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Pozdravljeni, devetošolci! 
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Ob zaključku šolskega leta se nikakor ne moremo izogniti razmišljanju, kako smo uresni-
čevali zastavljene cilje. Ali smo izpolnili svoje poslanstvo? Bi lahko naredili bolje?  Več kot 
prejšnja leta smo v preteklem govorili o odgovornosti. Bolj in bolj se zavedamo, da morajo 
tudi učenci, zrelosti primerno, sprejemati svoje odgovornosti, od učenja in vedenja do 
izpolnjevanja drugih obveznosti. Ali ni to nekaj, kar se pričakuje od vsakega posamezni-
ka? Samostojnost, zaupanje – to je odgovornost.   
Pred vas smo postavljali nove in nove naloge. In vem, da tisti, ki ste jih razrešili in jih 
dosegli z lastnim  trudom in znanjem, občutite posebno ugodje in zadovoljstvo. Ni nujno, 
da so ocene najboljše, pomembno je, da samostojno dosežeš cilj. Pa ne samo ocene, 
velikokrat je zadovoljstvo že nasmeh učitelja,  navdušenje pri sošolcu ali sošolki, karkoli,  
kar pomeni dober občutek. 
Z večino smo se srečevali osem let. Vsak od vas je pustil v tej stavbi, nekateri tudi na 
Kokrici, precejšen del svojega časa. Upam, da lahko danes rečete, da je bilo naše druže-
nje dobro, strpno, koristno; da ste se veliko naučili. Naša naloga je, da vas navdušimo, 
vam pokažemo, kako in kaj. Potem je vse odvisno od vas. Sami ste se odločali in tudi v 
bodoče se boste. Če želite, imate možnost in o tem sem pisal prej.  O odgovornosti: do 
vaših staršev, do ocen … nekateri so se učili za ocene ali za učitelje, najbolj koristno, če 
ste se učili zase. Vsaj veste, zakaj ste to počeli. Tudi v bodoče bo tako. Če boste hoteli, 
boste zmogli.  
Po počitnicah prihajajo novi devetošolci, nova generacija. Mi se vračamo k utečenim nalo-
gam. Bogatejši za nova spoznanja, ki smo jih pridobili v druženju z vami. Vam pa želim, 
da vsak pri sebi razmisli, kajti sedaj je za marsikoga priložnost, da svoje poti zastavi na 
novo.  
 
Čestitam vam za dosežene rezultate in želim vam veliko znanja. 

DEVETOŠOLSKI KRIK 
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Sodelovali učenci in razredniki 9. razredov. 

MentoricI: Božena Bogataj in Nada Pajntar 

Oblikovanje: Nina Klemenčič, 9. b 

Risba na naslovnici: 

 

Natisnjeno v 150 izvodih 

Cena: (z DDV) 1 EUR 

 

Internet: http://www.sfpkr.si/krik/krik_9_0708.pdf 

E-mail: krik@sfpkr.si 



 

3 

 

Cela naša zgodba se je začela leta 2000, ko smo kot majhni otročki vstopili v prvi razred osnovne šole, 
nekateri v Kranju, drugi na Kokrici. Prve štiri razrede je še vse teklo kot po maslu – učitelji so nas imeli 
radi, mi pa njih tudi. V petem razredu pa smo se srečali in od takrat imajo učitelji vedno več sivih las 

(dobro, da se nekateri barvajo). Kljub vsem težavam smo prilezli do 9. razreda. Čeprav smo morali to leto 
predelati na tisoče knjig, pa je bil prav ta razred naš najljubši, saj se bomo kmalu za zmeraj poslovili od 

naše šole in učiteljev. Kdo ve, mogoče pa bomo to šolo še kdaj pogrešali. 
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ŠOLSKI VSAKDAN 
 

Ko ob pol sedmih zbudim se zaspan, 

Pogledam skoz okno – še zdaleč ni dan. 

Nato se napravim po ustaljeni proceduri 

In poskrbim, da sem na postaji ob uri.. 

Ko ves omotičen pridem v šolo, 

Bi najraje s prijatelji šel na kokakolo. 

Učitelj neutrudno razlaga mi snov, 

jaz pa z veseljem šel bi domov. 

Edina sprostitev vmes so odmori, 

ko s prijatelji se pogovorimo 

in se dodobra nasmejimo. 

Ko tako pretolčem se čez vse dolge ure 

in se ves zmatran odpravim domov, 

že pes na sprehod hoče – mi laja hov hov, 

kot da hotel bi na lov. 

