljše ocene. A to je tek na kratek
rok.
Najpomembneje je, da ste vsebine in spretnosti, ki jih ocenjujemo, tudi razumeli in jih obvladate.
Da vam bodo osnova za •ivljenje in napredovanje pri nadaljnjem šolanju. Uèitelji vse bolj in bolj
ugotavljamo, da med mladimi znanje ni veè pomembna vrednota, da so bolj pomembne druge,
predvsem materialne vrednote. Morda bo kdo rekel, da je uspeh, èe si lahko privošèiš vse, a
resnica je, da so tisti, ki malo vedo in imajo vse, nesreèni in prazni in se tola•ijo z
dokazovanjem, kaj vse imajo ali si lahko privošèijo. Da to spoznaš, moraš nekaj vedeti.
Nikoli ne moreš imeti vsega, tudi znanja ne. Vse ti lahko vzamejo, samo znanja ne.
Resnica je tudi ta, da le z znanjem lahko napreduješ in boljše kot je to znanje, bolj uspeš v
•ivljenju. Tisti, ki ste se navadili, da se je za znanje potrebno  potruditi, ste to prenesli iz
vsakdanjega •ivljenja in boste te svoje delovne navade prenašali tudi na druga podroèja.
Za znanje ni potreben samo èas, ki ga prebijemo v šoli, potrebno je tudi trdo in vztrajno delo, ki
vas  zagotovo èaka v prihodnosti. Tisti, ki boste ali ste •e te navade prenesli v •ivljenje, boste
zagotovo dosegali uspehe. Tisti, ki tega še niste razumeli, imate vedno èas, da o vsem razmislite
in to razumete, tako vam bo tudi la•je v •ivljenju.
Vsekakor vse druge poti vodijo v nepotrebne nesporazume in konflikte.
Te•ko bi se v teh dnevih, ko vsi skupaj analiziramo naše delo, izognil dogodkom, ki so moèno
vplivali na našo prakso.  Predvsem vzgojne te•ave in mno•ica vzgojnih ukrepov za dejanja, ki
so, kot se zdi, postala vsakdanja praksa. Preveè dragocenega èasa smo porabili za dopovedovanje
in dokazovanje, da poèetje posameznikov ni v redu. Da posamezniki s svojim samovoljnim in
agresivnim poèetjem posegajo predvsem in vedno v pravice drugih, ki prepogosto to tolerantno
prenašajo.
Ugotavljamo, da smo premalo pripravljeni na te•ave in da bo kljub naporom, potrebno na tem
podroèju storiti še marsikaj. Vedno kadar smo problem zaznali skupaj s starši, smo ga prièeli
reševati in marsikaterega tudi uspešno razrešili. Zato hvala lepa vsem, ki ste nam omogoèili, da
smo svojo nalogo po najboljših moèeh opravili. Morda sem danes preveè kritièen, a je to moja
dol•nost, obenem pa res zadnja prilo•nost, da vas spomnim na to.
•ivljenje ni ravna cesta, po kateri bi stopali brezskrbno in lahkotno. Potrebno bo veliko naporov,
da dose•ete svoje cilje. •elim vam, tudi v imenu delavcev šole, da uresnièite svoje cilje.
Zahvaljujem se vam za prizadevanje in trud. Posebej seveda vsem tistim, ki so v èasu šolanja s
svojim znanjem in spretnostmi zastopali in predstavljali šolo na tekmovanjih in sreèanjih.

Ravnatelj Aleš •itnik
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TO MI BO PA RES OSTALO V SPOMINU ...

ANKETA ANKETA ANKETA

Milan, 8. c: Sošolci, sošolke.
Matev•, 8. c: Slaba prehrana, neudobni stoli.
Sandra, 8. b: Glavni odmori, ure biologije in kemije.
Marša, 8. b: Ure gospodinjstva, glavni odmori, ekskurzije.
Lea S., 8. c: Da so nas iz knji•nice preganjal.
Tanja K., 8. c: Legenda (ga. Zadra•nik op. a.).
Mersiha, 8. b: Da smo bile vsa tri leta pri odbojki na predobèinskem uvršèene med prve tri najboljše.
Zarja, 8. c: Dolgèas!
Tijana, 8. è: Da smo se mel ful dobr u klasu.
Anamarija & Ne•a, 8. b: Ko smo g. Bašo na ekskurziji pozabl.
Alenka, 8. a: Šole v naravi.
Aco & Nejc, 8. c: Ko je Katja de•evnika po•rla.
Ana, 8. a: Mladinske delavnice, pevski tabor v Adergasu.
Katarina, 8. a: Novi prijatelji, Adergas.
Katrin, 8. a: Sošolci, sošolke, prijatelji.
Alja•, 8. c: Zbiranje slikc (nogometnih op. a.).
Aleš R., 8. è: Poèitnice.
An•e C., 8. è: Pevski zbor. Da je g. Mohoriè dajal naše èevlje v umivalnik.
An•e O., 8. è: Cel razred. Ko smo Urško polil z barvo.
Nebojša (Keba), 8. è: Ko sva z Mariom Zokiju te•ila, potem naju je pa ganjal.

