
1. RAZRED
• Bilo je davnega leta 2006, ko smo se prvič polni 

pričakovanj in hkrati polni strahov skrivajoč se za  
starši, podali po poti, ki smo jo nato v vseh letih 
osnovnega šolanja še ničkolikokrat prehodili.

• Vsak dan je bilo lažje ob spoznavanju prvih črk, 
številk, ob trenutkih igre smo to našo bav bav 
ustanovo hitro vzljubili in se začeli v njej počutiti 
domače.

• Do konca šolskega leta smo postali celo tako odrasli, 
da smo se skupaj z učiteljicami za cele tri dni 
odpravili v Kekčevo deželo.









2 .RAZRED

Zdaj smo bili že popolnoma domači na sceni. Postali smo še 
večji  frajerji, saj nam ni bilo potrebno zamenjati niti učiteljice. 
Snov je postajala za odtenek zahtevnejša, ampak časa za 
lumparije ni zmanjkalo.









3. RAZRED

• Juhu, še zmeraj iste učiteljice, ampak zahtevnejše. 
Ne samo da so nam razlagale težje stvari, želele 
so, da jih vikamo. Ni več šale.

• Pospešeno beremo, pišemo male, velike, pisane 
črke, seštevamo, odštevamo, že gladko beremo … 
Ufffff, naslednje leto se bodo začele ocene.

• Na počitnice ne gremo s tako lahkim srcem kot 
prejšnje leto, naslednje šolsko leto bo pestro.









4. RAZRED

• Skoraj isti občutek kot v prvem razredu.

• Vsi čakamo, kaj bo, kdo bo vstopil v učilnico, 
kakšen/kakšna bo do nas.

• Prve ocene, prve solze, aha … resno bo treba 
zagrabiti.

• Obstaja pa ena dobra stvar, to je letna šola v 
naravi.

• Pet dni Strunjana smo si pošteno prislužili, saj 
smo se pošteno namučili z ocenami.









5. RAZRED

• Spet zahtevnejša snov, več predmetov in vsega 
več. Da se učitelji /učiteljice menjavajo, smo že 
vajeni.

• Na novo je to, da kuhamo.

• Konec leta obiščemo Logarsko dolino in že 
smo stopničko više.











6. RAZRED

• Spremembe, spremembe ….

• Mešanje razredov, en kup novih sošolcev in 
sošolk, pretirane slabe volje ni, saj se vsi med 
seboj poznamo …

• Leto teče mirno, pogosto mislimo na sneg. Le 
zakaj? Obeta se nam šola v naravi, tokrat 
zimska. Pet dni smučanja na Ribnici na 
Pohorju, spet smo bogatejši za lepo izkušnjo.















7. RAZRED

• Nekateri smo si to leto prisvojili razrednika Branka 
Merkača in razredničarki, Simono Uranc in Nives 
Kasper Mrdavšič, a cejevci smo dobili nadomestno 
razredničarko Vanjo Benko. Vsi so ostali z nami do 
konca. 

• Malenkost bolj odtrgani in zelo razposajeni smo se 
vrnili s počitnic, tako so govorile naše učiteljice. 
Puberteta? ... Učitelji se itak motijo, mi smo čist kul, isti 
smo kot vedno. Snov pa ni! 

• Ob nenadni izgube drage učiteljice matematike, 
Andreje Jug, smo obnemeli. Še vedno se je radi 
spominjamo.















8. RAZRED

• En kup novih sošolcev in sošolk srečujemo prvi 
šolski dan. Hmm … ne, ne, minulo poletje očitno 
nismo počeli drugega, kot rasli. Vsi smo višji, 
fantje imamo nekam globoke glasove, punce pa … 
Ja, res je! Prave dame so postale.

• Končni izlet v Celovec nam bo ostal zapisan v 
srcih. Bilo je zadnjič na izletu, da nas je spremljala 
učiteljica Cvetka Kos, ki se je bomo vedno radi 
spomnili.















9. RAZRED







HIMNA devetošolk/devetošolcev generacije 2014/2015
Besedilo napisal Aljaž Dobnik (melodija na pesem Na božično noč)

Prišel je zdaj tisti dan,
prinesel je konec sanj,
teh skupnih 9 se let,
končalo je.

Šolskih prijateljev,
prvih zaljubljencev,
pozabili ne bomo nikdar,
s spomini živimo naprej.

REFREN 1
Na konec poti smo zdaj prišli,
s solzami v očeh bomo odšli,
težko je, a ni nam žal,
saj nam bo ostal spomin na te dni.



Hvala učitelji,
z nami ste dobri bili,
teh naših 9 let,
prehitro je šlo.

Pred nami je nov izziv,
nova prijateljstva,
naprej želeli smo si,
a zdaj bi nazaj prišli.

REFREN 2
Saj danes MI zadnjič tukaj smo,
s solzami v očeh odhajamo,
spomin na te šolske dni
pa naj nam živi še mnoge dni.


