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DEVETOŠOLSKI KRIK 
 
Glasilo Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju, letnik XLIV, šolsko leto 2008/2009, številka 2 
 
Sodelovali učenci in razredniki 9. razredov. 
Mentorica: Nada Pajntar  
Oblikovanje: Vincenc Borovnik, Tjaša Polajnar in Monika Poklič 
Risba na naslovnici: Matej Mohorič 
 
Natisnjeno v 150 izvodih 
Cena: (z DDV) 1€ 
 
Internet: http://www.sfpkr.si/krik/krik_9_0809 
E-mail: krik@sfpkr.si 

 
Dragi devetošolci! 
 
Večina vas je pred devetimi leti tu ali pa na Kokrici, nekateri pa tudi drugje, prestopila prag 
učenosti, kot radi imenujejo šolo. In sedaj na koncu šolskega leta in šolanja se učitelji 
sprašujemo, ali smo v svojem poslanstvu uspeli, so rezultati, ki smo si jih zastavili, doseženi, bi 
lahko kaj naredili bolje. Verjamem, da si boste veseli ob uspešnem zaključku šolskega leta ta 
vprašanja zastavili tudi sami. Predvsem bo to dovolj za napredovanje v srednji šoli, gimnaziji. 
Od odgovora na to je odvisno marsikaj. Marsikomu pri tem ni uspelo, a je še čas, in verjamem, 
da vam bo do 1. septembra uspelo. 
Predvsem smo vam v vsakdanjem srečevanju teh osem let poskušali z zgledom in odnosi 
približati realno življenje, s katerim se boste srečali že zelo kmalu. Vem, da si nekateri želite 
samostojnosti in se počutite utesnjene. To seveda prinaša tudi odgovornost in upam, da se tega 
zavedate.  Življenje bo marsikoga od vas obrusilo in takrat boste spoznali  resnično vrednost 
 tega, kar smo vam želeli sporočiti, pa ste v mladostni zanesenosti preslišali. Samo taka je 
mladost, skače čez reko tam, kjer je most. 
Osnovna šola vam je dala nekaj osnovnih spretnosti in znanj, s katerimi boste stopili korak 
naprej v nove šole. Danes je že tako, da je šola samo organiziran način pridobivanja informacij. 
Naučili smo vas, da je v vsakdanjem življenju šola praktično vse in povsod. Na poti v šolo, na 
dvorišču, doma za računalniku, na internetu. Upam, da boste znali v življenju in vseh 
življenjskih situacijah pravilno reagirati. 
Tu bi želel zadnjič izkoristiti priložnost in vas spomniti, da se je potrebno in vredno v življenju 
za doseganje ciljev potruditi in da se sreče ne da kupiti. Imeti to, na kar vas vsakdanja vsebina 
poštnih nabiralnikov opominja, ni sreča. 
Z vami smo se in se veselimo uspehov in rezultatov, ki ste jih dosegali na šoli in izven šole. V 
vsem tem seveda vidimo delček sebe, tako kot verjetno to doživljajo s ponosom tudi vaši starši. 
Zaključek šole naj bo zato priložnost, da se poveselimo in spomnimo na uspehe, na prijetne 
trenutke, na neumnosti, ki so nam popestrile vsakdan in nam in vam skrajšale ure in izvabile 
nasmehe na usta. Tudi na mladostno razigranost, ki se je sicer ravno zaradi mladosti kdaj 
sprevrgla v vse kaj drugega. 
Zato vam ob koncu leta v imenu vseh zaposlenih na obeh šolah in vrtcu zaželim veliko uspehov. 
To, kar ste prejeli od nas, koristno in dobro uporabite v življenju in nadaljnjem šolanju. 
 