In ko naposled se vrnem ves zbit, 

mi drugega ne preostane, kot da grem se učit. 

Ko tako dolgo pred knjigo sedim, 

se snov mi zagnusi … iz sobe zbežim. 

Ko pozno zvečer odpravim se spat, 

naslednjega dne začenjam se bat. 

Ker vem, da tako bo dan za dnem, 

v glavi že zvoni alarmni zvonec: 

»Tej šoli je treba narediti konec!« 

 

Cene Jerele, 9. a 

 

 

ANKETA 
 

KOGA IZ NAŠEGA RAZREDA SI BOSTE NAJBOLJ ZAPOMNILI IN ZAKAJ? 

 

 

MARUSSIG: V dobrem spominu Tajdo, ker sva skupaj nastopala in menim, da je zanesljiva, punca na mestu, drugače pa tiste tri, 
ki »hodijo na stranišče«. 

 

VALANT: Karolino, ker je imela v Londonu tako ekstravagantna oblačila – visoke pete, kratko majčko – in to kljub nizkim tempera-
turam. 

 

LUNDER: Nobenega. Sploh ne vem, kdo je v devetem a … Gala. 

 

PSIHOLOG: Triperesno deteljico. 
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KNAPIČ: Tilna, ker je stalni obiskovalec knjižnice in čitalnice, ter še nekoga, recimo mu XY, ki mi je dolžan stavo. 

 

FABJAN: Omana, ker je zgodovinsko najbolj podkovan. 

 

ZADRAŽNIK: Roka Jeršeta, ker je skriti talent. 

 

MOHORIČ: Ste tako homogeno in ekspertno sestavljen razred, da kar vse. 

 

ŽBOGAR: Grašič, Kelbl, Marcina – ker sem jih bolj malokrat videl. 

 

PAJNTAR: Vse učenke, ki so imele na klopi puščico. 

 

 
ŠOLA V OGLEDALU 

 

V šoli je sreča, radost doma, 

učencem pa srce prelepo igra. 

 

Učenci smo seveda najbolj srečni, ko je matematika, 

saj gospa Mezinec cel kup naloge nam da. 

 

Precej kruti so dolgi odmori, 

ko učenci so vsi  zamorjeni. 

 

Ko pa zvonec zadnjo uro pozvoni, 

vsak učenec domov odide s solznimi očmi. 

 

Pride petek, ko učitelji žalostno domov odhitijo, 

ubogim učencem prav nič naloge ne dodelijo. 

 

Vikend. Strah in groza vseh, ko učitelji brez naloge nas pustijo, 

dva dolga dneva komaj pretrpimo. 

 

Za nedeljo končno ponedeljek prihiti, 

ko vsak otrok spet z iskrico v očeh v šolo pridrvi. 

 

Domen Krč, 9. a 
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PRIJATELJ 
 

Povedati veliko stvari mu želiš, 

Rad mu prisluhneš, mu vse odpustiš, 

Iskrijo ob njem se ti vedno oči, 

Je prijazen, dober, za vse poskrbi, 

A včasih nekaj se postavi vmes, 

Težave povzroči, a nič ni zares. 

Edino pravi prijatelj ti je vedno zvest, 

Le njemu zaupaš vse svoje skrbi, 

Jeza izgine, nič več ne boli. 

 

Ives Hudobivnik, 9. a 

 
 
 

ŠOLA 
 

 

Šola, tista grozna ustanova, 

kjer otroci, učenci, postanemo mučenci. 

Ustanova, kjer se naše jutranje sanje razblinijo, 

ustanova, kjer nas je strah, kjer nas skrbi. 

A vendar je to tudi kraj, kjer se lahko poveselimo. 

Prekomerno »veselje« enkrat ali dvakrat, pa si na poti k ravnatelju. 

On, vedno prijazen gospod, te ogovori, ampak tebe kar zmrazi. 

Čakaš, čakaš, kaj se bo zgodilo, on pa te le gleda in preučuje, 

zraven pa nekaj v brado si mrmra, ti pa ves na trnih čakaš. 

Šola je prostor družabnosti in pogovorov. 

Ko v šolo prideš, te varnostnik ogovori, 

kmalu mož umetnosti te pozdravi 

z rahlim priklonom za dober dan. 

