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UVODNIK 

Ste mislili, da je lanskoletni Krik po burni številki ostal brez glasilk?     

Ah, kje … Krik si je skozi leto blažil svoje vneto, hripavo in suho grlo ter 

po vseh kitajskih metodah zdravljenja končno spet prišel do svojega 

prepoznavnega žametnega, a neizprosnega glasu.  

In ker imamo preveč vsebin in premalo prostora, vam ne bomo izdali 

ničesar (p. s. z branjem se začne na prvi in končna na zadnji strani). 

Že kričimoooooo. 

Uredništvo Krika 

mailto:krik@sfpkr.si
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Skice je prispevala Julijana iz 7. b. 

HOROKOP 
 

Oven 
Do konca šolskega leta vam bodo šle stvari na bolje. Osredotočili se boste na 

svoje ljubljene. V vsak dan se boste podali bolj samozavestni in prepričani 

vase. Tako se boste tudi soočali z raznimi ovirami. Mogoče se boste tudi 

čustveno navezali na drugo osebo. Raje do konca počitnic držite jezik in ne obljubljate preveč, 

saj ste na koncu lahko močno razočarani sami nad sabo. Uživajte v počitnicah.  

 

Bik 
To poletje bo za vas avantura in zabava. Radi boste v družbi 

prijateljev. Prijetno vam bo v hladni senci ob pogledu na čudovito 

naravo in ves svet, ki je še pred vami. Uživali boste, prebrali 

kakšno dobro knjigo in še posebej se boste zabavali. Have fun!!  

 

Dvojčka 
Za vas so poletne počitnice preklete. Ko boste odšli na morje in skakali 

s pomola. Ja, potem ne boste samo vi po horoskopu dvojček, ampak vsi 

drugi okoli vas, saj boste padli na glavo in se udarili v morsko dno. Pa še 

nekaj! Mogoče se bo kakšen morski ježek pritrdil na vas. No, težko 

rečem, vendar vseeno vesele počitnice. 

 

Rak 
Te počitnice se vam bodo vlekle in vlekle. Mislili boste, da jih ne 

bo konec (srečkoti). Imeli boste srečo in mogoče s svojimi klešči 

ubili komarja/muho. Naj vam ne bo žal, ubijte jih še kakih 10 več. 

Komu mar, saj delate svet lepši in manj srbeč. Pazite, da ne boste 

brezglavo tavali in rinili v težave. Pa lepe počitnice vam želim.  

 

Lev 
Ah, nič ni za skrbeti! Ne obremenjujte se preveč, bodite bolj odprti 

in nasmejani. Vzemite si čas za prijatelje in družino, a naj vam ne 

zmanjka časa zase. Spoznali boste veliko novih ljudi in imeli se boste 

fajn. Najraje boste v krogu najtesnejših prijateljev. Naj bo poletje za 

vas čas za sprostitev in mir.  

 

Devica 
Med počitnicami bo prišlo do prepirov in nasprotij. Vse bo v redu, če ne boste iz 

muhe delali slona. Po vsej verjetnosti se bo življenje naveličalo vaše lenobe in 

vam pokazalo prave rešitve in poti. Zboljšali boste komunikacijo z znanci in 

prijatelji. Pazite pa, da ne boste tako nerodni kot naš ravnatelj in boste naslednje 

šolsko leto prišli nazaj živi in zdravi. Vesele počitnice vam želi Krik.   
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Tehtnica 
To leto bo polno ljubezni. Vedno več bo sreče, zdravja in prijateljstva. 

A nekatere stvari vas lahko hudo prizadenejo, zato bodite pozorni. 

Čez poletje dolgčas preženite s poslušanjem glasbe, sprehodi ali pa z 

razmišljanjem. Malo manj se posvečajte telefonom in več prijateljem. 

Mogoče boste našli poletno romanco. Nikoli ne vemo, kaj nas bo 

zadelo, pa vesele počitnice!  

 

Škorpijon 
Zelo ste se polenili, zato bo treba krepko pljuniti v roke, da boste lahko v 

naslednjem šolskem letu spet uspešni. Na ljubezenskem področju vam ne 

kaže kaj dobro. Pazite na svoj zadah, saj si premalo umivate zobe. Mogoče 

pa je ravno to razlog za nesrečo v ljubezni. Ampak ne obupajte, zvezde 

vam proti koncu leta obetajo lepše čase. 

 

Strelec 
Če imate radi vrtnarjenje, boste z užitkom pobirali pridelke z vrta 

ali polj, saj je oktober pravi čas za to. In ker se v oktobru pridela 

veliko vina boste morda z veseljem pogledali Usodno vino. 

Kakorkoli že, lahko se zabavate tudi na številne druge načine. Na 

primer sprehodi po gozdovih, saj je prav lepo hoditi med pisanimi 

drevesi. A za enkrat se lahko veselite poletnih počitnic. 

 

Kozorog 
Ste tipični heartbreakerji, zato boste imeli ogromno dela z otepanjem 

oboževalcev. Ampak vsi vaši grehi se vam bodo enkrat povrnili, zato 

tudi vas proti koncu leta čaka nesrečno ljubezensko obdobje. Kdor 

nima sreče v ljubezni, jo ima pa kje drugje. Bo pa zato v šoli toliko 

boljše. 

 

Vodnar 
Vem, da je vaš horoskop v zimskem letnem času, zato se pripravite na 

vroče poletje. Da vam dam nasvet: Kupite si krajše ter bolj tanke hlače. 

Vseeno pa bi poletje morali imeti radi, saj takrat po navadi odidemo na 

morje. To je voda (VODNAR) in zato bi z njo že ob rojstvu morali imeti stik. 

 

Ribi 
Ste kdaj ribarili? Če ste, ODNEHAJTE S TEM! 

Si predstavljate, da bi vam tako jemali življenja. Raje kot prave 

ribe skočite v vodo. Tam boste našli kakšno školjko z biserom ter 

rake, ki vam bodo pogrizli prste, da vas bodo do začetka pouka 

boleli.  
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TAJSKA 
 

Naša svetovljana, Špela in Jan, sta se v tem šolskem letu odpravila na Tajsko. Ne skupaj 

– z družino namreč, se razume. Vsak je na drugačen način predstavil to zanimivo 

deželo. 

 

ŠPELINA TAJSKA 
BANGKOK  

Naprej smo prispeli v Bangkok po 12 urah leta, tam smo ostali 3 dni in si odpočili. Ko stopiš iz 

letališča, te prvo zadane šok, saj nisi navajen take temperature. Pred letališčem pa so parkirani 

taksiji, avtobusi, tuc tuci… Mi smo do hotela prišli s Tuc tucom. To je motor, ki ima zadaj kakor 

nek voz. Včasih so bili tuc tuci kolesa, a tega sedaj ne vidiš več.  

Bangkok je zelo prometno in zasedeno mesto, na vsakem vogalu se nekaj kuha, povsod je 

hrana, lahko bi rekli, da nihče ni lačen. Povsod se sprehajajo potepuški psi in ljudje kar ležijo 

na tleh. Čeprav je umazano mesto, nekateri 

ljudje hodijo bosi, saj je to njihov način, da 

so bolj povezani z zemljo, trdijo, da je 

pozitivna energija. Mesto je zelo soparno in 

ima poseben vonj, ki se ga moraš navaditi. 

Promet je zelo drugačen, kakor ga mi 

poznamo, vozijo se na nasprotni strani ceste 

in ne upoštevajo semaforjev. Čeprav ne 

vozijo po pravilih, imajo manj nesreč kot mi, 

saj so zelo pozorni. Tajci znajo biti zelo zviti, 

saj hočejo na vsak način dobiti denar 

kjerkoli lahko, ampak so zelo skromni. 

Četudi imajo veliko denarja, si bodo zgradili 

zelo preprosto hišo. So predani budisti in 

imajo v avtomobilih narisan zaščitni simbol 

varnosti. Slavijo svoje bogove in pa 

kraljevsko družino, za katero so prepričani, 

da je dana od boga, čeprav ne marajo kralja 

in neradi govorijo o njem.  

Mi smo se hoteli vživeti v vlogo popotnikov in se znajti sami brez kogarkoli, samo z nahrbtniki, 

odvisni sami od sebe. Menimo, če sam raziskuješ, odkriješ veliko več in ceneje. Doma smo si že 

pripravili, kaj si bomo ogledali, imeli smo knjigo, navigacijo in pa seveda iznajdljivost. Razdelil 

smo si vloge: moj oči nas je vodil in se pogajal, moja mami nas je seznanjala z zanimivimi 

zgodbami Tajske ter iskala zanimivosti, ki bi se jih ogledali. Jaz pa sem skrbela za 

sporazumevanje, saj moja starša slabo govorita angleško, in uporabljanje podzemne železnice. 

Najprej smo si ogledali tempelj, ki ima na vrhu zlato Buddho, ki je narejena iz kar 5 ton zlata 

(1 kg stane 40000 dolarjev). Midve z mamo sva bili neprimerno oblečeni, saj sva imeli kratke 

hlače in majice, zato so nama dali rute, da se ogrneva, saj je nespoštljivo, če se ženski vidijo 
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gola ramena, prsi in noge. Prav tako moraš vstopiti bos v tempelj. Do templja smo se odpeljali 

z avtobusom, ki je po 20 centov na osebo in pelje po celem mestu. Lahko  izstopiš kjerkoli, cena 

se ne spreminja.  Potem smo se odpravili na kitajsko četrt, ki je zelo barvita kot preostali del 

Bangkoka in ima zanimive motive ter pozlačene okrase. Zanimivo je tudi, da ima vsaka ulica 

svojo temo za prodajanje. Recimo, ko smo se sprehajali po neki ulici, so bile samo delavnice, 

ko pa smo zavili nekam drugam, pa je bila tema poroka. Butiki s poročnimi oblekami, poročne 

torte, vabila, rože. 

 

KOH PHANGAN 

Na tem otoku smo se dobili s prijatelji in tam smo 

praznovali božič. Ko smo prišli, je 2 dni deževalo, 

najprej smo prespali v nekem resortu, kjer naj bi 

se odvijal znani Full Moon Party, ki ga zelo 

reklamirajo, ampak je vse samo dobra reklama. Ta 

zabava ni nič drugega kot pa turisti, ki so tako pijani, da 

še zase ne vedo in vse je zelo drago. Po navadi pripelje 

do tega, da počnejo neumne in nevarne stvari. To nam 

je povedal turist, ki hodi že 20 let v isti hotel.  

V glavnem, najprej smo prespali tam, a nam je 

naslednji dan pohlepna lastnica zvišala ceno sobe 

na zelo nesramno vsoto. Tako da smo odšli poiskat 

nov resort, našli smo simpatičen kraj z zelo 

prijaznimi zaposlenimi in ustrezno ceno.  