Ravnatelj Aleš Žitnik 
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OSEBNA IZKAZNICA: 
IME: 9. a 
VZDEVEK: A-jevci 
MAMA: Jana Florjančič, Sonja Grilc (na vsake 2 leti pride pogledat, če smo še 
živi) 
OČE: Ko je zagledal nas in naši 2 mami, je zbežal… 
OTROCI: 

 Posvojeni: Denis, Endrit, Mario, Tim  
 Padli v boju: Zoran, Endrit, Tim, Marijo 
 Preživeli do konca: Denis, Tajda, Bizo, Roki, Celar, Maja, Mičo, Erč, Dinc, 

Kranc, Lara, Katja, Laura, Sara, Moni, Tjaša, Špela, Anja, Alenka, Zabret 
MNENJE DRUGIH 9. RAZREDOV O NAS (9.a): 
 Tjaša, 9. c: Eni ste uredu, eni pa ne lih … 
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 Alja, 9. c: Mal ste čudni … Ne, ne hecam se.  
 Eva, 9. b: No comment! 
 Ema, 9. b: Odvisn kdo … 
 Teja, 9. b: Navadn … 

 
IZJAVE: 

 Toporš (matematika): 
 Na leto imamo 4 pisne ocene. To so tiste, k niso ustne. 
 (Ura je 12.35 in je konc 5. ure), če je pa ura pet čez pol, pa js slabo vidm.  
 Učitlca, učitlca, aj prou: 3 krat x oklepaj 2x pa x tretin … - Nevem!  
 Moje vprašanje se glasi… Moje vprašanje se glasi…? 
 Ja če morm met js 3 nepismene ucene … 
 Najprej boste dal en lep mir… 
 Mene pa v petk pa v soboto nau u šolo. 

 Fabjan (zgodovina): 
 Alenka, kdo živi na Koroškem? – Italjani!  
 Boš skoz zaprt okn vn letu, mogoče se boš pr toplarni ustavu … 
 Ti pa mislš mn kokr ptič tmle zun. 
  … pol so ga pa likvidiral. 
 Zabret, tole bo pa plus ena.  
 … strela jasna! 
 Jogič, tebe bom pa lih zdej skoz urata zabrisala! 
 Denis, kero bombo so vrgl na Japonsko? – Japonsko bombo! 

 Žbogar (geografija): 
 Kje je v Kranju staro mestno jedro? -Alenka: U Lublani. 
 Kere ribe gojijo na Japonskem? - Lara: Kite … 

 Florjančič (biologija): 
 Ja Denis, tele tvoje ocene so pa tut bl športna napoved … 
 Denis, naštej mi nekej votlih organov. – Moja glava … 

 Baša (glasba):  
O Zabret! Da bi se ti zasmodila roka, ko si tako cvru tam!  
Zabret! Vi bi mene lahko zaposlili, ker znam naredit kratek stik! 
(en v razredu kihne) A maš za vsak smrkelj svoj robec? 

 Mohorič (kemija): 
          Zabret, preseli svojo rit! 
 
NAJ NAJ NAJ… 
 najbolj zgovorni (vedno, razen ko smo vprašani) 
 najbolj leni 
 najbolj požrešni 
 najraje se učimo, zato vsako kontrolno pišemo 2-krat 
 največ neopravičenih 
 najboljši gasilci (špricamo …) 
 največ 1. mest – negativnih ocen 

NAJPOGOSTEJE  IZREČENI  STAVKI: 
Denis Bakan: Kva skos js neki?! 
Tajda Bavdek: A maš kej keša ...? 
Nejc Bizovičar: Kvaj za malco? 
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Rok Breščak: (smeh) 
Matic Celar: Učitl, a veste … (zmer kj od kemije) 
Maja Čosić: Kva? Nevem. 
Milan Janković: Ti bod pa tih ... 
Ervin Jogič: Kes petarda ... 
Dino Jurič-Konc: Kao … 
Nejc Kranjc: Kuko ti je šla kej kontra?  
Lara Križaj: Aš kao … 
Katja Mekiš: A veš kua je blo učer … 
Laura Merzel: Ja sj … 
Sara Pihler: Ma men se ne da … 
Monika Poklič: Ja men je usen … 
Tjaša Polajnar: … (smeh) … 
Špela Slemc: Kva je pa blo za nalogo za zgodlo? 
Alenka Šmid: (smeh!!!!!) 
Anja Štular: Kuko si?.... 
Žan Zabret: Evo ... sj sm vedu … spet sm js kriv an … 
 