Šolske ure pa: vsi gremo žalostni noter, 

a radostni ven. Vedno na uro vsi gledamo, 

in čakamo zvonec, ki ga sploh ni … 

In tako se krog spet zavrti. 

 

 

                                                                                                                     Andrej Oman, 9. a 
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ŠOLA 
 

Kaj je šola? 

Šola je malica, 

torbe, čistilke, 

enačbe, glasilke, 

ure telovadbe, plonkanje, 

garderobe, spraševanje, 

skrbi in tegobe. 

Fotosinteza, vesolje, 

testi, Rimljani, 

vsega prepolni možgani. 

 

Šola so hodniki, 

risbe in dotiki, 

Računalniki, 

zvezki in knjige, 

računi in nogomet, 

učenje in rokomet. 

 

Vse to je šola. 

 

Urška Rozman, 9. a 
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OSEBNA IZKAZNICA 
 

IME: 9. B 

VZDEVEK: B-aškoti 

OČE (samohranilec): Silvan Baša 

MAMA: ob rojstvu zadnjega zbežala 

TETE IN STRICI: hišnika, varnostnik in čistilke 

POSVOJENKI: Špela. D. in Nadija O. 

POGREŠANI: Žan T., Matej J., Dejan C. 

VSELETNI ČLANI: Alja A., Gregor C., Nina E., Armin Č., Kaja G., Timotej H., Mile L., 
Žiga J., Jure J., Tina Š., Anže P., Karin P., Anamarija S., Tanja T., Mojca S., Ajda Š., 
Sara Š., Jure Š. 

BIVALIŠČE: glasbena učilnica 
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NAŠA ŠOLA 
 

V naši šoli je zares hudo, 

vemo, da brez odmorov prav brez veze bi bilo. 

 

Pri pouku res nismo vedno pri stvari, 

še zdaj ne vemo vsi, kaj so to hrbtenični kanali. 

 

Pri matematiki delajo nam težave izrazi, 

gorje tistemu, ki učiteljica brez naloge ga zapazi. 

 

Če pri geografiji smo slučajno zemljevid pozabili, 

prav kmalu bomo kakšno enko v redovalnico dobili. 

 

Učiteljica za slovenščino se drži za glavo, 

ko vidi, da odvisniki nam predstavljajo težavo. 

 

Pri glasbi kar sam razrednik nas muči: 

»Vsa ta obdobja do naslednjega tedna se nauči!« 

 

Likovna, angleščina in kemija, 

tudi fizika in zgodovina sta polomija. 

 

Kaj bi mi brez glavnega odmora? 

Šola res bila bi prava nočna mora! 

 

Vendar varnostnik vedno v igro poseže, 

če kakšen učenec dovoljeno hitrost preseže. 

 

Ko čistilka tvojo žogico dobi, 

takoj naslednjo uro razrednik k pouku pridrvi. 

 

Če pa psiholog te v sosednji »Špajzi« opazi, 

strogi pisni opomin te priči oplazi. 

 

Za našo šolo so slišali že vsi, 

OŠ Franceta Prešerna smo MI!!! 

 

Ajda, 9. b 
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PO ČEM SI BOMO ZAPOMNILI NAŠE UČITELJE 
 

Nada PAJNTAR: Čeprav se ji to ne zdi potrebno, je vedno »prisiljena« pozdraviti nazaj. 

. 

Daša LUNDER ČERNILEC: po stilu oblačenja: visoke pete, krila in selotejp ali zvezki v roki. Radovedna dušca. 

Izjave: Čista tišina v razredu. 

            Pššššššš … (ko pride v razred) 

 

Marjana SITAR: s ključi v rokah in volnenih jopcah 

Izjave: Too much! 

            Razred: Kok je težka kontrolna? 

            Učiteljica: 2 g. 

 

Andrej KOLOŽVARI: vedno vesel, če je kdo prišel v računal-
nico. 

Izjave: Usedte se en meter stran od računalnikov. 

            O, Karin, tebe pa že dolg časa ni blo tle. 

 

Jurij MARUSSIG: poseben stil oblačenja, poseben pogled na svet. 

Izjave: A Lasice spet ni? T kot Tanja. Aja, tle je Tanja, morm s črnmu pisat »tis prou nagravžn homosapiens.« 

 

Marijan MOHORIČ: oster pogled, ko ga kdo kaj vpraša, se mu le sladko nasmeji ter nadaljuje svojo pot do zbornice, zasanjan 
pogled med hojo po hodniku. 