Tudi tu smo si ogledali slapove, slonov pa tudi ni 

primanjkovalo. Večinoma smo se družili s prijatelji in se vozli z džipom po plažah. Odšli pa smo 

tudi na izlet z ladjico po morju, kjer smo se potapljali z maskam in občudovali znamenite plaže. 

Na plažah imaš tudi masaže in lahko piješ kokosov sok, ki je zelo sladek. Eksotično sadje pa se 

sploh ne more primerjati s tistim, ki ga mi kupujemo v trgovinah, ima bistveno boljši okus. 

Njihov sladoled pa je v bistvu zmleti led s prelivi.  

Koh Phangan je bolj otok plaž, na njem si ne moreš kaj dosti ogledati, saj je bolj počitniški. 

Za božič smo še družili s prijatelji in imeli našo manjšo zabavo, plaža pa je bila čudovito 

okrašena z lampijončki na tleh. Naslednja postaja je bil otok Koh Lanta, na katerega smo prišli 

s trajektom. 

 

KOH LANTANa tem otoku smo praznovali novo leto. Najprej, ko smo prišli, smo mislili, kako 

bomo uživali v hišici na plaži, ampak smo imeli manjši incident. Ko smo prišli do resorta, so 

nam povedali, da so ga zaprli in da nam bodo povrnili denar. Poslali so nas v nek hotel, ki so 

nam ga plačali in tam smo prenočili. Zjutraj pa smo odšli iskat nov hotel. Našli smo še boljšega, 

kot je bil tisti, v katerem bi morali biti. 

V Koh Lanti  smo večinoma lenarili in se peljali s skuterji po otoku. Enkrat sva se z očijem 

odpravila raziskati otok, mami pa je ležala na plaži. Peljala sva se po cesti in sva naletela na 

domačina na slonu sredi ceste, potem pa še na vsaj 20 opic, ki so se sprehajale v bližini parka, 

do katerega sva bila namenjena. 
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Zanimivost o Tajcih je, da živijo samo petdeset let, saj zaradi nehigiene hitro dobijo kakšno 

bolezen, le redki živijo do osemdeset let. Tajke pa veljajo za ene najlepših žensk na svetu. 

Novo leto smo praznovali na plaži, kjer so naredili šov z ognjem in spuščali lampijončke. Tudi 

mi smo spustili enega. Lampijončke se spušča ob novem letu, bistvo pa je, da vanj usmeriš vse 

slabe dogodke oz. misli ter s tem privabiš dobre stvari v prihodnjem novem letu. Skrbi in 

negativnost pa poletijo z lampijončkom stran, čim višje ali dlje gre, več sreče imaš. Takoj 

naslednjo jutro smo odšli z ladjico na otok Koh Phi Phi ali otok mladih. 

 

KOH PHI PHI 

Prišli smo takoj naslednje jutro po novem letu. Mislil bi si, da bo manj ljudi, ampak nas je otok 

presenetil, saj se je že takoj odvijal After Pool Party ali zabava ob bazenu. Dajala me je 

radovednost, kaj se dogaja za zidom in sem šla preizkusit, če lahko pridem noter. Bila je kar 

smešna situacija, saj so me imeli za 

štiriindvajsetletnico. Dobila sem rože za 

okoli vratu in vstopila, tam pa je bil velik 

bazen. Ljudje so pijani plesali v bazenu, s 

pijačam v rokah in se zabavali. Bili so tudi 

bari v vodi in ležalniki, za muziko pa je 

skrbel DJ. 

Phi Phi je predvsem otok zabave, na 

vsakem vogalu potekajo zabave. Zanimivo 

je, da je večina turistov bila Britancev in ne 

samo tu, po celi Tajski. 

 

PHUKET 

Phuket je najbolj priljubljen turističen otok. 

Mi smo odšli pogledati znan Simon Cabaret, 

ki je znan po tem, da v njem nastopajo 

večinoma ženske in ladyboy-i. To so moški, 

ki se niso dobro počutili v svoji koži in so 

sedaj ženske. Na Tajskem jih je 

presenetljivo veliko, ampak jih je zelo težko 

prepoznati. Predstava je kabaret s plesnimi 

in pevskimi točkami, polnimi barv in okraskov. Odšli smo tudi v muzej školjk, ki je ima največjo 

zbirko školjk na tajskem.  

Iz Phuketa lahko vidiš veliko Budho, ki je na vrhu gore, do katere je tudi dostop z avtom. Na 

vrhu pa je čudovit pogled na del obale Phuketa. 

Odšli smo tudi to templja, ki je bil kakor nek storž, narejen iz zidakov, pri kateremu je stal 

zaposleni in vanj metal petarde. Glasno pokanje naj bi pomenilo potrditev, da je bila ali bo tvoja 

želja izpolnjena. Tempelj ima tudi drevesa z rdečimi listki, privezanimi na veje, to so želje, ki 

jih domačini obešajo. Drevesa naj bi prav tako imela pozitivno energijo, začutiš, kakor da teče 

nek val pozitive čez tebe. Če se z rokami nasloniš na drevo, noge imaš bose na tleh poleg 

drevesa, zamižiš in si nekaj zaželiš, naj bi se ti želja uresničila.  
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Nek večer smo si pogledali tudi Patong Beach to je ulica z veliko bordeli, klubi in ladyboy šovi. 

Zaživi šele pozno zvečer, veliko je ljudi in povsod se sprehajajo pomanjkljivo oblečene ženske 

oz. ladyboy-i, ki jih mimogrede Tajska zelo dobro sprejme. Na vsaki strani so klubi z drogovi, 

po katerih plešejo, ponujajo pa tudi njihov šov, za katerega je potrebno plačati mastno ceno. 

Cene so zelo navite in imajo igre, v katerih je zelo težko zmagati, skratka, poberejo ti denarja, 

kolikor lahko.  

Zadnji dan smo se odpeljali v Bangkok in še tam ostali en dan. Zvečer smo se še zadnjič 

odpravili po barviti Tajski in lahko se pohvalim, da sem tisti večer prvič v življenju pojedla 

škorpijona. Mnogi si bodo sedaj mislili fuj, ampak se ga sploh ni čutilo, bil je kot zažgan čips. 

Uživali smo, kolikor smo lahko, z veseljem pa bi še enkrat vse to prestala, kljub zapletom, ki 

smo jih imeli. Lahko samo rečem, da se mi je Tajska vtisnila v zelo dober in topel spomin.  

Špela, 9. a 

 

 

POSEBNA PONUDBA ZA UČITELJE: 
DOBRA VARNOSTNA OKNA!! 

 
Se vam je že kdaj zgodilo, da je med govornim nastopom učenec gledal skozi okno in 

razmišljal, da bi skočil skoznje? Skrb ni več potrebna!! 

Za vas imamo varnostna okna, ki se odprejo na domačo nalogo. Če ta okna zamenjate po vsej 

šoli, dobite hišnika povsem zastonj!! 

Čimprej pokličite na telefon: 112 ali 113. 

Da vas starši ne bodo tožili!! 

Podjetje d.n. okna 

P. S.: To počnemo zakonito (ali pač)! 

 
 

 

  

OGLASNO SPOROČILO 
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JANOVA TAJSKA 
 

Potovanje na Tajsko se je 

začelo, ko smo v 

ponedeljek zjutraj odšli 

na letališče Marka Pola v 

Benetke. 

Ko smo po petih urah 

končno prišli v Abu 

Dhabi, smo na letališču 

pretegnili noge in si 

privoščili okrepčilo, 

potem smo vstopili na 

letalo za Tajsko. Ko smo 

prišli v Chiang Mai, smo poiskali taksi do hotela Mandala. 

Naslednji dan smo se s tovornjakom odpravili jahat slone in odšli  v vas dolgovratih žensk.  

Tretji dan smo se s tovornjakom odpeljali ogledal tigrovo kraljestvo.  

Četrti dan smo odleteli na Phuket, kjer smo cele dneve uživali na plaži, razen zadnji dan, ko 

smo si ogledali najbolj turistično ulico na otoku. Po treh dneh lenarjenja na Phuketu, smo 

odpluli na Phi Phi. Tam smo si ogledali Bambusov otok,  Komarjev otok, opičjo plažo in se šli 

potapljat. Naslednji dan smo si ogledali še Vikinško jamo in zaliv Maja. 

 

Obstajata dva Phi Phi otoka, večji Phi Phi Don in manjši Phi Phi Leh. Manjši ni naseljen in je 

deležen samo dnevnih obiskov turistov. Večji pa ima tudi možnost prebivanja.  Phi Phi je bogat 

s koralami in z neverjetnim morskim življenjem. Ocenjen je bil kot eden od desetih najlepših 

otokov na svetu. Najbolj priljubljena dejavnosti tu je potapljanje. Na Phi Phi ni prometa, po 

celem otoku se hodi peš, težje stvari prevažajo z vozovi. Na plaže in na sosednje otoke se vozi 

s čolni longtail boat. Ogledali smo si vse plaže, med drugim najbolj znano Maya Bay, na kateri 

so snemali film The Beach in Monkey Beach, na kateri je bilo cel kup opic, ki so čakale na turiste, 

da jim izpulijo vso hrano.  

Plaže so vse zelo lepe, mivka in turkizno morje. V morju smo plavali med barvitimi ribicami. 

 

Naslednji dan smo se z letalom odpeljali v Bangkok. 

Prvi dan v Bangkoku smo si ogledali srečno Budo, ribjo 

farmo, tja smo potovali z dolgorepim čolnom. 

Naslednja dva dneva smo obiskali dva največja 

nakupovalna centra na Tajskem. Dan po tem sem  za 

večerjo jedel kačo. Zadnji dan na Tajskem smo si 

ogledali kraljevo palačo, ki ima okoli pet templjev.  

Naslednji dan smo na žalost morali domov. Pristali 

smo na letališču Marka Pola v Benetkah, kjer nas je 

čakal prevoz do Kranja. 
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HRANA NA TAJSKEM 

Tajska kuhinja uporablja zelišča v kombinaciji z začimbami. Priloga jedi je bel ali lepljiv riž, 

priljubljen je tudi pečen riž. Mešajo ga z mesom, zelenjavo, ribami in jajci. Zelo priljubljeni so 

še rezanci, ki jih kuhajo ali popražijo. Na Tajskem je okus sadja veliko boljši kot pri nas. 

Restavracije so velikokrat kar na 

ulici, tako, da lahko vidiš, kaj 

vržejo v lonec. Taka hrana je tudi 

najbolj varna in okusna. Tajci pri 

hrani ne komplicirajo, jedo kar 

na ulici, sedijo na kakšnem 

robniku, velikokrat si hrano 

delijo z drugimi in jedo z roko.   

