
 

 

ŠOLARSKA 

OSNOVNA ŠOLA RAKA 

Zbirka pesmi učencev 



 

Od pol osmih do dveh,  od pol osmih do dveh 

so zvezki v očeh, 

od pol osmih do dveh 

znanje nam kri žene po možganskih ceveh. 

Vsi fantje in dekleta,  

od pol osmih do dveh 

zuni (zunaj?) lep dan se nam obeta, 

mi notri imamo polno glavo črk teh.  

Se bomo sploh kaj naučil? 

Mah kje, vse takoj bomo pozabil. 

Učimo se na Raki, 

zarad učenja zgledamo ko raki. 

Devetošolci letos odhajamo,  

srednješolci postajamo,  

ko pridemo pogledat vas spet,  

nazaj nas bote hotl met. 

Samo Gorenc 

 

 

 



Od pol osmih do pol treh, 

šolarji hodijo po šolskih tleh. 

Šolarji so izmučeni, 

a vedo, da če se ne bodo učili, 

bodo končali v smeteh. 

 

Od pol osmih do pol treh,  

številke in črke so nam v očeh. 

Ko zjutraj zazvoni šolski zvonec,  

šolarji upajo, da bo čim prej konec. 

Dan je dolg ter vlada molk. 

Ko učiteljica zakriči, 

se šolar prestraši, kot mačka pred psi. 

Ko šolar pride domov, ga na mizi čakajo številke in črke. 

Obstajajo le številke in črke?  

 

Šolar se doma le uči, 

utrujen je, zaradi napora kriči. 

Od pol osmih do pol treh,  se dan spet ponovi,  

dnevi so naporni, zato na počitnice upajo vsi. 

Mat Kovačič 



Od pol šeste naprej, 

ko dan se začne, 

ko folk se prebuja, ko zjutraj na nebu, 

se sonce dviguje. 

Otroci hitijo na buse, v šole, 

od pol šeste naprej, 

od pol šeste naprej. 

 

Od pol osme naprej, 

od pol osme naprej 

ko zvonci zvonijo, 

ko učenci hitijo, 

v razrede divjajo, 

da učitli ne vidijo, 

ker če kdo zamudi, 

jih od učitlov dobi, 

od pol osme naprej, 

od pol osme naprej. 

 

Pol dvanajst, pol dvanajst! 

Želodčki že krulijo, 



se sline cedijo, 

in hrana diši. 

Ko ob dvanajstih zvoni, 

kosilo že čaka, 

na lačne ljudi, 

od pol osme naprej, od pol osme naprej. 

 

Kaj tokrat so skuhal? 

Učenci v dvomih, 

kaj dobrega upam, 

da v pekarno ne bo treba, 

denarčke odštet, 

od dvanajste naprej, od dvanajste naprej. 

Ko konec je šole, vsi gredo domov, 

                                                          

ker dosti imajo tega, teh zvezkov nalog, ker dosti majo učitlov. 

Utrudi jih to, prispejo domov, se vržejo v postlo, 

prižgejo tv, in si rečejo: 

 

»Koga briga, bo že.« 

                                                                                                         Leona Kočevar   



 

 

Od sedme do tretje, 

od sedme do tretje, 

so učenci pred zvoncem že za klopmi, 

kakor čebele med rožami. 

 

Vsak dan jim zelena tabla pada v oči 

polna čudes in novih stvari. 

 

Ko je končno napočil konec, so vsi veseli, 

da imajo svoj čas norosti. 

A ko bodo spet nazaj prišli, 

veseli da se srečajo vsi. 

Od sedme do tretje… 

 

Živa Račič 

 

 

 

 



Od osmih do dveh, od osmih do dveh 

sedimo vsi šolarji v šolskih klopeh, 

nestrpno čakamo zvonca smeh. 

Oči se nam zapirajo, roke zaspano glavo nam podpirajo, 

od osmih do dveh, od osmih do dveh. 

Pol desetih, pol desetih že smo šolarji pri premetih, 

športamo kot še nikoli, 

pri nogometu nam kar pojejo goli. 

Mučimo se, 

da ocena čim boljša je! 