 
UČENEC  UČENCU: 
 Žbogar reče Špeli: Ti si pa začela v tej konferenci popuščat. Dino reče: Ja, 

zdej se je začel delo na kmetiji, učitl … 
 Dino : (kr naenkrat sred ure) Krščen matiček!  Čiu, buc, bau, kaličopkov 

pozdrav! 
 Dino  Kranjcu: Nejc, sam ti si res samostojen … pa nogo maš u torbi ... 
 Tajda: O fuj, ko je mrzlo ... 
 Sara (med fizo): A pol uni na Luni vidjo tko ns kokr mi njih? 

  
 
PRIPOROČILA ZANAMCEM: 
Pri ge. Fabjan: Treba je sodelovati, vendar raje ne napačno odgovoriti … Ne smeš 
se smejati ob »neprimernih« trenutkih (čeprav je to včasih ZELO težko). 
Pri ge. Toporš: Delaj se, da delaš … sodeluj, tudi če nimaš pojma. 
Pri g. Mohoriču: Med uro lahko nadoknadiš neprespane nočne ure …  
Pri ge. Sitar: Delati domače naloge, imeti rešene delovne … 
Pri ge. Florjančič: Pri spraševanju vedeti vsaj, katero snov jemljemo … Klepetati, 
klepetati, klepetati … 
Pri ge. Žumer: Delati domače naloge! Obvladati snov, ko si vprašan (ali ko si na vrsti 
za na tablo). 
Pri g. Baši: Govoriti slovensko… Na začetku in na koncu ure pozdraviti … NE 
uporabljaj mobitelov …  
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GENERACIJA 08/09 
 
 

Naša učilnica je legenda tega leta 
med štirimi stenami je ujeta, 

zravn ma mto, kemo pa šico k uči v slovi, 
skreti pa na žalost niso novi, 

sam mamo pa zato usnene kauče pa plazmo, 
sam đabe k to ukolju ni prijazno. 

 
Pa naši učitli ma sj so uredu,  

Sam kdaj pa kdaj so pa taki kuko dab jim sneg u glav zamedu, 
Pa naša šica k na vsak let se zamena, 

Nč čudnga daj pol u naših glavah zmeda,  
Sam ajde, sj Sonja je šla zato, 

Da nš svet lepši bo 
In to jij tut uspel nš prvi šolsk let  

Z dvema frocoma k pršla sta na svet. 
 

Zdj pa pride na vrsto nš klas, 
Saj v tej generaciji najmanjše število je nas 

In ker k nam pridejo tud novi učenci iz drugih držav 
In učasih nevemo kva nm ta nou sošolc prav,  
V prešnih letih smo najprej neki folka dobil, 

Sam đabe k smo jih pol kuj zgubil. 
 

Sam pustmo zdj to kva sej dogajal, 
Važn je to d bomo mi do konca ustrajal, 

Nuben ns nav vrgu iz našga tira, 
K pr nm vsakmu u glav drugačna pesem citira 

In mislm da se vsak svojih misli drži 
In to kr govorijo ns sploh ne skrbi. 

 
Ja, 9-a je najjači, 

Sam gadno k 9.b je za nm k uni tahitri dirkači, 
9.c pa mal zavstaja, 

Sam kva pol sj na konc leta pobere vsa odlična priznanja, 
Lansk let v našmu klasu dubila sta ga kr dva 

In komi v objektiv sta šla, haha,  
Pol pa pogledaš 9.c k jih je gor tok k folka vsak dan v tušu, 

Res čudn da se pod tako težo odr ni zrušu. 
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Ja, se vid da je med tem trem klasi velika napetost, 

Je pa res da smo se tut mal bol spoznal letos,  
Pol pa pogledaš ene punce iz letošne generacije, 

K za končn party zrihtajo kočo ne restavracije, 
Ma sj sploh ni važn kam bomo šli,  
Tlej fora sam da skupi bomo mi. 