Urša in Tanja
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8. A

8. a
ha ha ha

sm èist brez besed,
puvem vm le: “mi smo zaklet”

10 med poukom jih èveka
6 po mizi jih kraca

10 jih zamišljeno skozi okno strmi in modro molèi
1-ega pa v šolo sploh ni, ker se mu šola pomembna ne zdi!

OSEBNA IZKAZNICA NAŠEGA RAZREDA:

Mat: Marija
Fotr: Po rojstvu zadnjega otroka ... zbe•al!
Otroc: 26 + Leonard, ki je obupal nad nami in našo pomoèjo.
Tete & strici: So skoraj izgubili •ivce, ko so nas krotili.
Padli borci: Arben Gashi, •iga Hostar
Pribe•niki: Petra Koren, Milorad Zec, David Gjini, Grega Marèan
Pre•iveli: Miha Ahaèiè, Katrin Benedièiè, Miha Be•ek, Juš Bizjak – Lombar, Daša Bulatoviæ,
Amir Èehiæ, Bla• Divjak, Tjaša Djukiæ, Maruša Galiè, Alenka Gerjeviæ, Ana Grašiè, Jure Hribar,
Jera Hribar Nagliè, Luka Leban, Denis Leban, Katarina Lešnjak, Miha Mesec, Nadja Obrulek,
Jasmina Satler, Jernej Strniša, David Svoljšak, Andrej Štembergar Zupan.
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Osmi A smo mi,
najboljši med osmèki.
Mi smo ful de best,
pr nas gre vse tko “fast”.
Eno pesem mamo,
pa vam jo zdej damo:

Nadjina lièka so hit rdeèa,
ko se ji pritisk poveèa.

Daša se oblaèi po zadnji modi
in ne pusti, da jo kdor koli vodi.

Jernej hoèe biti gospod,
pametuje zmeri in povsod.

Denis raèunalnik obvlada,
v svetu tehnike on prevlada.

Katrin je naša fina dama
in je vedno nasmejana.

Jera teèe, poje rada
in v šoli vse obvlada.

Andrej rdeèa lièka ma,
kadar košarko igra.

Tjaša vsak dan poplesava,
saj le na ples misli njena glava.

Petri je za vse vseeno
in pravi, da v šoli ni niè pošteno.

Miha A. šviga in drvi,
pri hokeju mu zmaga tuja ni.

Katarina je dobra duša,
ki vsakega venomer posluša.

Miha B. res tih èlovek je,
vendar pri športu poka•e èisto vse.

David G. vedno nove izgovore ima,
da mu Pavèeva neopravièene ne da.

Fuzbal, klepet in spanje,
to za Davida S. so sanje.

Miha M. se rad z motorjem vozi
in nikogar nikdar ne povozi.

Alenka na Supernovo se je vpisala,
ker fotomodel rada bi postala.

Bla• res ni divjak,
èeprav zaradi priimka folk misli,
da je tak.

Milorad rad èesen ima,
saj vèasih še v šolo prinese ga.

Za Èehiæa bomo povedali le to,
da je uèitelce jezil zelo.

Ana vse zapisuje,
da nato teste la•je si rešuje.

Jure ribiè je tapravi,
hitro ribo nam pripravi.

Luka zmer vse na easy si vzame,
zato ga nikoli niè ne gane.

Maruša je pametna za dva,
ona vedno vse ve, vse zna.

Grega med poukom vedno tiho govori,
a med odmorom je glasen za tri.

Juš se vedno zafrkava,
sk8a, borda in zabava.

Leo po novem letu je odšel
in nazaj ni veè prišel.