Od osmih do dveh, do sedmih od štirih, 

v mislih nam šola,v mislih ocene… 

Res je težko to življenje – to je vsakega šolarja mnenje! 

Včeraj, zasanjano sem se uzrla vase: 

neka čudna misel po glavi se mi pase! 

O, kakor da cele dni delam samo za šolo, 

od osmih do dveh, do sedmih od štirih. 

Od osmih do dveh,od osmih do dveh 

šolski strah, strah v očeh… 

Eva Urankar 

 



Od šestih do ene, 

od šestih do ene, 

so sanje zgubljene, 

so hiše zatemnjene, 

šola nam možgane, živce nam zbere, 

na oknih smo izmučeni, 

vsi šolarji, šolarje in študenti in študentke, 

od šestih do ene 

šola nam možgane, živce nam zbere, 

od šestih do ene, 

od šestih do ene. 

 

Smo jo v dušo jemali? 

V šoli naši umi žarijo. 

 

Poglej v redovalnico, 

vanjo smo jih dali, 

od šestih do ene, od šestih do ene, 

stvari našim možganom so prepuščene. 

 

Zala Šribar 



 

O moj bog, o moj bog,                                                                                                                                                    

ta šola na daljavo.                                                                                                                                         

Potim se in potim, a nič ne naučim.                                                                                                                                                    

Ful kul mi je, ko zjutraj poležim,                                                                                                                                                      

pa vseeno šole ne prespim. 

O moj bog, o moj bog,                                                                                                                                                                   

ta šola na daljavo.                                                                                                                               

Printam, režem, bukve prebiram,                                                                                                                                                       

se živciram in lovim, da naloge pošlem jim. 

O moj bog, o moj bog, ta šola na daljavo.                                                                                                                                             

Učenje je res drugače,                                                                                                                                            

a zdaj ni čas za trače.                                                                                                                                                  

Se bo treba v roke vzet,                                                                                                                                             

če bom hotla srednjo met. 

O moj bog, o moj bog,                                                                                                                                                               

ta šola na daljavo, pomembno ima veljavo.                                                                                                                                    

Škoda je samo ta, da se špricat ne da. 

O moj bog, o moj bog… 

 

                                                                             Nastasia Strojin 



 

 

Od ene do devete, 

od pol osmih do enih, 

nekateri pravijo, da mučenje se začne, 

drugi pa, da zabava se začne. 

 

Od ene do štirih, od pol sedmih do treh, 

novo obdobje znova se začne, 

a sčasoma bo spet staro za vse. 

  

Nekateri uživajo, 

medtem ko nekateri ''trpijo'', 

a sčasoma se vse sčasoma konča.   

Tiara Povše 

      

 

 

 

 



        Ura je šest, naredim si za jest, 

umijem si zobe, sem utrujen že fejst. 

Sem že nared, odpravim se od doma, 

vem kaj me čaka … o neee, šola. 

 

V šolski klopi sediva jaz in moja volja, 

moja sopotnica, ki je kul prijateljica. 

Testi, spraševanja, domača branja, 

saj ni tako slabo v šoli sedet.  

 

Od ponedeljka do petka v šolskih klopeh, 

od pol osmih do treh. 

David Žabkar 

 

 

 

 



Ko zgodaj zjutraj pokuka svit, 

iz kokošnjaka se sliši krik, 

odeja gre še čez glavo, pa čeprav potrebno  bo od postelje vzeti slovo. 

 

Spet je ponedeljek. Ta dolgi ponedeljek. 

Že spet ta šola, že spet ti zvezki pa knjige in neučakani učitelji. 

 

Ponedeljek je dolg, torek še daljši, pa sreda v sredini, ko sitni smo že. 

Se že veselimo malega petka, 

in glej ga zlomka, ta je že tu. 

 

Vikend prelep je bil, 

vikend prekratek, kot vedno, je bil. 

 

Spet je ponedeljek, ta dolgi ponedeljek. 

Že spet ta šola, že spet ti testi. 

Pa dočakali smo komaj poletje, 

ko spati smemo, a kaj ko nas moti nekdo. 

Kaj mislite kdo je to? 

Šola, šola, šola, zakaj taka si nadloga? 

Jože Tomažin 



 

Od sedmih do tretje, 

od sedmih do tretje, 

so glave napete, 

so roke zavzete. 