 

ŽIVALI NA TAJSKEM 

Na Tajskem ni nič nenavadnega, 

če na cesti opaziš 

gromozanskega potepuškega slona ali kuščarja, ki gre mimo tebe. Za naključne obiskovalce je 

to zelo nenavadno, domačinom pa se zdi to nekaj povsem vsakdanjega. Z besedami ga odženejo 

stran. Imajo tudi veliko potepuških psov in 

mačk. Seveda so tudi druge živali v živalskem 

vrtu, ki pa so nevarne. Obiskali smo tigrovo 

kraljestvo, kjer smo lahko tigre božali, se med 

njimi sprehajali in jih tudi fotografirali. 

   

ŽIVLJENJE NA TAJSKEM 

V mestih in razvitejših krajih je dobro razvito 

šolstvo, saj ima Tajska kar dvanajst univerz. 

Medtem pa revni predeli, predvsem na severu 

Tajske, nimajo visokih šol, ampak le 

enorazrednice. Tudi zdravstvena oskrba ni 

dobro organizirana. Osnova življenja na 

Tajskem je poljedelstvo, saj je Tajska ena največjih svetovnih izvoznic riža in največjih 

proizvajalk kavčuka. Na Tajskem je posebej znana ulična hrana in stojnice. Na žalost pa higiena 

ni ravno na visokem nivoju. Ljudje 

na Tajskem so vedno nasmejani in 

prijazni. Veliko ljudi se preživlja 

tako, da imajo na ulici stojnico s 

svojimi izdelki, po navadi imajo 

otroke kar s seboj, igrajo se na 

tleh pod stojnico.  

Jan, 6. b  
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26. MEDOBČINSKI ŠOLSKI PARLAMENT 
 

 

Letos se je v mesecu marcu  odvijal 26. medobčinski šolski parlament. Vsaka šola se je 

celo šolsko leto pripravljala in razpravljala  o določenih temah in mi nismo bili izjema. 

Letošnji naslov je bil Pasti mladostništva pod katero so se skrivale 3 glavne teme: 

medosebni odnosi in pomoč, samopodoba in pasti interneta. 

O vsem tem smo se pogovarjali pri razrednih urah in pa tudi na sestankih šolske 

skupnosti. Ko pa smo prišli v hišo Mestne občine Kranj, smo se razdelili v 3 skupine 

(vsaka je razpravljala o drugi temi). Najprej smo prišli v dvorano, kjer smo se zbrali 

predstavniki večine šol na Gorenjskem. Župan Boštjan Trilar je naredil kratek uvod in 

predstavil šole, pa tudi druge udeležence. Impro skupina Gimnazije Kranj pa nas je za 

začetek tudi malo pozabavala, potem pa smo se lotili dela. Vse se je odvijalo v treh 

prostorih in v vsaki skupini je bilo nekaj predstavnikov vsake šole, ki se je tega dogodka 

udeležila. 

V prvi skupini so govorili o samopodobi in prišli do enakih sklepov kot pri nas v šoli, 

torej, da jo lahko delimo na zdravo, slabo, šolsko, telesno, čustveno in socialno. Vse to 

temelji iz nas samih, ampak velik vpliv pa imajo tudi mediji in družba. Strinjali smo se, 

da je samopodoba mnenje o sebi in kako te vidijo drugi, povezana pa je s 

samospoštovanjem in samozavestjo. Do sprejemanja samega sebe pa vodi težka in 

strma pot, kjer se moraš vseskozi dokazovati. Negativna samopodoba pa je lahko tudi 

sprožilec samopoškodovanja.  

V drugi skupini smo se pogovarjali o medsebojnih odnosih in pomoči. 2 učenca šole, 

katera je vodila letošnji parlament, sta postavljala vprašanja in vse skupaj vodila. 

Ugotovili smo, da se odnosi do staršev, prijateljev in učencev razlikujejo. S starši je zelo 

priporočljivo imeti dober odnos, medsebojno zaupanje in spoštljivost, podpiranje itd., 

toda kljub temu je nekatere stvari dobro zadržati zase. Pri učiteljem veliko učencev 

pričakuje dober medsebojen odnos, da lahko učenec učitelju veliko zaupa, ampak 

moraš vedeti, kje je meja, saj so oni tukaj da nas nekaj naučijo in za to je potreben 

primeren odnos. Pri prijateljih pa pričakujemo, da jim lahko zaupaš, da ti pomaga in te 

ne izkorišča, ne opravlja … Zavedamo pa se tudi, da se moraš za dober odnos ves čas 

truditi in ničesar jemati za samoumevno. 

Zadnja skupina je govorila o pasteh interneta in prišla do zaključka, da moraš vedno 

večkrat in dobro razmisliti, kaj objaviš na socialnih omrežjih, drugače ti lahko to sledi 

in uniči načrte tudi kasneje. Paziti moraš tudi, komu zaupaš svoje osebne podatke in 

kam jih objaviš. 

Po koncu delavnicah so vodje delavnic vse to predstavile, potem pa smo izbrali tudi 

člane, ki so se udeležili državnega šolskega parlamenta.  

Otroški parlament je bila zanimiva izkušnja, saj sem dobila veliko novih informacij in 

različnih pogledov na svet. 

 

Nina, 9. b  
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GRAFIT NA ŠOLI 
(detektivka) 

 

Na steni osnovne šole se je pojavil grafit. Pisalo je: ''Prodamo šolo – skupaj z učitelji. Poceni.'' 

Ravnatelj je poklicala detektivsko trojico TŽT: Tajdo, Živo in Tino, da razrešimo primer. 

Detektivke smo se takoj lotile dela. Najprej smo zaslišale vse učence te šole. Spraševale smo 

jih, če radi hodijo v šolo. Vsak je moral tudi napisati nekaj, da smo videle, kakšno ima kdo 

pisavo. Tako smo dobile 10 osumljencev. Te smo zaslišale še enkrat in to bolj podrobno. Na 

koncu smo ugotovile, da imajo vsi osumljenci alibi.  

Ker smo ugotovile, da nihče od učencev tega ni napisal, smo se lotile zaposlenih na šoli. 

Zaslišale smo čistilke, hišnika, tudi kuharice, psihologa, socialne delavce in na koncu učitelje. 

Dva učitelja sta bila še posebej sumljiva. Tadva smo priklopile na detektor laži. Izkazalo se je, 

da grafita nista napisala onadva. 

Po koncu zasliševanj smo ugotovile, da se niti učenci, niti učitelji ne razumejo z ravnateljem. 

Lotile smo se še njega. Dolgo smo ga zasliševale, ampak nismo mogle potrditi suma. Nato pa 

smo na mizi zagledale list, na katerem je nekaj pisalo. Ta pisava je bila popolnoma enaka kot 

tista na steni. Obtožili smo ga in on je to priznal. Povedal nam je, da ne mara več te šole, da mu 

gredo otroci na živce, ker so neubogljivi, učitelji pa ga ne marajo. Zato se je hotel maščevati. 

Za kazen je moral ravnatelj sam plačati pleskanje celotne šole, ne samo popisane stene.  

Tako smo detektivke TŽT rešile še en primer. 

Tina, 6. b 

 

POTUJOČA UČITELJICA SE SPET POTEPA 
 

Dunja Jezeršek je zelo posebna učiteljica, 

zato nekateri učenci ne dojemajo njenega 

humorja in značaja. Ko sem prišla na to 

šolo, se mi je zdela kot vse normalne 

učiteljice. Kasneje smo 

se bolje spoznali. 

Pravzaprav je za to 

zaslužna Dunja, saj nas 

je velikokrat povabila 

na razne izlete, v 

Ljubljano, v Cankarjev 

dom, nam omogočila 

tek trojk, skupaj smo 

preživljali petkove večere, na katerih smo 

gledali kakšen film ali pekli mafine, 

palačinke, pico in čapatije. To so »palačinke 

po afriško«, katere nas je naučil peči Laban. 

Sigurno ste že slišali zanj, saj ga je pred 

dvema letoma Dunja opisala v Kriku in prav 

tako je sam napisal svoj precej pretresljiv 

življenjepis. Je zelo prijazen, delaven, 

simpatičen, vedno 

nasmejan in 

dobrosrčen 23-letni 

fant iz Afriške države 

Ugande. Z Dunjino 

pomočjo je začel 

študirati in s finančno 

podporo nekako prišel 

v Slovenijo. Preden je 

odšel nazaj domov, mi je pustil nekaj 

čudovitih risbic v spominski knjigi. Kasneje 

sva se začela vedno več dopisovati in 

postala sva zelo dobra prijatelja. Nedavno 
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mi je poslal eno prisrčno leseno tablico, na 

kateri se je zelo potrudil in v slovenščini 

napisal nekaj lepih besed. Še danes se zelo 

dobro razumeva in upam, da bo tako ostalo. 

Prav zato sem Dunji še posebej hvaležna, da 

nam je pripeljala tako posebnega človeka, 

kot je on. 

No, v glavnem, z Dunjo smo preživeli nekaj 

zelo lepih trenutkov. Res škoda, da je ušla 

za celo šolsko leto ravno pri naši generaciji. 

Pred odhodom smo se še zadnjič dobili in se 

malo podružili. Vsi trenutki, ki smo jih 

preživeli z njo, so bili nekaj posebnega. 

Na začetku se mi ni zdelo, da bo kaj drugače 

brez nje. Seveda sem se močno zmotila. Ta 

šola je že sama po sebi pusta in bedna, 

ampak brez Dunje pa še bolj. Le njene slike 

nam malo popestrijo učilnico in čitalnico. 

Ampak najpomembnejša stvar seveda 

manjka … njena dobra volja, smisel za 

humor, ki nas vedno spravi v smeh in njen 

legendaren sarkazem.  

Učiteljica Dunja, če berete tole pocukrano 

stokanje, morate vedeti še to, da so celo 

največje budale v našem razredu priznale, 

da vas pogrešajo … no, niso se pa pritoževali 

čez novo učiteljico Tino. Nič čudnega, zakaj 

bi se? Sploh ni slaba, pravzaprav je zelo 

dobra učiteljica. Je veliko bolj potrpežljiva 

od vas, to je res. Prav občudujem jo, ker se 

ji še ni totalno odpeljalo ob našem 

obnašanju.  

Ima tudi zelo prijazen odnos z nami in 

dobro poučuje. Aja, pa predvsem je zelo 

lepa, ane fantje. ;) 

No, ostalo nam je še eno šolsko leto. Konec 

veselja, nazaj v pekel, v resničnost, nazaj k 

vašemu dobremu c razredu. Saj vem, da ste 

nas tudi vi globoko v sebi neznansko 

pogrešali, sam nimamo kaj. Tak je lajf. ;) 

Pogrešali smo vas, naša odštekana Dunja. ;) 

 

Maša, 8. c 

 

 

 

IZREŽI KUPON 

 

NOVOST NA ŠOLI 

Kuponček izreži in prinesi 

profesorici Daši Fabjan. 