Jasmina rada o sebi kaj pove
in se jezi, ko kaj narobe gre.

Osmi A smo mi,
najboljši med osmèki.

8. A
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8. A
PO ÈEM SI BOMO ZAPOMNILI
UÈITELCE IN TUVARIŠE?

SITAR: STRNIŠA!!! Stol dol ... mislm, too
mach, vse stole boste unièl!
ABAZA: Dj nehite se dret, k mi bojo bobnèki
popokal.
GODNIÈ (vsako leto isto): ÈENÈARE!
MARUSSIG: Kva se uèiš, saj itak vse znaš.
PODGORŠEK: Mislm, vi 4je zalublenci (1.
skupina). Èehiæ, a se boš •e umiru (2.
skupina)!
ŠKARABOT: Prid telovadt, boš vidla, da bo
bol.
KOGOVŠEK: Te •oge niso za brcat.
ŠUŠTAR: No, zdaj bomo pa pregledali DZ ...
no, al pa kr naprej rešujte.
•BOGAR: Ambasada “Ravioli” :)
FABJAN: Ti ... k boš skoz zaprt okn vn letu!
BAŠA: Nasvidenje pa dober tek!
TOPORŠ: Nasledniè sprašujem.
MOHORIÈ: Preveè vas mam rad, da bi vam
šenkov.
IN GOSPA PAVEC: Vse vas mam v
tamavmu prstku. Jaz mam vse po mapcah, jaz
si vse zapišem. Jaz sam povem. Èe maš kej za
povedat, kr gor prid.

PO ÈEM SI BOMO ZAPOMNILI
NAŠE SOŠOLCE?
(NAJPOGOSTEJŠE IZJAVE)

Miha Ahaèiè: Ne me smejat, k bom jokov.
Katrin Benedièiè: Dj Èehiæ, pust me •e enkrat
pr mir.
Miha Be•ek: Sorry.
Juš Bizjak – Lombar: Ej, poba.
Daša Bulatoviæ: Stari moj.
Amir Èehiæ: Dj, pejmo na pico.
Bla• Divjak: IoI
Tjaša Djukiæ: Nadja, a juter 5 èez 7?
Maruša Galiè: A veš kva je blo vèer ...
Alenka Gerjeviè: A pol greste v petek v Kran?
David Gjini: Uèitelca, oprostite, k sem zamudu
...
Ana Grašiè: Ja reeees.
Jure Hribar: Boh dej! A veš, ko je blo hudo.
Jera Hribar Nagliè: Tastaaar!
Petra Koren: Uèitelca —— (a razdelim, a
pobrišem ...)
Leonard Kos: Men se ne da veè.
Luka Leban: Sori, k te nisem zbudu, èe s pa
spau.
Denis Leban: Dj Luka, ne tastarim povedat.
Katarina Lešnjak: Èe se pa nisem mela cajta
uèit.
Grega Marèan: Uèitelca, a lohk zaprem, zebe
me.
Miha Mesec: Ma ne vem.
Nadja Obrulek: Va•en de ...
Jasmina Satler: Ja èe pa ne morem drgaè zdet.
Jernej Strniša: Uèitlca, a ni to tko?
David Svoljšak: :)
Andrej Štembergar: Grda goba.
Milorad Zec: Cico, dj mobi.
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8. B

NEKAJ BI VAM RADI POVEDALI ...

Dragi razrednik Mohoriè!

Èeprav smo vam “pobarvali” nekaj sivih las, upamo, da ste nam vse to odpustili.
Verjetno mislite, da so nam šli vaši nasveti skozi eno uho noter, skozi drugo pa ven. A s kanèkom
sluha smo le slišali vaše koristne in uporabne nasvete, verjemite.
Spominjamo se napetosti in prièakovanja ter ugibanj, kakšna bo vaša podoba, odnos do nas in
vaš znaèaj. Nismo bili razoèarani. Vedno ste nam pomagali v stiski! Bili ste razrednik, s katerim
smo se skupaj lahko tudi smejali, soèustvovali in neizmerno u•ivali.
Vsi vemo, da brez vašega truda in truda drugih uèiteljev, ki se jim lepo zahvaljujemo za trud in
potrpljenje, ne bi bili takšen razred, kakršen smo. To smo bili paè “VAŠ” 8. b.

ZAMIŠLJENO GLEDAM V DNEVE PRETEKLE ...

