
DEVETOŠOLCI -  ZADNJIČ 
 

Šola ni težka. 

Je lahka in svobodna 

kot ptič na nebu. 

 

DOMINIK PIGNAR, 9. B 

 

V tej šoli je bilo lepo in smešno. Učitelji so bili dobri; pomagali so mi, kadar česa nisem 

razumel. Naučil sem se veliko novega. Spoznal sem nove prijatelje. Žal mi je, da grem s te 

šole. 

 

MAKSIM MARDZIASAU, 9. B  

 

Sošolci so sošolci v šoli, izven nje smo dobri prijatelji. Včasih smo se sprli, a smo se znova 

pobotali. Morda se več ne bomo videli, a ostali bomo prijatelji. 

 

ALJAŽ GRMIČ, 9. B 

 

Šole je konec. 

To imejte za spomin. 

Lepo naj vam bo. 

 

Zdaj mi gremo stran. 

Vi še tu ostajate. 

Še kar nekaj let. 

 

Osnovna šola je bila tako kislo sladka. Bili so dobri in slabi trenutki. 

 

MIHAEL JUS, 9. B 

 

Konec je prispel. 

Kaj pa zdaj? 

Nov začetek. 

 

ŽIGA GEREČNIK, 9. B 

 

 Bilo je smeha, bilo je joka. 

 Vsak od nas je bil svoja roka. 

Včasih dobri, včasih slabi. 

A vedno smo skupaj držali. 

Norčije nam niso bile neznane, 

ves dan so bile poznane. 

Zdaj smo prišli do konca devetih let 

z mislijo, da je prijateljski svet res lep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIK SKLEDAR, 9. B 

 

Sošolce smo v šoli imeli vsi, 

četudi niso bili prijatelji. 

Na začetku vsak si jih želi, 

na koncu pa se od njih poslovi. 

V srednji šoli zopet nove dobiš, 

se z njimi spoprijateljiš. 

Nekaj let z njimi preživiš, 

nato se spet posloviš. 

Najbolj srečni tisti so, 

ki sošolce za prijatelje imajo 

in v nesrečah sami ne ostanejo. 

 

ŽIGA EMERŠIČ, 9. B 

 

Šola, šola … 

Kaj vse smo »skozi dali«! 

Tudi knjige smo skrbno brali. 

Devet let je minilo, kot bi mignil! 

Bilo je napeto, bilo je učno … 

Večkrat kdo je glas povzdignil, 

ker učenje bilo je mučno. 

Šola ni se še končala … 

Še bom knjige brala, 

da nekega dne učiteljica bom postala. 

 

TEJA MEDVED, 9. B 

 

Naj slovo ne bo 

preveč težko. 

Spomini naj se 

vtisnejo v srce. 

Od abecede  

do poezije. 

Nihče ni rekel, da bo lahko. 

Nihče ni rekel, da bo pretežko. 

 

TJAŠA KERIN, 9. B 

 

Pa smo leto končali, 

haikuje in pesmi pisali, 

se učili in brali 

pa smo leto končali. 

Mi smo osnovno šolo končali, 

brezbrižni smo postali. 

Vendar ti jaz povem, 

da ni vseeno vsem. 

 

ALEN KOREZ, 9. B 

 

Poletje je tu! 

Poletje se nam nasmiha, 

veter veselo piha. 

Sonce vsako jutro te poboža, 

rjava je tvoja koža, 

na oknu cveti dišeča roža. 

Morje v soncu se svetlika, 

zato skoči v morje in pika! 

In na koncu nastane lepa slika, 

ki prav vse zamika. 

 

JULIJA FRANGEŽ, 9. B  

 

 

ODA UMETNOSTI 

 

Črta, pika. 

Iz njiju nastane 

prava slika. 

Umetnost je živa, 

za lepoto sveta je kriva. 

 

Vsi umetniki 

svojo dušo bi dali, 

da bi svetu 

svoj pečat poslali. 

 

Zato spoštujmo to, 

kar so ustvarili, 

nam lepoto pričarali. 

 

JAŠA KOVAČIČ, 9. B 

 