V zameno dobiš gratis petko. 

Kupon velja eno leto. 
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BODOČI PAVČKI, CANKARJI, GREENI, KOSOVELI … 

 

Gospa poezija – pesništvo – pesniki – verzi – rime 
 

Ko pesnik Pepe pesmi piše, 

pomaga mu, če zraven riše. 

Tako iz kupa pomešanih besed, 

nastane pravi vrstni red. 

 

Pesnik besede dolgo premetava,  

preden nastane pesem prava. 

Ko zaključi pesem celo, 

je v hiši zelo veselo.  

Nika, 6. b 

 

Ko slišiš besedo poezija,  

se ti v možganih zvija.  

To je čudna beseda,  

čisto brez reda. 

 

Pa vseeno je pesništvo poezija  

in to ni šala ali vragolija,  

to je čista resnica,  

ki ti jo lahko zagotovi ptica. 

 

V poeziji se rimajo besede,   

jaz pa nimam krede,  

ali pa pica,  

vendar boljša je potica. 

Tadeja, 6. b 

 

Rima je zelo dobra stvar, 

saj jo ne dela zidar, 

ampak pesnik, 

in ne Vili Resnik. 

 

Mogoče kdaj bo oživela, 

se zavrtela, 

in zapela; 

Nehajte mi že težit, 

pojdite se solit. 

Alina, 6. a 

Če uporabiš v pesmi rimo,  

je kot če bi na vroč dan prižgal klimo. 

Če ti rima pokima, 

je to zelo prima. 

 

V pesmi se lahko poigravaš z rimo  

kot s snegom med zimo. 

V vsaki pesmi rime ni,  

pa jo vseeno radi pojemo vsi. 

Gal, 6. b 

 

 

Umetnost je tu zato, 

da pesnik lahko kaj ustvari, 

da pesmi se začno, 

in v neskončnost gredo... 

 

Črko za črko, 

vrz za verz, 

kitico za kitico ... 

 

Ko pesem nastane, 

pesnik odloži pero, 

in reče; 

to je to! 

Anja, 6. a  
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Mirjam se predstavi 
 

Jaz sem Mirjam, 

to moje je ime! 

Živim tukaj v Kranju, 

na ul'ci petintri'. 

 

Dobro pišem pesmi, 

napisala sem že dve. 

Rada ''špilam basket'', 

še raj' pa se smejim. 

 

Imam eno sestro, 

Ana ji je ime. 

Ni ''glih'' prijazna, 

je tečna kar za dve. 

 

Zbiram vse mogoče, 

od slikic do starin. 

Gledam tudi ''vinček'', 

saj z'lo je zanimiv. 

 

Nisem ''glih'' umetnik, 

risat sploh ne znam. 

Moja najlepša slika je, 

ko jo sprintam. 

 

Rada potujem, 

že marsikje sem b'la. 

Čakam še Pariz, 

saj obožujem ga. 

 

Znam tri jezike: 

čist'  mal' pa po kitajsk', 

bonjour po francosk', 

hola  pa še po špansk'. 

 

Poleti na pohod, 

pozimi v smučine. 

Takšno je življenje, 

vaše Mirjam. 

 

Mirjam, 7. b 

Tilen se predstavi 
 

Preveč nikar ne sprašuj. 

V Kranju zdaj živim in 

zelo se veselim. 

Star sem 13 let 

in z imenom Tilen zdaj živim. 

 

Rad na fusbal hodim, 

včasih med sajami po sobi blodim. 

Ponoči mami pridrvi v sobo kot hudič, 

a jaz o tem ne vem nič. 

Zjutraj se hitro oblečem in od doma odbrzim, 

da pouka na zamudim. 

 

Šola je res huda reč, 

a učit se je treba, če hočeš imeti nekaj več. 

Z učenjem res je veselica, 

kdaj pa kdaj mislim, da se mi godi krivica. 

Vem, da kmalu bo spet bolje, 

ker pred vrati je že morje. 

 

Počitnice so prava reč, 

brisača, plaža … res je skeč. 

Šotor, prikolica in naša družina, 

to prava bo milina. 

Družina naša je velika, 

najbolje, da tu končam in pika. 

 

Pozabil sem še to, 

da iz mene še nekaj bo! 

 

Tilen, 7. a 
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I Dont see... 
 

I don't see the problem 

I don't see why 

It's so horrible 

Between you and I 

 

He said he will lose friends 

He said he will lose reputation 

But all I ever cared 

Was him being my creation 

 

He was my only sunshine 

They took him away 

I never knew why 

They didn't want us to stay 

 

His eyes glow like the stars 

His voice takes the 

sadness away 

All I ever wanted 

Was our love to be OK 

 

Maybe he doesn't care 

Maybe it's only me 

Maybe I don't belong here 

Maybe I don't see 

 

Maybe I should leave 

Because he doesn't love me 

I miss the old days 

When we were aloud to be 

 

Špela, 9. a 
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Juš Jožef, Jakob, 9. a; Tim, Žan, 9. c 
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Katja, Katarina, Lea, 9. a; Ana, 9. c 
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Zamišljeno gledam v dneve pretekle 
 

S časom se spremeni vse: okolica, izgled, čustva, mišljenje … Ljudje te razočarajo, ti pa gledaš, 

kako zapuščajo tvoje življenje in jih ne moreš ustaviti. Samo gledaš. 

Otroštvo je obdobje, ki ga pogreša veliko ljudi. Ti brezskrbni dnevi so šli mimo prehitro. Včasih 

si bil brez skrbi, nasmejan in lačen življenja. Le kam je odšlo vse to? Zdaj se vsak dan srečujemo 

s problemi, velikimi ali majhnimi, vedno so tu. V sebi imaš balon, ki ga namesto s sapo polniš s 

težavami. A ta balon s časom pušča, ti pa ga vztrajno lepiš z obliži. Kaj pa, ko bo nekoč počil? 

Veš, na katere osebe se lahko zaneseš, ko se bo to zgodilo? 

Se še spomniš prijateljev, s katerimi si se igral skrivalnice, kavboje in Indijance, princese, ko se 

še nisi zavedal, da bo tega kaj kmalu konec? Starši so mi govorili, da prijatelji pridejo in grejo, 

a nihče ni nikoli omenil, kako take izgube bolijo. Vse, kar ti ostane na koncu, so le spomini. A 

skozi padce v življenju se naučiš, kako biti močan, kako pomembno je, da imaš dobre ljudi okoli 

sebe in da moraš uživati čim več dobrih trenutkov. 

Vsak stopa po svoji poti. Do zdaj smo sprejeli že veliko odločitev, a pomembnejše nas še čakajo. 

Kam po koncu osnovne šole? Kako se sploh lahko odločiš, kaj boš počel vse življenje? Komaj 

veš, kako pripraviti kosilo, že stopaš sam skozi kruto življenje. Odgovor, kam in kako naprej, 

veš le ti. Nekje notri je zakopan in slej ko prej ga boš našel. Zaupati moraš sebi in vedel boš, kaj 

storiti. Pri tem se ne oziraj na druge, saj zgodbo o svojem življenju pišeš ti. Ostali ti le pomagajo 

z nasveti. 

Ko gledaš nazaj, kaj vse se ti je zgodilo, si srečen ali žalosten? V obeh primerih glede tega ne 

moreš storiti ničesar, lahko pa svojo nadaljnjo pot posvetiš s soncem. Začni ustvarjati nove 

spomine z novimi ljudmi, ki lahko postanejo tvoji prijatelji. 

Nina, 9. b 

 

 

 

Zamišljeno gledam v dneve pretekle,  

v dogodke vseh minulih dni,  

ko vse so besede zdele se mehke,  

a o njih le še spomin govori. 

 

To leta bila so neskončnih sanj,  

veselja in smeha, ljubezni, radosti,  

tega na žalost je vse in vse manj  

in s tem tudi te krasne mladosti. 

 

Takrat ko so travniki vsi že cveteli  

in drevja in cvetja bilo je vse več,  

takrat ko so listi že vsi zeleneli 

in veter mudil se po vasi je teč. 

 

Otroški smehljaji so slišali se  

in iskrice iz oči so skakale,  

ljubezen se vsa naselila je  

med fante in dekleta zale. 

 

Ta leta minula so več kot prehitro,  

ko vsak po svoje po svetu je šel,  

en s kapo, drug kronan bil z mitro,  

a vsak izgubil mladost je, ki prej jo je imel. 

 

Zamišljeno gledam v dneve pretekle,  

v dogodke vseh minulih dni,  

v pozabo so iz srca te ure že stekle,  

a v njem le želja mladosti še tli. 

Tevž, 9. b 
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EKSKLUZIVEN INTERVJU 

Z BODOČO ZVEZDO SLOVENSKEGA HOKEJA  
 

Hokej na ledu je moštveni zimski šport, kjer na ledu igrata 

dve moštvi s šestimi igralci. Igra se trikrat po dvajset minut. 

Glavni cilj igre je zadeti več golov kot nasprotna ekipa. 

Intervju z Nikom iz HK Triglav je opravil Jan Jure (oba 8. c). 

 

J: Pozdravljen Nik, prvo vprašanje gotovo že poznaš, kdaj si 

začel trenirati hokej in kdo te je nad tem športom navdušil? 

N: Hokej sem začel trenirati leta 2007, in sicer sem bil star pet 

let, letos igram svojo deveto sezono, tako da treniram že kar 

devet let. Nad športom pa me je navdušila mama, kar se sliši 

precej nenavadno ampak me je vedno vzpodbujala k temu, da bi 

se preizkusil v hokeju. 

J: Kdo pa je tvoj trenutni vzornik, če ga imaš? 

N: Moj vzornik je gotovo Anže Kopitar, trenutni igralec LA Kingsov in slovenski reprezentant. 

J: Nik, kje pa se vidiš čez deset let, v smislu hokeja seveda? 

N: Čez deset let si želim biti aktiven hokejist v tujini, želim si osvajati čim več lovorik. Gotovo 

pa si tudi prizadevam priboriti mesto v slovenski reprezentanci. 

J: Po vsej verjetnosti se bo tvoja kariera enkrat končala, saj ne moreš hokeja igrati kar celo 

življenje, saj hokej zahteva fizično pripravljenost, ki je nisi zmožen vzdržati pri določeni 

starosti. Ko bo napočil ta trenutek, boš moral spremeniti svojo pot. Si se že odločil, kaj boš 

počel po svoji karieri? 