 
Evo, toj vse kr vm mam za povedat o tej šoli,  

K nasledn let bomo itk na novi,  
Pa na to šolo bom imu mal lepih spominou, 

K sm dobu preveč opominov. 
 

Nejc Bizovičar - Bizo 
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Ime: 9. b 
Rojeni: 1. 9. 2001, združeni 1. 9. 2006 
Biološka mati: ga. Daša Fabjan 
Krušna mati: ga. Karmen Podgoršek 
Oče: zaradi sramu pobegnil neznano kam 
Hčere: Sabina Benedičič, Azra Deljanin, Sadina Dautović, Eva Jelovčan, Pia Gornik, 
Klavdija Kne, Lara Kocjančič, Dijana Kričković, Teja Miklaučič, Laureta Shabani, Ema 
Perhavec 
Sinovi:  Žiga Benedičič, Vincenc Borovnik, Anže Božič, Gašper Mesec, Sead Miskić, 
Tim Pičulin, Matej Mohorič, Matic Šolar 
Priseljene sirote: Pero Kremenović, Mario Marijan, Žan Kralj 
Dom: učilnica zgodovine 
 
 
 
Naši vzdevki (ki nam jih je dala naša draga mati):  
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 kanalje 

 mulci frdamani 

 (včasih pa) sj drgač ste pa SONČKI =) 

Padli borci: Davor Radojevič, Žan Tanasič 
Srečna številka: 22+1 
Redovalnica: športna napoved 
Ostalo sorodstvo: vsi ostali učitelji, k ns majo že pouhn kufr 
 
Sabina Benedičič, Pia Gornik, Eva Jelovčan, 9. b 
 
 
OSEM LET JE MINILO … 
 
Veselje. Smeh. Sreča. Tek po šolskem hodniku. Konec pouka. Druženje s sošolci. To 
so bili najlepši trenutki 9. b razreda našega življenja. Spomini na prvi razred so še 
čisto sveži, kot da bi se zgodilo včeraj. A dnevi so minevali, kot za stavo in sedaj smo 
v 9. razredu. Med nami so se spletla prijateljstva, veseli in žalostni trenutki v 9. b 
razredu nam bodo za vedno ostali v spominu. Predvsem tisti veseli. V 9. b zagotovo 
ne bomo pozabili naših zanimivih razrednih in najboljših ur zgodovine. Seveda pa ne 
bomo pozabili naše drage razredničarke Daše Fabjan, ki je z nami delila srečne, pa 
tudi tiste manj srečne trenutke. Naučila nas je ogromno in nam bo ostala v lepem 
spominu. Do valete nas loči še čisto, čisto malo. Kako hitro je minilo ... Ko bi le lahko 
zavrteli čas nazaj! 15.6. se razidemo. Konec. A tudi nov začetek.  
9.B ZA VEDNO V NAŠIH SRCIH! 
 
 
V SPOMINU MI BO OSTALO … 
 
Ervin, 9. a: Pero! 
Matej, 9. b: Pero! 
Sabina, 9. b: Pero, k je zmeri zaspau, Kral z negovimi izjavami,  Vinko s svojmu 
zardevanjam 
Eva, 9. c: Moi Žiga<3 pa moja punca Sabina (smeh) 
Eva, 9. b: Kj Mesc uro prestavu. 
Pia, 9. b: Sabina! 
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Narisala: Klavdija Kne 
 
 
NAJPOGOSTEJŠE IZJAVE UČITELJEV IN UČENCEV: 
 