Izjave: Dej mi povej … za bodoče gimnazijce, nismo tako bogati, da bi kupovali poceni stvari. 

Sam še tole povem … ampak vm ni treba vedet. 

 

Andrej ŽBOGAR: pivska postavca, po zobotrebcu v ustih, po šolskih majicah 

Izjave: A ma Čamdžič spet VIRUSGEOGRAFIUS? Obradovič, eno klop nazaj. As le pršu? 

(Karin je vprašana): Ja, ti pa velik govoriš pa nč ne poveš (smeh), lih taprava za v parlament. 

 

Lea ŽUMER: prodoren pogled, močen parfum 

Izjave: Ke je spet reditelj za malco? 

(Ančka se smeje): Pejt ven iz razreda, jest nam poslušala tega cviljenja. 

 

Mojca SMERKE: težave s fenom, ne ravno moderni stil oblačenja 

Izjave: Učite se! Kontrolna bo težka. 

(Dva učenca nista sedela na svojih mestih): Čakam, da dva rečeta: Aja! 

 

Sonja GRILC: po naraščajočem trebuščku 

 

Daša FABJAN: Postava (v majhnih flaškah je strup), izražanje osebnega mnenja o snovi; ve, kje je meja med resnim delom in 
zafrkancijo. 

Izjave: Boš skoz zaprt okn ven letu. Jedva. Ne boj, ampak mesarsko klanje. Pol so ga pa likvidiral. 
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Marija PAVEC: visok glas, značilne bluze, veliko domače naloge 

Izjave: Kdo je reditelj za tablo? Sajevic, prid gor. Klemenčič, a maš nalogo? Mam, mami. Krč, naprej se obrn! Čista tišina, sedimo 
v klopeh z zvezki na mizi. Zdej pa prosm, če utihnete pa pripravte matematko. Anamarija, da ne boš heksnšusa u vrat dobila 
(enačbe na zadnji steni – pomoč pri računanju). 

 

Karmen PODGORŠEK: »Nadgoršek«, po kratki majici rumene barve. 

Izjave: Lasica, kva se je pa teb zgodl, da si mi seminarsko oddal? 

 

Bojan ABAZA: izraženje osebnega mnenja o učencih, »take it easy style«, značilno oblačenje: kavbojke in superge. 

Izjave: Hitreje! Naslednjo uro se presedete fant – punca. Notranji in zunanji govor (Čamdžič). Ljubčki, srčki … (Čez pet minut): Vi 
ste nemogoči. 

 

Božena BOGATAJ: nasmeh do ušes, kostimčki (pozimi sivi, poleti oranžen), izbiranje priljubljenih učencev. 

Izjave: Kje pa je moja štiriperesna deteljica? Tega pa ne bom nikol pozabila, da Ajda ni šla na tekmovanje. Sem hotla vprašat, če 
Sara spet manjka. (Sara je tiho). 

 

Danica TOPORŠ: A.K.A. Danny – odprt ruzak, grizljanje jabolka, brezrokavniki in jopice, profesionalno razlaganje snovi (vsak 
dan drugače), tri minute pred koncem ure jemanje nove snovi. 

Izjave: Used se na zvezek pa zapisuj v stol. 3x1=1. Mojca, a maš nalogo? Hajšk, presed se! 

 

 

Silvan BAŠA: žvižganje, cokli, pretiravanje s pravili 

Izjave: Tanja: Učitl, vi bi se lahk kej pozanimal za majce pa to, sej ste nš razrednik. 

            Baša: Ja kva, jest moram vse za vabila zrihtat … Ajda, a si že napisala vabila? 

                      A je Turšič že narisou? 

                      Peče, a maš upravičiu? 

 

Marko ZUPAN: zmeden pogled 

Izjave: Mal se umirte, drugač vs bom zapisou. 
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LJUBEZEN 
 

Oh, presneta ta ljubezen, 

saj prava je bolezen! 

Kot lačna pošast te napade 

in za vedno v srce se prikrade. 

Ljubezen nas včasih razvaja, 

še rajši nam kdaj ponagaja. 

Pogosto nas zaradi nje v trebuhu stiska, 

ker na nas zelo pritiska. 

Premalo besed za ljubezen obstaja, 

zato opisovanje največkrat zavaja. 

Zanjo sta potrebna le dva, 

ki sta do ušes zaljubljena. 