N: Sigurno si želim ostati v športu, po moji športni poti se 

vidim kot trenerja hokeja, vendar do takrat je še kar nekaj 

časa in bomo videli, kaj vse se bo še zgodilo. 

J: Hokej ti verjetno vzame precej časa, mene pa zanima, ali 

ti kaj časa ostane za šolske obveznosti? 

N: Šola je pri meni na prvem mestu, zato se moram 

zavedati, da če šolske stvari niso opravljene, moje tekme in 

treningi odpadejo. Zato pred treningom ali tekmo opravim 

vse potrebno, nekaj pojem, popijem, si malo odpočijem in 

pripravim, da bom na treningu ali tekmi lahko vse opravil 

po mojih najboljših močeh. 

J: Kaj pa počneš v svojem prostem času, če ti ga le kaj 

ostane? 

N: V svojem prostem času se družim s prijatelji, grem v 

kino in živim kot vsak najstnik.  

J: Hvala Nik, to zaključuje najin intervju, še mnogo sreče naprej pri hokeju.  
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NOČ KNJIGE 
 

23. april je Unesco razglasil za svetovni dan knjige, 

22. april, na predvečer svetovnega dneva knjige, pa 

noč knjige, zato smo v petek, 22. aprila 2016, tudi na 

naši šoli obeležili ta dan s prireditvijo ob noči knjige.  

Najprej so najmlajši prisluhnili pravljicam, ki sta jih 

pripovedovala Pika Nogavička in Peter Klepec. Nato 

smo si ogledali kratke filme učencev OŠ Staneta 

Žagarja Kranj, ki so bili nagrajeni na tekmovanju 

Slovenščina ima dolg jezik. Sledilo je potopisno predavanje Katarine Kalan Kuba, ljubezen 

moja, ki je bilo izredno zanimivo in poučno. Ga. Kalan nam je opisala svoje potovanje na Kubo 

ter nam predstavila življenje prebivalcev, zgodovino, politične razmere in bogato naravno 

dediščino tega tropskega otoka. Nadaljevali smo s poslušanjem poezije in novonastalega 

romana Alena Štojsa Goljarja. Na koncu pa 

smo se sprehodili po Kranju in se ustavili v 

Prešernovem gaju in pred Prešernovim 

gledališčem, kjer smo recitirali poezijo. 

 

Matej iz 6. c je v Prešernovem gaju prebral 

svojo pesem Slovenija: 

 

Slovenija je lepa,  

ker ni kot ena kepa.  

Tam ptički pojo 

in rožce cveto. 

 

Nekoč so krojači delali v Kropi,  

zato Slovenija je v Evropi. 

Evropa je na svetu,  

kjer so skoraj vsi na spletu. 

 

Slovenija je en poet,  

ker gredo Slovenci našo himno zapet.  

Naša himna je lepa  

in v Sloveniji raste tudi repa. 

 

Repa je zelo debela,  

ker njena gospodarica je zelo vesela. 

Ta gospodarica je Slovenka,  

saj si vsak večer s kitaro brenka. 

 

Za konec pa še to,  

da ptice pojejo lepo. 

Ptice so zelo lepe,  

ker so pojedle veliko repe.

Mislim, da so prireditve ob noči knjige in ob svetovnem dnevu knjige zelo pomembne, 

saj nas spomnijo, kako pomembno je brati. Pokažejo pa nam tudi, da je knjiga tisto 

sredstvo, ki ohranja jezik in kulturo živo in je zato nikoli ne bi smeli pustiti ležati v kotu. 

 

Tevž, 9. b  
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BLACK FOOD 

Vam hrana v šoli ni všeč?  

Nudimo dostavo v šolo. Brez računa, kar na črno. 

Tel: 0987654321 

ŠOLA V PRIHODNOSTI (čez nekaj, nekaj let …) 
 

Odšli smo v daljno Indijo, kjer prebiva najboljša vedeževalka Hasiah Jah Hazd Malins. 

Pogledala je v kroglo in napovedala sledeče: 

 

IZGLED ŠOLE: Šolo bo močno povečana. Imela bo nadstropje z masažnim 

salonom, bazenom, s fitnesom, s savno in z boksarsko 

dvorano. Učitelji se bodo iz zbornice pripeljali po toboganu 

do svojega razreda. Tudi na sredi hodnika bo velik 

bazen. Če se bo zgodilo, da bo učenec zaspal med 

poukom, bo učitelj zajel malo vode in ga polil. Ali, da 

bo napovedan test. Razred se ni učil. No, v tem 

primeru pa bodo učenci vrgli učitelja v vodo ter ga 

pošteno »potunkali«. Ker bo bazen dovolj velik (saj bo 

čez ves glavni hodnik) bo lahko učitelj Baša prišel s 

čolnom. Iz zbornice pa bodo potekali tudi tobogani, da 

se učiteljem ne bo treba »matrati« po stopnicah. Vsak učitelj bo imel svoj 

tobogan, ki ga bo pripeljal naravnost v njegovo učilnico.  

 

OKOLICA ŠOLE: V prihodnosti nam tudi ne bo treba več 

hoditi v šolo v naravi, saj bomo ogradili Zlato polje in 

naredili pragozd in adrenalinski park. V osrčju šole pa 

bi bila prikupna terasa z odrom za predstavitve. Na 

strehi bomo imeli košarkarsko in nogometno igrišče. 

Košarkarsko igrišče bi pozimi zalili z vodo in zamrznili, 

saj bi tako ustvarili drsališče in 

hkrati hokejsko igrišče.  

 

UČILNICE: Pri pouku bomo 

sedeli na masažnih stolih in vsak bi imel 

robota za pomoč. Ob koncu pouka bi dobili napitek s 

podatki, ki bi se nam vtisnili v možgane in bi vedeli vse.  

 

UČNI PREDMETI: Kot dodatne oz. izbirne predmete 

bomo imeli jahaje, zippline, bungee jumping, 

pohodništvo, bonton, tečaj osvajanja fanta/punce ...  

 

 

Takrat bomo mladi oboževali šolo in ne bomo več hoteli oditi.  

OGLASNO SPOROČILO 
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SLABO 

THE TOP 5 

5. Glavc, ki ga je zasovražilo že 5.000 ali več 

obiskovalcev OŠ Franceta Prešerna Kranj. 

To, da je potrebno ven, se nam zdi 

nesmiselno, saj nekateri med nami 

potrebujejo vsaj 15 minut za potrebo na 

WC-ju. 

 

4. Zaklepanje vhodnih vrat, ki je zelo 

stresno. Če zamudimo in si pač izmislimo en 

bogi izgovor, res ni greh. Mogoče, da smo 

Kokričani obtičali v prometu z Janezom ali 

pa so nas na poti napadle vrane. Zgodi se 

tudi, da najdemo ponesrečeno živalco in jo 

nesemo k veterinarju ali pa smo se zjutraj 

skregali z našim kužkom, ki je ravnokar 

poobedoval našo domačo nalogo. 

 

3. Domača naloga, ki nam že ob omembi 

uniči dan, kaj šele cel kup domače naloge. 

Vem, da so naši učitelji še skromni v 

primerjavi z drugimi šolami. Vendar pa 

nam še vseeno vzamejo cel prosti čas. 

 

2. Počitnice, ki so v vseh pogledih 

prekratke. Ne vem, če ni to samo nekaj, kar 

samo jaz mislim, vendar je nekaj, kar vsi 

šolarji mislijo. Nam bi bilo všeč, če bi 

počitnice trajale 10 mesecev, šola pa tista 

dva meseca nekje na sredini jeseni. Še bolje 

bi bilo, če bi bile šestmesečne počitnice 

dvakrat na leto. 

 

1. Kletke so že tako problem, ker so 

majhne. Kako naj se 25 učencev stlači v 

kletko, narejeno za največ 8 oseb. Potem pa 

še izgledajo kot zaporniške celice. Saj vsi 

vedo, da otroci od šestega leta naprej od 

ponedeljka do petka hodijo v zapor in tam 

jih imajo na očeh mučitelji, ki so že pred leti 

zamenjali učitelje. 

ODLIČNO 

 

5. WC-ji so zdaj končno prenovljeni in ni 

več veliko pritožb zaradi njih. Razen to, da 

v prvem hodniku še vedno čakamo na 

prenovo. Ker pa nekateri ne spoštujejo 

truda, vloženega v to, pa so tam nonstop na 

veliki potrebi in včasih stranišče tako 

zasmradijo, da ob koncu čistilke pri 

čiščenju nosijo gasmasko. 

 

4. Kocke v knjižnici so ena najboljših reči. 

Zdaj, ko v šolo pridem prezgodaj, si samo 

sestavim posteljo in mirno počivam, dokler 

mi sanj ne uniči zvonec za začetek pouka. 

 

3. Semafor: No končno je »crknu« semafor 

v jedilnici. No, ugasnili so ga, ampak koga to 

zanima. Pomembno je, da je mir v jedilnici. 

No, seveda, da vsi klepetamo med malico in 

kosilom, ampak še piskanje. NE HVALA! 

 

2. Šolska shema sadja: Jagode, hruške, 

jabolka so mmmjamsiiii! 

 

1. Novoletni kviz: Veseli december je z 

novoletnim kvizom še bolj vesel. O 

zmagovalcu pa z metanjem kocke sreče na 

koncu ne odloča znanje, temveč sreča. Jah, 

sreča spremlja hrabre. 
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OGLASNO SPOROČILO 

ČRNA KRONIKA 
 

Naš ravnatelj je letos okoli marca nosil mavec. Za tiste, ki še ne veste, kaj se je zgodilo, 

mi prisluhnite: 

Ravnatelj se je sprehajal po šoli. Iz nenada se je vanj zapodilo polno živalic iz bio. 

učilnice. Skupaj s prirastkom so maščevali smrt deguja, kajti ona je zadnje minute 

svojega kratkega življenja preživela v družbi ravnateljevega žlahtnega plina 

(smrdečega prdca). Ko se je znebil živalic, je hotel na stranišče, da bi si očistil rane. 

Vendar je brez očal zamešal ženski in moški wc ter vstopil v ženskega. Tam je zasačil 

punčko iz 1. razreda, ki je igrala igrico Color Switch. Čisto blizu rekorda je bila, ko jo je 

ravnatelj prestrašil. Skratka, dobil je manjšo zaušnico. Po težkem dnevu je ravnatelj 

hotel samo še domov, zato se je usedel v avto na avtomatsko zaklepanje, v upanju, da bo 

vse v redu. Pa ni bilo, saj si je tako močno priščipnil nogo, da je kar malo zakričal. V 

bolečinah je prišepal do šolskih vrat, kjer se je spomnil, da je ključe pustil na 

sovoznikovem sedežu v avtomobilu na avtomatsko zaklepanje. Želel je, da mu tajnica 

odpre, pa je ni bilo in je ravnatelj 5 min. zvonil v prazno. Ves obupan se je odločil vdreti 

v šolo. Zazvonil je alarm in ven je pritekel informator, ki pa je ravnatelja s kijem tako 

močno po glavi, da se je sesedel na tla in se mu je kar šajnalo pred očmi. K sreči so kmalu 

mimo prišle učiteljice, ki so imele prosto uro in so kafetkale v sosednjem baru. 