Konec 4. razreda. Pisali smo, s kom bi bili najraje v 5. razredu. Napisala sem VSEENO MI JE.
To je bila zelo dobra odloèitev. Pravzaprav, samo poglejte, kje sem pristala! V ravno pravšnjem
razredu. V zlati sredini! Samo, da takrat še nisem mislila tako.
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8. B
Dan pred zaèetkom 5. razreda nisem niti za
trenutek zatisnila oèesa. Premišljevala sem o
svojih novih sošolcih in uèiteljih. Na listu na
šolskih vratih je pisalo, da sem v 5. b in da je
moja razrednièarka ga. Daša Lunder in da nas
je vseh skupaj 26 – enajst deklet in 15 fantov.
Ko sem zjutraj vstala, sem bila zelo •ivèna,
saj je bil paè prvi dan novega šolskega leta.
No, saj niti ni bilo tako grozno. Kranjèane
sem •e poznala, razen fantov iz podru•nice
Simona Jenka. Samo Miha sem poznala •e iz
vrtca. Kokrièani pa so bili “druga kasta”.
Ampak samo na zaèetku, kasneje smo se
spoprijateljili.
Na zaèetku smo se (ali pa sem se) izgubljaali.
Npr. šli smo v uèilnico ge. •umrove, èeprav
nas ona ni uèila matematike. Nato pa smo se
prilagodili in kmalu zaèeli uporabljati tudi
vzdevke za uèiteljice in uèitelje.

V 6. razredu smo se še bolj zbli•ali. Imeli
smo neke delavnice. Igrali smo se razliène
igre, npr. izziv ali resnica, gospe in gospodje
itd. Aja, pozabila sem omeniti, da se je 6.
razred nekoliko preoblikoval, saj je Sašo
padel, k nam pa je prišel Sergej, ki smo ga
kmalu zaèeli klicati Sero (in ga tako klièemo
še danes). Izpostaviti moram tudi “dobrega
starega” Dardana, ki je bil znan po svojih
nepozabnih izjavah:
- “Ne bom jaz s tem drevo risal!”
Verjetno je mislil, da ne bo risal z neko dilo,
ki mu jo je g. Abaza nekoè dal namesto
ravnila.
- “Julija, jaz sem tvoj Romio!”
in z vedno novimi izgovori jezil uèiteljice, še
posebej go. Šumi.

V 7. razredu pa sem dobila še moja nova dva
sovra•nika: fiziko in kemijo. In novega
razrednika – g. Mohorièa, saj je šla ga. Lunder
na porodniško. Sprejem je bil nekoliko
mlaèen (kako ne bi bil, èe nas je pa tako resno

ogovoril). Dobili smo novega sošolca An•eta
Kopaèa, ki je poskrbel za še veèjo zabavo kot
sicer. V sedmem razredu je bila tudi (vsaj
meni) najboljša šola v naravi v Murski Soboti.
Bilo je za 5+, no, vsaj zame! Ko bi vsaj ostali
malo dlje.
Aja, naše število se je zopet zmanjšalo, ko sta
“padla” oba Hasanaja.

V 8. razredu se nam je pridru•il še Jure
Jekovec. Sedaj je naš razred popoln! In mogoèe
res, da nismo najbolj pametni, najbolj pridni,
najbolj poslušni ..., smo pa definitivno razred
zase.