 

Kakor ujetniki za rešetkami stojimo, sedimo, 

a strogih učiteljev in modre prihodnosti se ne bojimo. 

Ko lekcijo o življenju in šolanju dobimo, 

se prostih ur in odmorov še bolj razveselimo. 

 

Pol treh, pol treh, že  zvonec zvoni. 

Takrat se zavemo, da končali smo vsi. 

Doma mislimo, da se šole znebimo, 

a realnost spoznamo šele, ko se iz sanj prebudimo. 

 

Od sedmih do tretje, 

od sedmih do tretje, 

spet glave bodo napete, 

spet roke bodo zavzete.                                                                           

Maša Cimerman 



 

Prižigam in ugašam, prižigam in ugašam, 

so zasloni bleščeči, so telefoni žareči, 

vsak ljubi dan tako se obnašam, 

saj se na tehniko non-stop zanašam. 

Šole so nam zaprli, da ne bi vsi pomrli, 

zato  sedaj od doma delamo 

da vidimo, koliko se naučiti samostojno zmoremo. 

Vsako jutro na spletni pošti sporočilo nas pričaka, 

ki nam ne pove, kako se skuha omaka. 

Temveč vsebuje priponke, 

ki včasih od nas zahtevajo, da računamo tudi ulomke. 

Ker pa imamo preveč časa 

in je do nadaljnjega odpovedana vsakodnevna maša, 

nam učitelji pošljejo še povezave, 

da lahko preko videokonferenc vidijo naše obraze prave. 

 

Zaradi tega sedem dni v tednu 

prižigam in ugašam, prižigam in ugašam, 

in nenehno elektromagnetno sevanje prenašam. 

Matija Vene 



Od sedmih do tretje, od sedmih do tretje 

zunaj raste cvetje, 

notri govorjenje in petje. 

Od sedmih do tretje, 

tiho in hitro delamo, nismo ne lenuhi ne svatje, 

neznanci popolni in sestre in bratje, 

kdaj drvimo, kdaj lezemo čez dneve in čakamo poletje, 

ko dnevi bodo naše imetje. 

Že spet, že spet - 

računam, koliko je koren od sto pet! 

Napenjam možgane, razmišljam in se trudim. 

Ko končno mi uspe, spet se trudim. 

Od sedmih do tretje, res, čez dan poletje. 

 

Zvezkov, zvezkov, knjig, svinčnikov, 

kot da me dolgih dni ne bo domov. 

Smo mar pred sodbo? 

Saj sključeno nam naredi podobo... 

Od sedmih do tretje se sliši prestrašenih src bitje. 

Ure nekatere zbežijo kot blisk ure druge ne bi zbudil niti močan pisk. 

Lucija Pečarič 



 

 

Vsak dan šolarji v šolo so hodili, 

vsak dan se nekaj novega naučili. 

Dobivali težke so naloge, 

ki jih vedno opravili so rade volje. 

 

Kmalu proti koncu prišla je korona, 

ki nam šolo je odvzela. 

Tako moramo zdaj delati vsi preko spleta, 

nekaterim je všeč, nekaterim je to muka. 

 

 

Z nalogami še več smo obremenjeni, 

ves dan in večer pred ekranom smo prilepljeni. 

 

Kmalu nazaj v ritem bomo odšli, 

veseli kot še nikoli v šolske klopi. 

                                                                                             Maja Vrhovšek 

 

 



 

 

Od sedme do dvanajste, 

od sedme do dvanajste, 

so vse klopi zasedene, oči utrujene... 

 

A opoldne dan se kar ustavi, 

saj iz kuhinje prične dišati, 

ko ura odbije čas, 

vsi za mizo so na isti čas. 

 

 

Nato ponovno se začne, 

mladina v klopeh tiho sedi, 

spet utrujene so vse oči, 

ki na uro gledajo in čakajo. 

Ampak potem se kar zgodi, 

ko ura zazvoni, 

vsi izginili so en dva tri. 

 

Mija Ančimer 

 

 

 

 

 

 



 

Od sedmih do treh, od sedmih do treh, v šoli tičimo v klopeh, 

ko  nam naloge odsevajo v očeh. 