Poškodovanega ravnatelja so spravile v dežurno ambulanto. Zdaj je z njim vse v redu. 

Za kazen pa je živalicam iz bio. učilnice dal toliko naloge, da še za pet let vnaprej ne bodo 

končale z delom.   

Maša, 7. b 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA TRGOVINA COPAT 

 

 

 

 

Potrebujete copate?. 

(P. S. dobri so za odganjanje tatov, tudi učiteljev) 

Velikosti od št. 36 do 46 ali pa še več. Srečo boste imeli, če boste našli isto 

številko ali celo par. 

Pridite v šolo in Trgovino za copate boste zagledali v majhnih kletkah. 

Ne skrbite zaradi smradu. Na hodniku so plinske maske.  
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NASVETI TETKE FRANCKE oz. KAKO SI 

OLAJŠATI ŽIVLJENJE NA PREŠERNOVI 
 

Kako se znebiti sindroma »nič ne vidim, sedeti 

moram spredaj« 
 

Korenčkov smoothie za boljši vid 

2 zeleni jabolki 

1 banana 

400 ml korenčkovega soka 

2 do 3 žlice medu 

200 ml pomarančnega soka 

nekaj kapljic olivnega olja 

 

Priprava 

Jabolki 

očistite, olupite in narežite na koščke. 

Banano olupite in narežite. Jabolka, banano, 

korenčkov sok, med in olivno olje zmešajte 

v mešalniku. Mešanici prilijte pomarančni 

sok, premešajte in smoothie je nared. 

 

Kako do lepih las (pred ustnim spraševanjem obvezno upoštevaj ta 

nasvet, saj veš, tudi če ne boš najboljši/a v znanju, boš pa vsaj najlepši/a) 
 

Vsaka punca (ali fant) z dolgimi lasmi ima včasih težave na primer s česanjem ali kaj 

podobnega. Včasih se zgodi, da so naši lasje razcufani ali imamo razcepljene konice. S 

kodranjem, likanjem, raznimi razpršili in maskami si pravzaprav še bolj uničujemo lase, ampak 

seveda punce ne moremo brez tega, kajne?  

No, če želiš imeti čimbolj naravno sijoče lase, si lahko prebereš nekaj nasvetov: 

Kokosovo olje je izredno vlažilno in negovalno za kožo kot tudi za lase. Pripomore k hitrejši 

rasti las, ker vsebuje veliko vitamina E, K in železa. 

Jajca vsebujejo veliko beljakovin katere so potrebne za naše lase, čeprav tega ne uporabljamo 

pogosto. Najbolje je uporabiti organska jajca. 

Med lase od znotraj ojača in jih navlaži. Po uporabi so lasje izredno močno in sijoči. Izboljša 

kakovost konic naših las, ki pa pripomorejo h hitrejši rasti. 

Aloe vera vsebuje encim in ima več kot 20 mineralov vključno z vitamini A, B, C in E, ki so 

pomembni za rast. Preprečuje suho lasišče. 

Pepermint preprečuje prhljaj in naredi močnejše lase. 

Vse sestavine premešaj in pusti stati za približno dvajset minut. Kasneje si vso mešanico vtri v 

lasišče ter si dobro razmaži po konicah. Ko bodo lasje navlaženi, počakaj približno pol ure, nato 

pa si vse skupaj speri, vendar ne uporabi balzama, ker vsebuje kemikalije in bo učinek uničil. 

Če boš postopek ponavljala skozi celoten teden, ti bodo lasje hvaležni. 

Pridobili bodo vse potrebne stvari za močnejšo, hitrejšo in bolj zdravo ter sijočo rast. 

Še en nasvet: če po pranju las težje razčešeš lase, poskusi z izpiranjem z mlekom. Naravne 

kisline gladijo zunanjo plast las in lasje so zato bolj bleščeči. Enkrat na teden si poskusi sprati 

lase z mlekom. Tako bodo gladkejši.  
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Kako z belino svojih zob zaslepiti um učitelja 
 

Jagode so uporabne za veliko stvari. Ne le za peko, kozmetiko in sadno kupo, temveč tudi za 

čiščenje zob. 

Uporaba: Najprej jagodo sperite in jo nato večkrat drgnite ob zobe. Kmalu boste imeli lepe bele 

zobe. 

Tip: če nimaš jagod, lahko poskusiš tudi s kakšnim drugim sadjem. 

 

Kako ostati zbran med poukom 
 

Limonada iz lubenice 

Če se boste celo noč učili in vas skrbi, da boste zaradi neprespane noči 

zaspali kar med poukom. Imamo rešitev! Poskusite LIMONADO IZ 

LUBENICE.  

Sestavine: nekaj koščkov lubenice (brez pešk), limonin sok (1 limona), 3 

limetine lističe in sladko po okusu.  

Potek: Vse sestavine med seboj zmiksamo.  

P. S. Popij pred poukom. 

 

Kako postati ljubljenec prof. Zadražnik, prof. Prevodnika in prof. Škarabot 

(tudi za ljubitelje telovadbe not) 
 

Dvig nog stoje izmenično 

Stojte zravnano s stopali v širini ramen, roke dvigni v odročenje. Noge rahlo pokrčite v kolenih, 

tako da kolena ne preidejo prstov na nogah. Dvignite levo nogo predse, prsti na nogah naj bodo 

dvignjeni navzgor. Z desno roko se poskusite dotakniti prstov nog. Hrbet obdržite med vajo 

raven. 

Dinamične sklece s ploskom 

Lezite na tla v položaj za izvajanje 

sklec na lažji način (dlani so plosko 

na podlagi, nekoliko širše od širine 

ramen, prsni koš je dvignjen od 

podlage, kolena pokrčena, nogi sta 

lahko tudi prekrižani v gležnjih). 

Glava, vrat in hrbet so v ravni liniji, 

trebuh potisni vase. 

Z rokami se odrinite od tal in 

kratek trenutek telesa v zraku 

izrabite za plosk z dlanmi. 

‘Pristanite’ na dlaneh in se počasi 

spustite v začeten položaj. 

Počep – skok nazaj 

Stojte zravnano z rokami ob telesu in z rahlo razmaknjenimi stopali. Počepnite, tako da se 

zadnjica skoraj dotika pet na nogah, nagnite se naprej in položite dlani plosko na tla pred seboj. 

Dinamično skočite nazaj, tako da zavzamete položaj za izvajanje sklec. 

Škarjice 

Z 1,5 kilogramskimi ročkami v rokah stopi z levo nogo naprej. Roke se pokrčene v komolcih: 

leva je pred telesom, desna pa za njim. Prenesite težo na stopala, skočite in v zraku zamenjajte 

nogi tako, da pri doskoku pristanete z desno nogo naprej. Hkrati zamenjaj tudi roki.  
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KNJIŽNIČARSKI KLUB 
 

Na naši šoli deluje posebno združenje, znano pod imenom Knjižničarski klub. Šteje deset 

članov, najpomembnejših in najvplivnejših učencev na OŠ Franceta Prešerna Kranj. Teh deset 

članov ureja vse pomembne šolske zadeve. Štirje najpomembnejši člani pa sestavljajo še 

vodilni oddelek, ki se imenuje Ljubitelji športne NOT. Imena članov Knjižničarskega kluba so 

neznana, obstaja pa kar velika možnost, da med poukom sedite z enim od njih.  Prav tako ni 

znano, kdo je vodja te organizacije, ki ima prepredeno mrežo svojih obveščevalcev od kleti 

šole, pa vse do zbornice. Nekaj časa nazaj pa je v javnost pricurljala novica, da je vodja tega 

kluba oseba, poznana pod imenom Gospa M. Knjižničarski klub se sestaja v šolski knjižnici, 

vsakič ob drugem času. Na svojih sejah razglablja o trenutnih razmerah na šoli in o aktualnih 

dogodkih, katerih organizator je prav klub. Vse odločitve sežejo do ravnateljeve pisarne, da jih 

ravnatelj tudi uradno sprejme. In četudi so izdajalci hudo kaznovani, se  moramo zavedati, da 

je ravno klub tisti, ki skrbi, da naša šola ostaja v stiku z znanstvenim, gospodarskim in 

kulturnim napredkom. 

 

 

Obrazi članov so zaradi skrivne identitete delno zakriti. 
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NA KRATKO Z ROBERTOM KRANJCEM 
 

Letošnja sezona je bila zelo uspešna za 

naše »zlate orle« – smučarske skakalce. 

Sezona se je zaključila marca, zato smo v 

uredništvu mislili, da bo imel čas za nas. 

Vendar ni bilo tako enostavno. Najprej je 

bil na dopustu v Indoneziji, potem pa so 

se že začeli treningi … 

Komaj nam je uspelo … 

Tukaj je nekaj novosti o letečem Robiju. 

Intervju je opravila Maša iz 7. b. 

 

Zakaj ste se odločili za ta šport? Kaj vas je spodbudilo? 

Za ta šport sem se odločil zaradi prijatelja Bineta Norčiča. 

Koliko časa se že ukvarjate s tem športom? 

S tem športom se ukvarjam že od osmega leta starosti. 

Povejte nam kaj o tem športu in vaših uspehih? 

Ta šport je zelo adrenalinski in specifičen. Glede na to, da je konkurenca iz leto v leto večja, sem 

na svoje uspehe zelo ponosen. 

Katera skakalnica vam je najbolj všeč in zakaj? 

Najljubša skakalnica mi je Planica. Tam je najboljše vzdušje, pride veliko slovenskih navijačev. 

Kako dolg je vaš najdaljši skok? 

244 metrov. 

Kolikokrat na teden trenirate? 

Vsak dan enkrat, včasih tudi dvakrat. 

Kako potekajo treningi? 

Imamo kondicijske, tehnične in skakalne 

treninge. 

Ali trenirate skupaj z mlajšimi 

skupinami? 

Ne. 

S kom se najbolj razumete na treningih? 

Z vsemi. 

Za kateri poklic ste izobraženi? 

Po poklicu sem krojač, trgovec in ekonomski tehnik. 

Kje se vidite čez deset let? Kaj mislite, da boste takrat počeli? Boste nadaljevali s športno 

kariero? 

Trenutno se vidim v tem, kar počnem. 