Marša

Vsa vesela sem šla domov in zaèela razmišljati
o svojem prvem šolskem dnevu v 5. razredu. In
konèno je prišel 1. september 2000. Tako sem
bila razburjena, da celo noè nisem mogla spati
in zjutraj sem bila na nogah •e ob petih.
Aurelija me je zaèudeno gledala in si mislila:
“Saj je èisto navaden dan!” To je bilo zanjo “no
big deal”, ampak zame je bilo nekaj
vznemirljivega. Ob sedmih smo se odpravili od
doma. Šele na poti v šolo sem se spomnila, da
ne vem kam naj grem. Zelo vesela sem bila, ker
sem na vhodu v šolo sreèala Jana, ki se je
odpravljal proti garderobi. Tam sem zagledala
svojo B. F.!!! Skoèili sva si v objeem. Tega
objema ne bom nikoli pozabila.
Skupaj sva se odpravili proti likovni uèilnici.
Zasedli sva mesta levo od uèiteljice.
Zaèela sem se razgledovati po razredu.
Zagledala sem kar nekaj novih uèencev.
Zagledala sem štiri nove punce! Nobena razen
Anje mi ni bila všeè. Ne vem zakaj, vendar sem
nekako vedela, da je Anja dobra in prijazna do
vseh. Nekako èutila sem to. Ostale tri pa mi
sploh niso bile všeè. To sen v naslednjih dneh
tudi pokazala. Whatever, ko sem se ravno
zaèela ozirati po fantih, je vstopila uèiteljica.
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8. B
Kljub temu pa sem opazila fanta, ki mi SPLOH
NI BIL VŠEÈ. Sedel je nekaj sede•ev stran od
mene in klepetal. Saj se zagotovo spomnite, kdo
je pri likovni kar naprej klepetal in ga je zaradi
tega ga. Lunder kar naprej presedala. Miha
Gorjanc. Njegov hudomušni nasmeh in
klepetavost mi SPLOH nista bila všeè!!!
Moje razmišljanje je prekinil zvok stolov, ker so
vsi vstali, da bi pozdravili uèiteljico. Še jaz sem
hitro vstala. Poèasi smo se zaèeli predstavljati.
Zapomnila sem si imeni Kaja Šuštar in Monika
Okorn, zveneli sta mi tako zoprno. Kmalu sem
opazila, da sta kot senci ena druge. Kjer je bila
ena, je bila druga; kar je delala ena, je delala
druga.
Naša razrednièarka je govorila in govorila in
vsi smo jo takrat še poslušali sedaj pa jo
malokdo (èeprav ni veè naša razrednièarka).
Minil je teden, mesec, prvo leto, drugo leto,
tretje leto ... Prebijali smo se, nekateri z
muko, drugi z lahkoto, vsi pa smo nosili isto
breme: šola, ocene, spraševanje, kontrolne ...
Povrhu vsega pa, kot da •e to ne bi bilo
dovolj, smo prestajali še ljubezenske te•ave,
medsebojne prepire in nekateri tudi rivalstvo.
Nekateri so se gnali s polno silo, drugi so
lenarili, vsi pa smo pokazali naš rezultat ob
koncu šolskega leta.
8. razred. Neverjetno, kako smo se letos
punce zbli•ale. Vesela sem, da je tako. Rada
sem razèistila vse zamere in prepire in tako
bom šla z lahkim srcem iz šole. Èe sem
imela pred štirimi leti slabo mnenje o komer
koli, sem ga zagotovo spremenila. Nihèe veè
mi ni zoprn. Mislim, da ima vsak izmed nas
vsaj eno pozitivno lastnost, le odkriti sem jo
morala.
V teh štirih letih smo postali skupnost in vsi smo
delèek nje. Niti ena oseba ne sme manjkati, èe
ne se vse podre.

Anamarija

V ZNAMENJU REKORDOV
NAJ NAJ NAJ ...

An•e in Sergej sta najveèkrat poklicala domov
(po nasvetu g. Mohorièa) zaradi traparij, ki sta
jih ušpièila.
Sergej poje najveè èokolina, zato je najveèji v
razredu. Fantje – jejte èokolino!
Jure je prespal najveè ur in jih tudi zamudil.
Grega je najbolj trepetal pred spraševanjem. Èe
je bil vprašan, je dobil – kaj mislite? TEP. (Beri
nazaj.)
Jan – edini, ki si je zlomil koleno pri igranju
košarke.
Tadej in Luka sta najveèkrat zalila 5. in 6. uro
(tehnika).
Kešo je najveèkrat ob torkih prespal matematiko.
Miha na kvadrat – raèunalniška mojstra +
vedno za hece.
Marko – knji•ni molj in mali filozof.
Vodnik je dobil najveè priznanj na tekmovanjih
(tudi zlato!).
Matej – “najveèji pretepaè”: Pretepa se na
treningih karateja.
Brane: Zanimajo ga vaterpolo, nogomet in ples.
Punce smo bile pa itak najnajnajbolj pridne.
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8. C