 

Karin Piškur, 9. b 

 

 

 

 
PRIJATELJSTVO 

 

Prijatelj pravi poda ti roko 

in nikoli ne izpusti je. 

Ko povežeš se z nekom, 

vidiš, da lahko se z njim 

smejiš, jočeš, govoriš 

in zaupaš mu težave vse. 

Pomaga ti, te ne zaničuje 

in se te ne sramuje. 

To je pravi prijatelj, 

ki te ne zapusti v stiski 

in je s teboj v veselju in žalosti. 

Takrat veš, da imaš nekoga, 

ki te ima resnično rad. 

 

Mojca Sušnik, 9. b 

 

 

 

 

Glasilo Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju, letnik XLIII, šolsko leto 2007/2008, številka 3 

POSEBNA DEVETOŠOLSKA IZDAJA 2007/2008 



 

16 

 

PRAVA LJUBEZEN 
 

Ljubezen je včasih bolezen, 

lahko pa je lepa in sladka, 

včasih razočara te 

ter na glavo obrne vse. 

 

Prava, resnična in lepa ljubezen je, 

ko dva imata resnično se rada, 

in lepši je dan, 

če skupaj sta. 

 

Ko gledata si globoko v oči, 

iz njiju sreče žarek žari. 

 

Ko zaljubljen si, 

pozabiš na vse, 

misliš le, 

kako lepo ti je. 

 

Anamarija Sajevic, 9. b 
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OSEBNA IZKAZNICA 
 

IME:  9. razred 

PRIIMEK: C-e 

POŠTNA ŠTEVILKA: 4000 

NASLOV: Kidričeva 49 

DATUM ROJSTVA: 1. 9. 2004 

DOSEDANJA IMENA: 5. c, 7. c, 8. c 

SKRBNIK: ga. Marija Knapič 

SPOL: 10/23 ženski, 13/23 moški 

 

 

Glasilo Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju, letnik XLIII, šolsko leto 2007/2008, številka 3 

POSEBNA DEVETOŠOLSKA IZDAJA 2007/2008 



 

18 

MOJ SANJSKI POKLIC 
 

Oblačila, ličila, manekenke, modni dodatki, gneča v zakulisju modne piste. Vse to v meni prebudi željo po poklicu modne kreator-

ke. To so moje sanje od otroštva. Ne. Lažem. Že od sedmega leta si želim postati manekenka, vendar vem, da v tem poslu ni 

prostora zame. 

Slišali ste že za rek, da obleka naredi človeka. Jaz menim nasprotno: človek naredi obleko. Tako kot oblačila kreirajo vrhunski 

modni oblikovalci, bi jih tudi jaz. Verjetno ne bom tako uspešna kot Chanel, Gucci, Versace, Dior. Vendar sem prepričana, da bom 

vendarle dosegla veliko. Zato sem se vpisala na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Po končani šoli bi rada obiskala Teden 

mode (Fashion Week) in modne prestolnice – Pariz, Milano, London, New York. 

Če ne bom sprejeta na srednjo oblikovno šolo, se bodo moje sanje razblinile. Morala si bom ustvariti nove. 

 

Živa Grah, 9. c 

 

 

PO ČEM SI BOMO ZAPOMNILI UČITELJE 
 

Knapič: »Kdor govori, podpis dobi!« 

 

Učenec: »Kdaj bom lahko popravljal?« 

G. Mohorič: »Avgusta.« 

 

Andrej Žbogar: Nam opominov talov, Šimenko, ven! 

Jurij Marussig: Potres bo … 9. c, z vami so samo težave, gulfate!! 

Danica Toporš: Roke si umit, lepo u vrsto! 

Jana Florjančič: Ja, dejte no … , a se boste umiril! 

Marijan Mohorič: Plis, sam Boh ve pa je tih. 

Suzana Zadražnik: Teči, ma si lena. 

Aleš Prevodnik: Dekleta domov. 

Marija Pavec: Svinčniki, barvice, domača naloga. 

Lea Žumer: A ste iz jaselc, ste z Marsa dol prletel? 

Karmen Podgoršek: Nina, Tina, MIR! Tišina! 

Marijana Sitar: A se u devetih letih nis nauču, ko se upravič, če zamudiš? 

Daša Lunder Černilec: O ti bošček! Pridni bodte! 

Bojan Abaza: Ljubčki, srčki moji, vi ste pravi umetniki. TIŠINA. 

Daša Fabjan: Strela jasna, jenej! Otroc moj. 