Kakšna je vaša prehrana? 

Zdrava in uravnotežena. 

Na kaj morate najbolj paziti? 

Na maščobe, ogljikove hidrate in sladkorje. 

Katera je vaša najljubša jed? 

Obožujem morsko hrano. 
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NAPOTKI ZA SKRIVANJE MED GLAVNIM ODMOROM 

 

Se po vsem tem času še vedno niste naučili ostati znotraj šole med glavnim odmorom? 

Z naslednjimi metodami boste postali profesionalni upornik šolskim pravilom. 

 

 

 1.  metoda: »Bralna značka« in 

»zavzetost za branje« 
Greš v knjižnico in se pretvarjaš, da 

opravljaš bralno značko (v resnici pa imaš 

globoke politične pogovore s knjižničarko 

in z ostalimi slovenistkami). Ali pa se 

delaš, da ti svet knjig predstavlja bistvo 

življenja. Ampak pazi na resen in 

zamišljen obraz med branjem! 

 

 

 

 

 2.  metoda: Skrivanje na stranišču 
Najprimernejši so »slovenistični WC-ji«, saj se nahajajo na koncu 

hodnika in večini učiteljev predstavljajo prehud napor, da bi hodili tako 

daleč. 

 

 

 

 

 3.  metoda: Postaneš neviden 
Uležeš se v kot v kletki in se pokriješ z oblačili in torbami. 

Le pazite, da ste dobro zakriti, ker če vas dobijo, se pazite, 

saj mučitelji nikoli ne počivajo v senci. 

 

 

 

 4.  metoda: Telovadnica 
 

Vsak dan počakaš, da je konec 4. ure. Nato pojdeš pred telovadnico. 

Gotovo bo kakšen razred imel športno. Ko se odprejo vrata, samo hitro v 

garderobo in počakaš do konca odmora. 
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 5.  metoda: Skrivanje za/v/pod 

šolskimi rekviziti 
Če ste večni optimist po duši, potem lahko 

poskusite tudi to metodo. Uspeha ne 

zagotavljamo. 

 

 

 

 

 

 

VELEUMNI ODGOVORI (pri zgodovini) 
 

Janez Vajkard Valvasor je bil imenovan za člana Royal Society zaradi opisa REČNEGA PREKOPA 

V CERKNICI   (Cerkniškega jezera). 

 

Višek doseže razsvetljenstvo z izdajo DRŽAVA, TO SEM JAZ (enciklopedije). 

 

Ludvik XIV. je znan po svoji izjavi: »TAM, KJER SEM JAZ, JE VSE MOJE.« (No, tokrat pa je 

DRŽAVA, TO SEM JAZ.) 

 

Na podlagi slike je bilo treba opisati orožje kmetov v kmečkih uporih. Odgovori so bili: 

 naoštrene palice, 

 imeli so sekiro, z njim so sekali drva, 

 sekire, vile, metle. 

 

Pojasni, v čem se vladavina Marije Terezije 

razlikuje od vladavine Ludvika XIV: 

 da je bila ona ženska. 

 

Naloga, pri kateri je bilo treba navesti  3 izume 

oz. odkritja 17. in 18. stoletja: 

 zdravilo za črno kozo, 

 cepilo proti kozam, 

 cepivo proti kozji bolezni … 

 

Kaj je značilno za barok? 

 Kipovi razkošja, umetnine … 

 

In če še ne veste – Sončni kralj je sončni gralj.   Učiteljica Darja Lunder Črnilec  
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UČITELJI POD MODNIM DROBNOGLEDOM 
 

Ocenjujejo jih naše strokovnjakinje iz pariške Modne agencije Alžanklar. 

 

LEGENDA: 

*  =  slabo 

**  =  v redu 

*** =  dobro 

**** = zelo dobro 

***** = odlično  

 

Učiteljica TINA H. LAVTAR ***** 

 

   + elegantno in spodobno oblačenje 

   + lepi suknjiči  

Priporočila: nosite več nakita. 

 

Učiteljica MOJCA ŠKARABOT ***** 

    

   + super elegantno-športni stil 

   + res dobra bujna frizura 

 

Učiteljica SUZANA ZADRAŽNIK *** 

 

   + primerno oblačenje za športno pedagoginjo 

   Priporočila: lahko bi spremenili barvo las in pustili malo daljše, da vas ne bomo kdaj 

zamenjali z učiteljem Prevodnikom. 

 

Učitelj  JURIJ MARUSSIG  ** 

 

   + izvirnost; puli pod srajco (res nekaj novega) 

   Priporočila: bolj raznovrstna obutev. 

 

Učiteljica SONJA GRILC ***** 

 

   + moderno oblačenje 

   Priporočila: uporabljajte več ličil. 

 

Učiteljica DAŠA FABJAN ***** 

 

   + očarljiva krila in brezrokavniki 

   + zelo všeč so nam raznobarvne rute 
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PREDLOGI ZA ŽENSKE ŠOLSKE UNIFORME 
 

Kdaj pa kdaj bi bil svet enostavnejši, če ne bi bilo potrebno vsako jutro razmišljati o izbiri 

oblačil. Sploh punce znamo tu konkretno zakomplicirati … Tu je nekaj predlogov naše 

oblikovalke Alje iz 8. c. 

  

AZIT, AGENCIJA ZA ISKANJE TELEFONOV 
 

So vam spet učitelji zaplenili telefon?  
 

A. Gencija 

Z. a  

I. skanje 

T. elefonov 

 

 

 

SAMO 9,99 € NA TELEFON. Najdete nas na spletu. 

 

 

OGLASNO SPOROČILO 

pomlad/poletje 

jesen 

zima 
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KVIZ O LJUBEZNI 
 

 

 

Kako veliko truda in časa ste porabili za iskanje marjetice? Trgali LJUBI ME, NE LJUBI 

ME. Nato se izkaže NE LJUBI ME! Ali se to res dogaja, so ti pogledi resnični od 

nje/njega? Zdaj lahko odgovor spremenimo! V Kriku je namreč na voljo kviz, ki 

pokaže, ali imate fanta/punco, simpatijo ali pa hodite na zmenke z žlico in nutello pred 

televizijo. 

Naj se kviz začne!  

 

V prostem času razmišljaš: 

 O njej/njemu. ♥ 

 O šoli (nasplošno). ♪  

 O knijgi ki jo bereš. ♣ 

 O izgovorih zaradi 1(cveka).  

 

Kaj je tvoja najljubša oblika: 

 Krog. ♣ 

 Srce. ♥ 

 Zvezdica. ♪ 

 Nekaj podobnega kozarcu Nutelle.  

 

V prisotnosti ljubljene osebe: 

 Zardim kot paradižnik. ♥ 

 Tresem se kot šiba na vodi.  

 Zmedeno jecljam. ♪ 

 Samozavestno pristopim in ga/jo 

pozdravim. ♣ 

 

Med govornim nastopom gledaš: 

 Njo/njega. ♥ 

 Prijatelje. ♪ 

 Učiteljico, ki te komentira. ♣ 

 Skozi okno, saj se pripravljaš na 

samomor.  

V ljubezni sem (ne)stanoven. 

 Zaljubljen sem vsak teden na novo. ♣ 

 Zaljubljen sem v eno osebo že od 

vrtca. ♥ 

 Všeč sta mi dve osebi. Ne morem se 

odločiti. ♪ 

 Sploh še nisem zaljubljen. Halo!  

 

Všeč so mi: 

 Romantični sprehodi in romantične 

večerje ob svečah. ♥ 

 Skupni ogledi filmov v kinu. ♪ 

 Druženje s prijatelji. ♣ 

 Pogovarjanje po Facebooku.  

 

Ali se pogosto družiš z ljubljeno osebo? 

 Pogosto, sledim ji kot senca. ♥ 

 Skoraj nikoli, saj obstajajo telefoni. ♣ 

 Včasih, ko se srečava. ♪ 

 Nikoli, a pogosto mislim nanj/nanjo. 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI KVIZA  
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Zbral/-a si največ   
 

LONELY: Šokantno! Niti potrudiš se ne! Ker si zbral/-a 

najmanj točk izgleda res uživaš v Nutelli in še nisi 

pripravljen/-a na ljubezen. A zato ti po govornem nastopu še 

ni treba skočiti skozi okno. Malo bolj se potrudi pa bo 

mogoče uspelo (pa opusti Nutello). 

 

 

Zbral/-a si največ  ♪ 

 

LOVE:  Ne bodi vsak teden zaljubljen/-a v drugo osebo. 

Posveti se tisti, ki ti je najbližje in ki povzroči,da tvoje srce 

zagori. 

 

 

 

 

Zbral/-a si največ  ♣ 

 

IN LOVE: No, očitno že imaš simpatijo. 

Zberi pogum, se z njo več pogovarjaj in 

naslednjič zberi največje število točk. 

 

 

 

 

Zbral/-a si največ  ♥ 

 

REALLY IN LOVE: Super! Izgleda se 

res spoznaš na ljubezen. Si 

samozavesten/-a in nesramežljiv/-a. 

Zbral/-a si največ točk zato ti čestitamo. 

Če nimaš fanta/punce svojo ljubljeno 

osebo povabi ven. Pa vso srečo!   
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POPOTOVANJE IZ KRANJA DO KIKINDE ali 

KONEC DOBER, VSE DOBRO 
 

Pa smo dočakali! Mini 

turnejo po Srbiji. Prav nič 

nam ni bilo težko zjutraj 

res zgodaj vstati in se že 

pred peto zbrati pred šolo. 

Gledališka predstava Slike 

iz njegovega življenja, ki si 

jo je zamislila in zrežirala 

naša mentorica Vika 

Šuštar, se nam je zdela 

odlična, komaj smo čakali, 

da jo pokažemo vrstnikom 

v Kikindi in Beogradu. Na 

obzorju ni bilo videti 

nobenih težav. 

A je že na parkirišču pred 

šolo kot bomba odjeknila 

novica, da ene igralke, ki 

ima kar pomembno vlogo 

v predstavi, ne bo. 

»Kako ne bo?« je debelo 

izbuljila oči naša 

mentorica. 

Pograbila je telefon, se 

nekaj časa pogovarjala, se 

mirno vrnila k nam, ki smo 

napeto čakali razplet. »Res 

je ne bo!« 

Upsi! To bo pa težava! 

»Ampak učiteljica, kako ne 

bo …  kako bomo pa … kdo 

bo pa … kaj bomo pa zdaj  

…« 

»Rekvizite v avtobus, dajte 

mi pol ure časa, da 

razmislim!« 

Pa smo začeli basati stvari 

v prtljažnik avtobusa. 