Nš razred ... Kaj bi se dal povedat? Po moje kr dost! Veè kot o kermu drugmu. Pa poglejmo v naš
svet oz. razred.
Na eni strani se bije boj med pripadniki krajev ni•je od Save, na drugi strani pa se vije popolno
so•itje 2-h ljudstev. V glavnem: ozraèje, ozaljšano z  zbadljivkami, v resnici pomeni, da se
imamo radi. Kot dru•ina v tem univerzumu obstajamo •e štiri leta (ki so minila kot štiri minute)
in preteklosti se ne da spremeniti. (Kdo bi pa jo?) Dobra dru•ba, zafrkancija (nikoli prav
zlonamerna – ali paè?!), nove fanatiène ugotovitve o psihologiji naših šic (ki so še potrdile naša
preprièanja) ... najbolj cenimo prijateljske usluge in pogovor z uèitelji, saj se ponavadi sprevr•e v
odkrito obto•evanje in pogrevanje nekaterih stvari – torej kreg. Upor se spro•i zaradi dveh
mo•nih stvari. Ena je dolgèas in druga je kratenje naših pravic (pravica govora, omejevanje
prostosti, krivièno obto•evanje itd.). Zapomnili si nas boste po tuljenju, prisvajanju in unièevanju
tuje lastnine, špricanju, opravièevanju, kajenju, pitju, po•rešnosti in paè po vseh prepovedanih
stvareh s spiska prepovedanih stvari. To bo naš dose•ek. Nekateri nas boste imeli za junake,
drugi za bedake. Odloèitev je vaša. Mi smo paè en zapleten razred! Šolski sistem je prekrut za
nas, zato ga prilagajamo našim potrebam, in to tako, da eliminiramo vse uèenèeve dol•nosti.
Seveda potem pride do nesporazumov in se je paè treba zanesti na še vedno obstojeèe poglavje:
pravice uèencev. Ponavadi v•ge, saj je •ivcev •e tako malo, da jim grozi izumrtje.
Za sabo pušèamo osem (nekateri devet) let. Pretiravanju na vrhu navkljub nam morte verjet, da
smo zgolj dobrodušna drugaèna mladina. (V tem trenutku verni uèitelji •e molijo, da bodo naši
nasledniki vsaj za tretjino boljši; drugi so znanstveniki in vedo, da ni upanja.)

Tea Derguti
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OSEBNA IZKAZNICA NAŠEGA RAZREDA:

Ime: 8
Priimek: c
Datum rojstva: 1. 9. 2000
Ime in priimek matere: mati samohranilka Marija Knapiè
Kraj bivanja: brez bivališèa  - klošarji. Veèino èasa se zadr•ujemo v knji•nici in pri sosedih (‘).
Sestre: Katja, Kaja, Lea Z., Lea S., Maruša, Polona, Jutra, Zarja, Violeta, Tais, Tea, Tanja, Maja,
Ana
Bratje: Aco, Siniša, Mišo, Nejc, Boštjan, Janez, Matev•, Alja•, Bla•, Milan
Polbrat: Alan (pridru•il se nam je 2001)
Astrološko znamenje: kaèa, zemlja – kaèa je simbol inteligence, lepote, nadarjenosti; v sebi
skriva polno talentov: MARLJIVOST, UBOGLJIVOST, pridnost ...
Naše geslo: ... ali biti (ministrstvo za zdravstvo opozarja)
Hobi: zalivanje

8. C

LEA S.-plesalka
LEA L.-maskerka

MIŠO-prvak v kickboxu
NEJC-matematik

ACO-veterinar
LULIÆ-košarkar v Barceloni

MILAN-zdravnik
MTA-reporter

KAJA-trenerka teka na smuèeh
KATJA-igralka

ANA-prvakinja v karateju – 10. dan
VIVI-priznana frizerka

TEA-svobodna kmetica, knji•nièarka

TAIS-prevajalka
TANJA-uèiteljica telovadbe
MAJA-uèiteljica telovadbe

BLA•-igralec nogometa
ALJA•-kuhar

MARUŠA-atletinja (tek na 100 m)
POLONA-vzgojiteljica v vrtcu

SINIŠA-komercialist
BOŠTA-basist v rock skupini

JANEZ-arhitekt
JUTRA-znana slašèièarka, modna

oblikovalka
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8. C
NAŠI NAJPOGOSTEJŠI IZGOVORI

- Mama je u bolnc, pa se nisem mogu uèit, k sem biu pr nej.
- Ni se mi dal  uèit.
- Julija ma moj zvezek.
- A sem lohk jutr, k dons ne znam.
- Uèer sem mela trening.
- Ni me blo, pa nisem mogu prepisat.
- Dons smo •e kontro pisal pa še prejšnjo uro je sprašvala, a loh dons ne sprašujete?
- Zobarja sem meu.
- Zaspal sem.
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8. È