Mojca Škarabot: No, gremo punce, 20 dolžin … 

Silvan Baša: No, bova pa klicala domov … 

Marija Knapič: 1, 2, 3 … kdor ne sedi – dobi, sprašujem … odprite na strani 20 … 

Božena Bogataj: 9. c, dons ste bli pa pridni. 

Nada Pajntar: Jest ne morem delat, če skoz en mot. 

Karmen Valant: Ka pa je med vama, punce? 
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UTRINKI Z VALETE 
 

Naša šola slovi po mnogih stvareh. Trudimo se, da bi dosegali ISO standarde. Če bi ocenjevali nas učence, bi ga že zdavnaj 

dobili.  

Prilagajamo se. 

Kar se osveščenosti tiče, bi sicer zelo ponižno (taka je pač naša generacija) lahko rekli, da smo tu dva koraka pred učitelji, kar je 

sicer logično, saj so utrujeni od vseh nalog, nadlog in težav. 

 

Zemlja – ogrožen planet. Strupi, kemikalije nas bodo uničili. Da, treba se je  spopasti tudi s tem. Tabletke blue ali nekaj  podobne-

ga smo veselo uničevali, a nihče nas ni razumel, ko smo Zemljo reševali pred uničenjem. Hvaležnost pa taka. 

 

Toda to ni vse, pripravljeni smo tudi na klimatske spremembe. Ogrevanje Zemlje in suša, ki nastaja, je za nas mala malica. Vse 

se da rešiti, če se dobro prilagodiš. Če ni dežja, je suša. Če je suša, potrebuješ dobre namakalne naprave. In učenci 9. razredov 

smo razvili sistem namakanja do popolnosti. O špricanju bi lahko govorili in govorili …  Ker je na tem svetu zelo malo stvari popol-

nih, tudi tukaj ne gre brez težav. Starši in učitelji nas sploh ne razumejo. In da ni prevelike krize, smo zaradi stranskih učinkov 

prehitrega prilagajanja, poznamo nekaj zelo zelo prepričljivih izgovorov. Res, mi smo de best.  Ne samo, da smo zelo ustvarjalni, 

tudi veliko kvalitetnega znanja smo osvojili. Mi smo tako kvalitetni, da nam poka po vseh šivih. 

 

 

 

 V RAZREDU 
 

Učiteljica: No, dober dan učenci, kar  sedite. 

(Učenec potrka in vstopi.) 

Učiteljica: Ja, zakaj pa že spet zamujaš?  

Učenec: Nisem vas videl, da ste šli po stopnicah … Pa tudi ura v čitalnici ni prav kazala časa, mobitelov pa tko ne smemo upora-
bljat. 

Učiteljica: Podoben izgovor si imel že prejšnjo uro. 

Učenec: Ne, to pa ne, to, jaz sem pa bolj ustvarjalen … Prejšnji teden sem pomagal iskati Lukove copate, še prej pa Tajdin zve-
zek, da bi prepisal nalogo, prej pa Lucijo, da bi jo opomnil, da naj ne zamuja, ker se potem vi razjezite.  

Učiteljica: Seveda se razjezim, če pa vedno zamujaš, klepetaš in ne delaš domačih nalog. No, povej, zakaj vedno poskrbiš, da 
sem slabe volje. 

Učenec: Ja, to ste pa čisto sama kriva. 

Učiteljica: Oprosti, ne vem, kaj s tem misliš. 

Učenec: Vedno sklenem, da bom priden … pol sem že čist skuliran  in si rečem, dons bom pa pokazal svoj dobri jaz, pol pa vi 
vse pokvarte, k vse skoz nekaj zahtevate … K pa nimam naloge in vas vidm, da ste slabe volje, tko sočustvujem z vami, da ne 
morem več bit dobre volje, če pa nisem dobre volje, sem pa siten. 

Učiteljica: Ja, revček … 

Učenec: A to je isto kot aroganten … ja to pa sem. 
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VESTNO PISANJE DOMAČIH NALOG 
 

Učiteljica: No, Tilen, kje si pa ti bil včeraj? 

Tilen: Nisem mogel v šolo. 

Učiteljica: Ja, in zakaj? 

Tilen: Ker sem zaspal. 

Učiteljica: Spal si do enajstih? 