»Kaj pa naša klop, kako 

bomo pa klop spravili v 

avtobus?« 

Pametno smo se zazrli v 

prepoln prtljažnik in 

sprejeli osupljivo 

odločitev: klop ne gre z 

nami! 

»Ampak učiteljica, kako 

bomo pa brez … kaj bo pa 

sedaj … kje bosta pa sedela 

…!« 

»Dajte mi pol ure, da 

razmislim!« je bil spet 

odgovor mentorice. 

Še dobro, da je pot dolga, 

smo si oddahnili. 

Pa smo se odpeljali. Čez 

pol ure se naša mentorica 

»pripelje« v zadnji del 

avtobusa. Potem je pa 

začelo padati. 

»Ti boš prevzela vlogo v 

prvi sliki in boš mama, ti 

boš učiteljica, tukaj bomo 

zamenjali vrstni red, ti boš 

na tretjem stolu, ti na 

drugem, ti na zadnjem, 

vidva bosta odnesla dva 

stola, ker nimamo klopi, ti 

enega daš na levo, ti 

vzameš stol po končani 

sliki z desne, na koncu ga 

daš na levo, potem tri 

odstranite … 

Prekleta klop! Imeli smo 

polno glavo stolov, 

sprememb, zamenjav. 

»Sedaj pa trenirajte!« 

In se je odpeljala nazaj na 

sprednji del avtobusa. 

Lahko njej! 

Vsi pa  po avtocesti proti 

Zagrebu in še naprej po 

avtocesti čez Hrvaško, 

malo pred mejo s Srbijo pa 

smo avtocesto zapustili in 

potem cinca marinca (kot 

se je slikovito izrazil 

ravnatelj, ki je šel ob naši 

mentorici in učiteljici 

Tadeji Muren tudi z nami) 

proti Kikindi.  Mentorica 

nam je naročila, naj malo 

opazujemo srbsko 

podeželje, da bomo potem 

lahko o tem tudi pisali. In 

smo opazovali to srbsko 

podeželje. 

Najprej ravnina, za njo 

spet ravnina, pa še enkrat 

ravnina. Pospravljena 

polja na obeh straneh 

ceste, pa napol podrte 

hiše, pa blatna dvorišča, pa 

kokoši, pa gosi, pa kužki, 

pa spet ravnina, pa pujski, 

pa koruza, pa koruza 

zložena, pa koruza 

raztresena, do kolen 

blatna dvorišča, pa spet 

variacije na temo koruza … 

skratka pet ur skozi morje 

ravnine in prekopanih 

polj. Do Kikinde! 

Pravzaprav do vasi Idoš, 

kjer je šola. 
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Potem pa topel sprejem, 

pa snidenje z našimi 

vrstniki gostitelji, ki smo 

jih nekateri že poznali, saj 

smo jih tudi mi 

prenočevali dober mesec 

nazaj, zvečer pa že 

predstava v njihovem kar 

velikem gledališču. Slabo 

uro pred predstavo smo se 

že začeli zbirati v 

gledališču, da se v miru 

pripravimo. Rekvizite so 

nam pripeljali z osebnimi 

avtomobili, ker pred 

gledališčem avtobus ni 

mogel parkirati. Pustili 

smo ga na dvorišču 

prijazne sosede šole. 

Skrbno je zaprla vrata 

ograje in spustila psa, tako 

da je bilo za varnost 

našega avtobusa odlično 

poskrbljeno. 

Priprave so potekale 

super, dokler … 

»Učiteljica, kje je pa kufer 

z rekviziti?« 

»Kako kje? Ja, a ga ni?« 

Vse smo premetali, kufer 

je čudežno izginil! Upsi! 

A ni problema! Ravnatelj 

je vzel stvar v roke, kufer 

je očitno ostal v avtobusu. 

Pa je poklical šoferja, da bo 

avtobus odprl, pa je 

poklical drugega šoferja, 

da ga je z osebnim avtom 

odpeljal do prvega šoferja 

in posledično do avtobusa. 

Pa so poklicali sosedo, da 

je zaprla psa in odprla 

ograjo, potem pa se je  

ravnatelj osebno več kot 5 

minut po kolenih plazil po 

prtljažniku, pokukal za 

vsak vogal in … Kufra 

nikjer. Deset minut pred 

predstavo je ravnatelj  

prišel nazaj v gledališče. 

Brez kufra. Bili smo 

globoko užaloščeni. 

»Kaj nam manjka? Kaj je 

bilo v kufru?« 

Seznam je bil presenetljiv: 

ženska torbica, mala 

steklenička, čevlji s peto, 

moški suknjič, ženski 

suknjič, očala, knjiga, dve 

reviji, nastopa tudi kovček 

… Učiteljica Tadeja je 

stopila v akcijo, ravnatelj 

je stopil v akcijo, 

mentorica je usmerjala 

gost promet. Ravnatelj je 

ponovno tekel do avta po 

svoj suknjič, učiteljica 

Tadeja je tekla do drugega 

avta in  privlekla kovček z 

osebno prtljago naše 

mentorice, ravnatelj je 

žrtvoval svojo črno 

denarnico, ki je postala 

mala steklenička, Tadeja je 

sezula eno učiteljico, ki je 

imela čevlje s peto, njena 

prijateljica je tekla domov 

po knjigo in revijo, rešili 

smo tudi očala in torbico. 

Minuto pred pričetkom 

smo imeli vse na svojem 

mestu. Kaj smo se znašli!  

Mi bi si še z glisto čevlje 

zavezali! Predstava je 

uspela, odlično, gledalci 

navdušeni, mi vse stole, 

zamenjave, spremembe 

izpeljali (skoraj) brez 

napake.   

 

PS:  Naslednji dan smo 

kufer našli. Eden od 

gostiteljev ga je 

pomotoma naložil v avto. 

Mislil je, da je to prtljaga 

enega od učencev.  

Kaj smo bili veseli enega 

zdelanega črnega kufra! Ja, 

takle mamo! 

 

Člani gledališke skupine 

Raglje 
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KIKINDA (… izmenjava) 
 

Na lepo, a mrzlo novembrsko soboto, smo se učenci naše 

šole ob štirih zjutraj z avtobusom odpeljali proti srbski 

Kikindi. Septembra so bili srbski vrstniki tu pri nas, kjer 

smo jih gostili tri dni. Med nami so se spletle prijetne nove 

prijateljske vezi.  

Polni pričakovanj smo po devetih urah vožnje končno 

prispeli v Kikindo. Pot je bila dolga, ampak tudi zelo 

zabavna. Poslušali smo glasbo, slikali okolico ob poti ter 

obujali prijetne in manj prijetne zgodbe iz šole. 

 

V Kikindi so nas pred njihovo šolo sprejeli gostitelji. Najprej me je bilo kar strah, saj nisem 

poznala njihovega jezika. Toda izkazalo se je, da so vsi zelo prijazni in je bil moj strah odveč.  

Ker je bila to majhna vas, smo se kar peš podali proti njihovemu domu. Sporazumevali smo se 

v srbščini, slovenščini in malo tudi angleško – predvsem z mladimi. Sprejeli so me kot starega 

znanca. Prespala sem v majhni starejši kmečki hiši. Za hišo je bil velik travnik in njive, ob hiši 

pa prostor za manjše domače živali: kokoši, purane, koze, pujske in mačke. Hišo je pazil pes 

čuvaj. V hiši so živeli tudi stari starši, ki so se vključili v vsak naš pogovor.  

V kuhinji me je na mizi čakalo ogromno hrane. Najbolj so mi bile všeč sarme, ki so jih naredili 

samo zame. Hrana je bila zelo okusna. 

Pozno popoldan smo se odpravili proti gledališkemu domu, kjer smo se domačinom 

predstavili z gledališko igro. Sledila je spet pogostitev po domovih in večerni počitek. Sobo sem 

si delila z mojo gostiteljico učenko Svetlano. Čeprav ji je ime Svetlana, smo jo mi klicali Ceca. 

Ceca ima še starejšega brata in mlajšega brata. Ceca  je zelo simpatično in preprosto dekle. 

Pred spanjem pa smo se ponovno odpravili proti šoli, kjer smo imeli skupno zabavo.   

Na poti sta se nama pridružile še Dragana in Milica, sosedovi gostiteljici mojih prijateljic. 

Skupaj smo odšle na zabavo in si med tem glasno izmenjavale prve vtise. Na zabavi je bila 

glasba za ples, imeli pa smo tudi igre. 

Naslednje jutro smo se odpravili na ogled mesteca Kikinda.  Poleg naših prijateljev iz Srbije sta 

se ogleda udeležila še njihov učitelj in ravnatelj.  

Ogledali smo si značilnosti tega mesta: mestno cerkev, park z fontano in ljudski muzej. Mesto 

je bilo staro, majhno, toda lepo. Simbol mesta pa je tako kot pri nas na Kokrici, mamut.  Še ena 

žival je značilna za tiste kraje. Sova, ki tam prezimi. Nekaj sem jih tudi sama videla na drevesu. 

Po kratkem sprehodu okoli mesta smo odšli v njihov  muzej zgodovine. Tam so nam zgodovino 

predstavili s filmom v 3D tehniki.  

 

Po ogledu je napočil čas slovesa. Bilo mi je 

kar hudo, ker sem se z mojo gostiteljico 

zelo dobro ujela. Izmenjali smo si naslove 

in obljubili, da se kmalu spet vidimo. Tam 

v Srbiji ali pri nas v Sloveniji. 

Ema, 9. a  
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LESTVICA GLASBENIH IZVAJALCEV 2015/16 
 

5. Michael Jackson 

4. Sia & David Guetta 

3. Avicii 

2. Justin Bieber 

1. Sabrina Carpenter/Adele 

 

Največ učencev je za najbolj priljubljeno skladbo izbralo Hello, izvajalke Adele. 

 

 

 

 

TEČAJ PROFESIONALNEGA PLONKANJA 

 

VAS VSAKIČ ZNOVA ZALOTIJO PRI PLONKANJU? 

IMATE DOSTI TEGA? 

ŽELITE BITI PROFESIONALEC? 

STE NA VSA VPRAŠANJA 

ODGOVORILI Z »DA«? 

BREZ SKRBI … I GOT YOU PEOPLE. 

 

OB ZGODNJI PRIJAVI (do 1. 7. 2016) SE 

VAM PRIZNA 10 % POPUST. 

INFO NA  TEL. 5674574933. 

 

 

AKCIJA!!! 

 

REŠEVANJE DOMAČIH NALOG. 

 

 

ENA DOMAČA NALOGA SAMO 2,50 €. 

V MESECU JULIJU IN AVGUSTU TUDI DO 50 % CENEJE. 

Agencija Podjetni učenjak (najdete nas na spletu) 

 

  

OGLASNO SPOROČILO 

OGLASNO SPOROČILO 
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