NE BOJ, MESARSKO KLANJE

Nekega lepega ponedeljkovega jutra nas je gospod Abaza, navdušen nad Evropsko unijo, pozval, naj
se pridru•imo barvanju •eleznih štang v atriju knji•nice. (V katerega, iz nam neznanih razlogov,
nimamo vstopa.)
Dobili smo vsak svoj lonèek z barvo in zaèeli malat. Potem je priskakljala Urška in izrazila •eljo, da
bi ona tudi barvala. V roko smo ji dali èopiè, jo oblekli v predpasnik in tudi ona se je veselo
pridru•ila karavani malarjev. Potem je meni zmanjkalo rdeèe barve. Prosila sem Davida, da mi jo
odpre. Najprej je probal odpreti z rokami, potem ga je bilo •e malo sram, da je tako švoh in je
poskusil svojo sreèo še s šraufencigerjem. Pa se je matral pa se je napenjal in se mu je nasmehnila
sreèa. Barva se je kot v poèasnem posnetku dvignila pol metra v zrak in – plop! na tla. Ravno tja,
kjer ni bilo papirja. Vsesplošen smeh. David v paniki. Potem pa zaslišim vrešèanje Urške: “David,
ubila te bom!!!”
Cela Urškina oprava je bila pošpricana z rdeèo barvo, ki se, mimogrede, ne da oprati v pralnem
stroju.
Kot se za vsak incident spodobi, se je takoj nabralo zijal. Vsi so umirali od smeha. In potem smo v
paniki barvo probali obrisati z brisaèkami, pa smo jo še bolj razmazaali. Urška se je drla, David se je
opravièeval in potem nas je rešila gospa èistilka. Urška je medtem poklicala mami, da jo pride iskat,
saj je bila èisto pisana.
Èistilka je uporabila svoje èude•ne zvarke, g. Abaza je jamral, da se tako ne da delat, mi smo se pa
non stop smejali. Tako smejali, da smo se •e kar jokali. Svašta.

Tanja
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8. È
TELEFON

Telefon zvoni,
zopet ti.
Nihèe se ne oglasi,
vem, da si ti.

Poguma ni,
da priznal bi,
ljubezen moja si,
èeprav te muèi vse dni.

Premalo moškega si,
da izpovedal ljubezen bi.
Pazi, da te drugi ne prehiti,
ob•aloval bi vse druge dni.

• U R

Poèutim se odraslo,
zabavam se krasno.
Hormoni me ne skrbijo,
moji starši pa norijo.
Pravijo, da sem premlada.
Kaj bi rada?

•ur stvar je prava,
vedno nora zabava.
Luèi se vrtijo,
mladi pa norijo.
Telesa mlada se potijo
za niè ne skrbijo.
Ljubezen nova,
srame•ljiva in negotova.
Pogleda lepa, jasna
ljubezen je krasna!

ÈRNO OKO

Lepo èrno oko
bega me moèno.
Srce poskoèi na sto,
bije mi moèno.

Kri lica mi prekrije,
ko vidi tvoje vragolije,
ljubezen te•ko skrije
skrite simpatije.

Pogledaš nagajivo,
preveè iskrivo.
Lepo èrno oko
uroèilo me bo!

Vesna Borkoviæ

NAJ... IZJAVE NAŠIH
NADREJENIH (beri: uèiteljev)

Ga. Bogataj: Ja, sej so vsi odgovori delno
pravilni, samo A in C nista èisto popolna. Kaj je
z vami, 8. è? V petem ste pa tko dober znal.
Ga. Perko: No, vi mojstri za napake ... a sem
vam •e povedala tist vic, k sta dva policaja ...
Ga. Godniè: Èenèare ... v vseh 33 letih, odkar
uèim ... ne špilaj klovna ...
G. •bogar (z zobotrebcem v ustih): No, pa pod
drugo alineo napište ... pol pa kr pod zvezdice ...
èe naute pridni, vas bom kr z vodnim pištolcam
postrelov ...
Ga. Valant: Ali je danes kdo brez naloge? ...
Vladiæ ... tipièno ... Jakliè, to se do naslednjiè
nauèi!
Ga. Makaroviè-Košnjek: 8. è, •e dve minuti
sem v razredu, pa še vedno klepeèete ...