Tilen: Ja, celo popoldne sem se učil matematiko … ja, in še ves večer, pol se pa spomnim, da mi manjka še domača naloga. Pol 

pa iščem in iščem zvezek in ko ga končno najdem … KRIZA  … Zvezek je poln. Doma pa nobenga zvezka … Trgovine pa vse 

zaprte … Tko da nimam naloge. 

Učiteljica (veselo): Oh, nič hudega ... Torej vsaj ti delaš naloge … Prinesi svoj zvezek ...  

Tilen: Prinese zvezek … Ves raztrgan … Učiteljica se prime za glavo … 
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OSEBNA IZKAZNICA 

 

Mati: Karmen (samohranilka) Podgoršek 

Oče: po rojstvu zadnga froca zbežou 

Tete&strici: zgubl živce k so nas prenašal 

Otroc: 

-posvojeni: Matjaž Pirnar., Dragan Ignjič., Živko Celan. Župančič 

-padli v boju: 0 (na to smo ponosni) 

-ostali preživeli: Anže Benedičič, Žan Gregorc, Matic Klemenčič, Nina Klemenčič, Nina Kristanc, Semir Lemeš, Žiga Lužovec, 
Tjaša Novak, Kaja Ožek, Lucija Pavlin, Blaž Pestar, Rok Remic, Tina Sajovic, Marija Stanojevič, Nasja Starman, Nika Stojkovič 
Todorič, Karin Šega, Damir Turšič, Rok Verčič, Monika Zabret, Aljaž Žepič 
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TO SMO MI, ČEJEVCI! NARISAL NAS JE DAMIR TURŠIČ. HURAAA!!! 
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ŠOLA 
 
Sredi polja tam stoji 

in se klavrno drži, 

a vendar v njej se vse smeji. 

 

Že zgodaj zjutraj vstanemo, 

da čimprej v razred pridemo, 

se s sošolci zopet snidemo. 

 

Najljubši so nam odmori, 

ko vsi smo čisto nori. 

 

A kontrolne nam smrdijo, 

jim raje rečemo adijo. 

 

V slovenščini je res lepo, 

papirčki, kuglce, oh, hudo! 

 

Ravno, ko pero je steklo, 

ko bi se še mnogo reklo, 

pesem mora se končati, 

saj nov razred čaka že pred vrati. 

 

Nina Klemenčič, 9. č 
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IZJAVE LETA PRI GEOGRAFIJI 
 

Žbogar: Kdo so begunci v Sloveniji? 

Pestar: Strojanovi. 

 

Žbogar: Državotvoren narod v Sloveniji je … 

Monika: Romi. 

 

Žbogar: Do kam je segal Triglavski ledenik? 

Monika: Do Trsta. 

 

Žbogar: Kateri sadeži so zeleni in črni? 

Nasja: Jabolka. 

 

Lužovc: A ribe krožjo s tokom al kva? 

 

 

 

KAKO RAVNATI PRI POSAMEZNIH UČITELJIH? 
 

 

Ga. Pavec: Delaj naloge in znaj vse obrazce! 

Ga. Fabjan: Tišina v razredu, ne se smejat, če ne bo perje frčov ali pa boste čez zaprta vrata ven letel! 

G. Abaza: Sprostitev in zabava na vidiku! 

G. Mohorič: Plonkci, plonkci, plonkci in še enkrat plonkci – priporočljiva zadeva. Če jih najde, te pošlje k spovedi. 

Ga. Bogataj: Tud tukej se je dal zelo kvalitetno plonkat … Sam če tega do zdej niste izkoristl, ste zamudl enkratno priložnost, ker 
ga. Bogataj odhaja v zaslužen pokoj J 

G. Žbogar: Zemljevid mu je zelo pri srcu, vedno ga imej s seboj! 

G. Baša: Ne uničujte šolskih stvari, lepo pojte! 

 

 

IZGOVORI LETA 
 

 

Pavec: Matic, zakaj nimaš naloge? 

Matic: Jaaa … zvezka mi je zmanjkal, pa sem se do devetih zvečer učil pa so ble vse trgovine že zaprte. 

Pavec: A nimate doma nobenga papirja? 

Matic (tiho): … aaam … 

Pavec: Sej ti ga loh jest posodm. 
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Nina (se pri matematiki dela, da ji je ful slabo. Leži na klopi, ostali pa se mučimo, da bi pritegnili učiteljičino pozornost): Nina, a ti je 
slabo? 

(Učitelca pa nč, razlaga naprej, nato končno pogleda Nino, ona pa se valda smeje). 