SITAR: Mohorič  ja dj se lpo used. 
TOPORŠ: Eva! Obrat! – Bomo tegaga rešl (primer). – U mojih letih je važna 
komotnost (o starih čeulih) – A kdo manka? – Ja, Svit. – Kdo paj to?  
BAŠA: Bohpumagej! – Okeiii. 
ABAZA:  Tiha voda bregove dere. – TIŠINA! – Ugrizni u klobaso. 
FABJAN: Tim glavo udšraubala aško uš grd!  – Dj Mesc tok nalož deuš lah potegnu. 
– Pa to svet ni vidu!  
KNAPIČ: Usete se prooosm! – Ej! Zj boš pa tih! – Zj bom pa tkole rekla …  - Nehi 
težit k te mam dost! – Tok tem trešla k strela! 
ŽBOGAR: Sm tko suh da se skos mene vit. – Ja stoječ je. KAPNIK sevede! 
FLORJANČIČ: A vi ne rečete daj punca simpatična? Aja vi rečete: Taj dobra. – Eni 
zelo smrčijo – praumo da žagajo. 
PERO: Oprostite k sm zamudu, zaspau sm. 
SEAD: Ej Žiga, a maš kj keša? 
MOHORIČ: Učitlca, jst vem! 
EMA: Awkward! – LOL! 
SABINA, PIA: Kes careee! – Kes petardaa! – Gapiimeeen! 
PIČO: Dj nehi. 
VINKO: (zafarba) 
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KRIŽANKA O UČITELJIH 

 
 
Vodoravno 
1. Priimek učitelja fizike 
4. Učiteljica drugih nivojev pri angleščini 
6. Učiteljica prvega in tretjega nivoja pri angleščini 
7. Učitelj telovadbe 
11. Priimek učitelja likovne vzgoje 
 
Navpično 
2. Ime učitelja geografije 
3. Priimek učiteljice prvega nivoja matematike 
4. Ime učitelja glasbene vzgoje 
5. Ime učitelja kemije 
8. Ime razredničarke 9. c razreda 
9. Ime razredničarke 9. a razreda 
10. Priimek razredničarke 9. b razreda 
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MATI: Vika Šuštar. 
OČE: Neznan (na počitnicah v Begunjah). 
DOM: Učilnica slovenščine. 
ŽIVEČI BRATJE IN SESTRE: Eva Lampret, Žiga Kodrič, Klara Hofer, Neža Majcen, 
Gal Hafner, Svit Hafner, Ajda Eržen, Nemanja Mirčić, Miha Petrovič, Nace Jordan, 
Marija Sladič, Janez Štular, Alja Krek, Alen Čaušević, Lovro Kokot, Vesna Čebular, 
Medina Radončić, Jasmina Grašič, Tjaša Tekavec, Dajana Vujinović, Žiga Žvab, Kaja 
Hegedič. 
POBEGLI: Matic Lazar, Nela Tači 
POSVOJENI: Nemanja Mirčić. 
NAŠ MOTO: Itak je use FooŁ CooŁ. 
NAŠA NAJLJUBŠA URA: Razredna ura. 
 
 

 