Ko z busa pridrvimo domov, 

od treh do sedmih nas učenja ne reši okov. 

Vendar nam šolarjem druženja ne manjka, 

saj ušpičimo jih pa take, da jih slišimo vse do lune. 

Vsak dan pridobimo modre nasvete učiteljev, ali naj raje rečemo "mučiteljev"? 

Od sedmih do treh, od sedmih do treh, 

še slabše je šolsko delo v karanteni, ker nam druženje prepreči razpoka v steni. 

Nenehno nas preganja tečna lenoba, preveč dela pa nam povzroča tudi tesnoba, 

pa vedno bolj se nam meša brez učiteljeve razlage. 

Več spanja se nikoli ne branimo, 

pred šolskim delom se pa še kako branimo, 

Prostega časa imamo kot morje, čez nekaj mesecev pa nam bo šola zopet povzročala gorje. 

Poglej v zvezek! Od sedmi do treh, od sedmih do treh, 

kajti šola ni hec. 

Od sedmih do treh, od sedmih do treh, v šoli tičimo v klopeh sprašujoč: 

Zakaj sploh je šola?    

Marina Kerin 

 



Sonce že zgodaj žari, 

nam šolarjem se v šolo mudi. 

Jutro je, vsi hitimo 

vsi hitimo, da se vse naučimo. 

 

Ko se usedemo v šolske klopi, 

se nam vlečejo nore stvari. 

Šolska vrata se zaprejo 

in z novim poglavjem začnemo. 

 

Od osme do ene, 

od osme do ene, 

so spet ocene letele. 

Veseli in razigrani 

smo si na ušesa šepetali. 

 

Šolski zvonec spet zvoni, 

sedaj pa pavza sledi. 

Vsak šolar kriči, kaj se komu zgodi, 

ko z busom proti domu hiti. 

 

 

Nam, devetarjem, se izlet obeta, 

ker še malo, pa bo konec šolskega leta 

Vsi se veselimo izleta, 

ker se nam nekaj kulskega obeta. 

 

Zala Kazakovič 

 

 



Od pol osmih do enih, od pol osmih do enih, 

Je nalivno pero v roke vzel marsikdo. 

Od pol osmih do enih,vsi v razredih, 

veliko je že izmučenih. 

 

Ura je ena, ura je ena, ura zelo zaželena. 

Avtobus prihaja, je vzdušje lepo, 

saj gremo domov, a spet bo delo. 

 

Sedaj sem doma,kjer me delo že čaka. 

Odprem zvezek, 

še prej pa pojem en zrezek 

in grem na delo. 

 

Domačih nalog 

imam polno zalog. 

Me nihče ne spusti  s tira, 

mi nihče ne da mira. 

Gal Lavrič 

 

 



Od osme do druge, od osme do druge, 

poslušamo, pišemo, mučimo se, 

da ocene bi naše bleščeče bile. 

Od osme do druge, od osme do druge, 

saj učiteljica »šenka« nam ne, 

ko zazvoni, pa vsak učenec po svoje gre. 

Od osme do druge, od osme do druge. 

 

Od štirih do spanja, od štirih do spanja, 

se nam še ne sanja, kaj jutri nas čaka; 

spet nova tlaka. 

Pod odeje skočimo, v sanje zaplavamo, 

saj jutri nas čaka spet nova tlaka. 

 

A danes je vse drugače, od jutra do spanja, od jutra do spanja 

vsak zdaj le sebe k učenju priganja. 

Je šola zaprta, nikamor ne smemo. 

Če pa že smemo, tja z maskami gremo. 

Le kdo bi si mislil, da kdaj bomo rekli: 

»Oh, ko bi le zdaj lahko po šolskih hodnikih spet tekli!« 

Iva Rostohar 



 

VIRUS 

 

O virus, o virus, 

»Zakaj, le zakaj 

si nam šolsko leto prekinil?« 

se sprašujemo vsi devetošolci mi. 

 

Spusti nas nazaj 

k učiteljem in njihovi razlagi, 

saj je težko delati na daljavo. 

Vsi nosimo maske. 

Prosim, pojdi stran, 

daleč stran in ne vrni se! 

Matic Cvelbar 

 