Nina: Leča mi je ven padla, pa se mi vrti pa slabo mi je pa domov bi šla! 

Učiteljica: No, Nina, naslednič se ne smej, pa ti bom mogoče vrjela. 

 

 

 

KJE SE SPLAČA PLONKAT?! 
 

GEOGRAFIJA: če mate Žbogarja, skopirejte zvezek, pa liste nalepte u atlas. 

 

ANGLEŠČINA: Ne pr  Smrketki in ne pr Valant ne priporočamo, če je pa nujn, pa bodte zlo, zlo, zlooo previdni. 

 

ZGODOVINA: plonkate bl težko, loh pa prepisujete od sošolcev. 

 

BIGLA: Pr Grilc se da ful dobr komunicirat, tud plonkat, pr Florjančič pa mal bl previdno. 

 

MATEMATIKA: Ne vemo, če se sploh splača. 

 

KEMIJA IN FIZIKA: Korita med mizami so zelo koristna za skrivanje zvezkov in plonkcov, zato lahko nemoteno brskate po literaturi. 

 

SLOVENŠČINA: Pr ge. Bogataj – komunikacija na višku. 
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OSNOVE GEOGRAFIJE OD A DO Ž 
 

ABRAZIJA je odplakovanje obale zaradi močnih valov. (9. c) 

 

ANDY so gorstvo Južne Amerike. (9 a, c) 

 

CELINSKI LED je led, ki se je prijel celine. (9. c) 

 

DANIEL TUR je predsednik Slovenije. (9. c) 

 

EROZIJA je odnašanje prsti in dreves. (9. c) 

 

FAVELA so rakci. (9. č) 

 

FLORIDA je hladna pokrajina Južne Amerike. (9. č) 

 

HACIENDA je tropska rastlina. (9. a, c) 

 

IGLU je mala okrogla hiška Eskimov iz ledu in snega. (9. a, c) 

 

INKI so nekoč živeli na Finskem. (9. b) 

 

KAMNINSKA OSNOVA Primorske je apnenec in voda (9. č) 

 

Najbolj trdne kamnine so KARAVANSKE KAMNINE. (9. a) 

 

KLIF je neka podoba v steni. (9. c) 

 

KREOLI so čistokrvni potomci Špancev v Južni Ameriki. (9. a, c) 

 

Pred poplavami se ljudje skušajo zavarovati s KUPI ZEMLJE. (9. c) 

 

MANGROVE so vodno-zračne rastline. (9. a) 

 

MANGROVE imajo mokre in suhe korenine. (9. c) 

 

MESTICI so mešanica belcev in Indijancev. (9. c) 

 

MESTICI so naselje z malo ljudi. (9. c) 
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MESTICI so ljudje, ki živijo v mestih. (9. c) 

 

Najbolj trdne kamnine so METAMORFNE KAMNINE. (9. a) 

 

NARAVNI PRIRASTEK je odvisen od nanovo rojenih in umrlih. ( 9. c) 

 

Ob reki Muri so OSOJNI GOZDOVI. (9. č) 

 

Problem slovenskih ribičev je OPUSTOŠENJE PIRANSKEGA ZALIVA. (9. a) 

 

POLARNA NOČ je dolga 24 ur in traja pol leta. (9. c) 

 

POLARNA NOČ  se zgodi na nekaj mesecev. (9. č) 

 

POLARNA NOČ – tam sonce zaide enkrat na leto. (9.č) 

 

V Posotelju so POSOTELSKE TOPLICE. (9. a) 

 

POŽIRALNIK je tisti, ki požira vodo v presihajočih jezerih. ( 9.c) 

 

V parlamentu sedijo PRESTOLONASLEDNIKI. ( 9. c) 

 

Problem slovenskih ribičev je RAZBURKANO MORJE. (9. b) 

 

Problem slovenskih ribičev so STARI RIBIČI. (9. b) 

 

STALAKTIT je tisti, ki visi z vrha. (9. č) 

 

TERMALNI VRELEC je izbruh vode s termalno vsebino. (9. a) 

 

Vroča ali topla voda je TERMINALNA VODA. (9. c) 

 

TRIGLAVKI NARODNI PARK meri 100 kvadratnih centimetrov. (9. c) 

 

TNP so proglasili zato, ker so bile tam zelo zanimive rože.(9. a) 

 

ZOMBI so mešanica črncev in Indijancev. 

 

V Idriji so kopali ŽIVO ZLATO. (9.a) 
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