12 
 

PO ČEM SI BOMO ZAPOMNILI POSAMEZNE UČENCE 9.C 
 
ALEN ČAUŠEVIĆ – učenec, ki je cela leta »štrajkal«, zadnje mesece pa je dokazal, da zna 
in dobival same dobre ocene. 
GAL HAFNER – učenec, ki nam je vedno dvigoval povprečje (končni uspeh 4,93); ljubljenec 
učiteljev. 
SVIT HAFNER – je zelo spremenljivega vedenja ... enkrat siten, drugič še bolj siten... 
NACE JORDAN – razredni razgrajač, vedno za akcijo. 
ŽIGA KODRIČ – the ladies man. Vedno v družbi deklet, nikoli ne utihne in se vedno smeje. 
LOVRO KOKOT – vedno nas zalaga s sladkarijami, trenira rokomet. 
NEMANJA MIRČIĆ – čeprav je z nami samo 2 leti, smo ga dokaj dobro spoznali. Razredni 
šaljivec. 
MIHA PETROVIČ – vedno zadnji dojame šale (če sploh jih). 
JANEZ ŠTULAR – lenoba na kvadrat, življenja si ne more zamisliti brez računalnika. 
ŽIGA ŽVAB – na videz miren, tih, a vedno prisoten v kakršnem koli incidentu. 
VESNA ČEBULAR – vedno zaljubljena, piše pesmi ... 
AJDA ERŽEN – hiperaktivec ... športnica, ki nam je dvigovala povprečje. 
JASMINA GRAŠIČ – razredna hiphoperka – vzhajajoča zvezda. 
KAJA HEGEDIČ – odgovorna, zrela, odrasla – predsednica razreda. 
KLARA HOFER – ob zvoku njenega glasu vsi obnemijo 
ALJA KREK – zapomnili si jo bomo po rednih napadih smeha ...  
EVA LAMPRET – naš odvetnik. Vedno pripravljena na kreganje, še posebno, kadar so 
vključeni učitelji. Razredni sonček. 
NEŽA MAJCEN – ne poznate človeka, ki bi v sebi imel toliko cinizma in sarkazma. Njene 
priljubljene črke so c,č,s in š. 
MEDINA RADONČIĆ – majhna, a dolgolasa. 
MARIJA SLADIČ – kreativna in lepo riše – prava umetnica. 
TJAŠA TEKAVEC – dobra dušica, ki je vedno pripravljena pomagati. 
DAJANA VUJINOVIĆ – čeprav je dekle, se dobro spozna na nogomet in ga seveda včasih  
tudi igra. 
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Osmo leto šole je mimo 
čas je, da se poslovimo, 
ob slovesu kakšno solzo po licu spustimo! 
Skupaj smo preživeli dobre in slabe trenutke, 
užitke, zabavo in muke! 
Nekateri bolj, drugi manj uspešno 
do konca osnovne smo prilezli! 
Seveda brez prepirov pa ni šlo, 
velikokrat do nesoglasij je prišlo, 
a na koncu vse smo pozabili, 
kmalu pa spet smo se skoraj pobili! 
V osnovni smo se prvič zaljubili, 
nekateri prvič zabili, 
drugi le petke dobili! 
Okusili smo dobre in slabe plati šole,  
sedaj pa se moramo raziti, 
a ni nam treba na vse prigode pozabiti! 
Uspelo nam je uiti enim šolskim zidovom, 
a čez dva meseca nas čakajo hujši za vogalom! 
Sedaj vsak gre svojo pot! 
A prijatelji bomo ostali,  
upamo, da se bomo še kdaj sestali! 
Hvaležni smo učiteljem in staršem, 
ki so nam ob strani stali, 
v slabim trenutkih z nami jokali! 
Res smo veseli, da je to za nami! 
A treba je priznati,  
da ni bilo tako kruto, kot smo včasih prikazali, 
nekatere muke smo celo zaigrali! 
Mi smo se izkazali, 
svoje znanje pokazali, 
sedaj drugi pridejo za nami! 
Za nami bodo ostale le oguljene klopi, 
spomini in nerazrešeni prepiri, 
gotovo tudi kakšna graja, 
da smo mularija, ki samo nagaja. 
A imeli smo se vseh osem let lepo, 
upamo, da nam bo še naprej postlano tako! 
 
Vesna Čebular, 9. c 
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PO ČEM SE BOMO SPOMINJALI NAŠE ŠOLE IN PO ČEM SI BO ONA ZAPOMNILA 
NAS 
Ko bomo mislili na našo staro Prešernovo šolo, se bomo vsekakor spominjali naših 
nadvse smrdljivih stranišč. Še posebno tistega pri angleščini, saj  so se njegove 
opojne vonjave širile še po celem hodniku. Šola pa se nas bo spominjala po klopeh, 
ki smo jih označevali v primeru, če bi po prešpricanih urah pozabili, kje sedimo, pa 
tudi po slavnih poskusih, z grafiti narediti WC-je prijetnejše okolju. Vsekakor pa se ne 
bomo ne šola ne mi spominjali le neprijetnih stvari. Za temi zidovi se je dogajalo tudi 
kaj lepega. Veliko je bilo izrečenih šal, ki smo se jim nasmejali do solz. Ravno tu smo 
spoznali prijatelje, ki so  nam pomagali jokati se in so nam stali ob strani. Čeprav 
gremo sedaj vsak svojo pot, nas veže dolgoletno prijateljstvo, ki je poleg znanja 
najboljše, kar nam je osnovna šola dala. Hvala, šola!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


