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NAŠ RAZRED 
 
Mi smo peti razred 
in v šolo hodimo. 
 
Zvonci zazvonijo, 
po hodniku se zapodimo 
in vsi na glas kričimo. 
 
Ko pa konec je odmora, 
se v razrede zapodimo 
in se pridno učimo. 
Šolske naloge razdelimo, 
jih marljivo naredimo. 
 
Učiteljice Karmen se bojijo, 
ker na razgovore hitijo. 
 
Znova zvonci zazvonijo 
in hitro domov odhitimo. 
 
 
Živa Kavs, 5. a 



5. A 
 
Pri športni vzgoji se lovimo, 
a se tudi naučimo. 
 
Skok v daljino in v višino, 
pa še golf udarec mimo. 
 
Razred naš je čist in lep, 
da bi ga gledal svet. 
 
Mi veliko znamo, se lepo imamo, 
pa tud' klepetamo. 
 
 
Alen Jazbec, 5. a 



5. A 
 
Ta razred je zakon. 
Ko Karmen zakriči, 
hitro skozi vrata zdirjamo vsi, 
da za nami se kadi. 
 
Med odmorom karte igramo, 
pri pouku učiteljico pozorno poslušamo. 
Ta razred je neverjeten- 
ko nivoje imamo, se veliko pogovarjamo. 
 
Vsi skupaj radi se imamo, 
nihče nobenga ne izziva, 
zato redko pride do prepira. 
 
Lepe ocene kar dežujejo, 
da nam je pri srcu milo, 
in vsi si želimo,  
da bi jih še več bilo. 
 
 
Alen Telban, 5. a 



MOJ RAZRED 
 
Ko počitnic konec je bilo, 
vsi na trnih čakali smo, 
v kateri razred šli bomó. 
 
Z Majo ali z Uršo, 
s Tajdo ali s Kiti. 
Z vsemi radi bi bili, 
zato težko smo čakali. 
 
A tako pač je, 
da vsak razred loči se, 
ker če ne učitelji, 
že po tednu bi odšli. 
 
Zdaj na polovici smo 
in družbo pišemo. 
Učiteljica hvali nas samo, 
da kakor ovčke pridni smo. 
 
 
Ana Žuber, 5. a 



NAŠ RAZRED 
 
V šoli je zelo lepo, 
ker veliko sodelujemo. 
 
Skupno delo je zanimivo, 
saj se zmeraj kaj naučimo. 
 
Učiteljica na tablo zmeraj piše, 
a nikoli nič ne riše. 
 
 
David Uršič, 5. a 



MI VSI 
 
Mi smo razred 5.a, 
kdor si upa, se preda. 
 
Fantje dobri smo v nogometu, 
punce pa v rokometu. 
 
Drug za "druzga" se borimo 
in pravice ne spustimo. 
 
Eden levo, drugi desno, 
a na koncu skupaj smo 
in na koncu verjemite, 
res smo dobri mi vsi. 
 
 
Gašper Konavec, 5. a 



KAJ JE ŠOLA? 
 
Kaj je šola? 
Šola ni šala, 
šola ni krava, 
kaj je šola? 
 
Kaj so zvezki? 
Ali so zrezki? 
NE, zvezki so, v katere 
pišemo in rišemo ... 
 
Kaj so 5, 3, 4, 5? 
To so naše ocene. 
Ali so dobre ali slabe? 
ODGOVOR: dobre ... 
 
 
Ines Kranjc, 5. a 



ODNOSI V 5. A 
 
V našem 5.a razredu 
je med nami vse v redu. 
Včasih motimo v razredu 
in se ne naučimo v redu. 
 
Včasih pa smo zelo pridni, 
saj v ocenah se to vidi. 
Radi si nagajamo 
in se med sabo zafrkavamo. 
 
Vse bi bilo še bolj v redu, 
če bi jaz vedno domačo naredu, 
še bolj bi bilo pa v redu, 
če bi me imeli bolj radi v razredu. 
 
Kadar zbolim, 
nikoli zvezkov za prepisat ne dobim. 
In posledica tega 
je tudi slaba ocena. 
 
Zato moji sošolci, 
imejte me radi, 
da bodo naši odnosi 
boljši postali. 
 
 
Jernej Gabršček, 5. a 



UČITELJICA 
 
Če na hitro opišem jo, 
lepa, urejena, kot ni nobena. 
Veliko veselja in moči 
nam deli vse dni. 
Če kdo grdo se obnaša, 
učiteljica nič ne odlaša 
in hitro poskrbi, 
da vse se uredi. 
Res, veliko nas nauči, 
za šolo in druge stvari. 
Včasih se zgodi, 
da jo v šolo ni. 
Takrat nas vse skrbi, 
kaj se z njo godi. 
Ko pride v šolo, nam je vsem lepo, 
zatorej v klopi sedimo krepko. 
 
 
Kaja Rakušček, 5. a 



RAZREDNA SKUPNOST 
 
V našem razredu se imamo zelo lepo, 
saj drug drugemu radi pomagamo. 
Včasih se tudi skregamo, 
a se hitro pobotamo. 
Včasih težko pri knjigi sedimo, 
a smo veseli, ko dobro oceno dobimo. 
Učiteljica nas zelo rada pohvali 
in nam zmeraj rada stoji ob strani. 
Ko pa kaj pride vmes, 
hitro poskoči in reši problem. 
 
 
Neja Rakušček, 5. a 



RAZRED 
 
Peti a, to smo mi, 
ki se kar naprej uči. 
 
Šola je kar zanimiva, 
prav tako kot lepa rima. 
 
Pri gospodinjstvu se učimo, 
kako zdravo naj živimo. 
 
Fantje radi se imamo, 
ker veliko se igramo. 
 
Punce pa nas kregajo, 
da kot race pišemo. 
 
Črtica črtkana, kdo 5. a 
napisati zna? 
 
 
Žan Kurinčič, 5. a 



V 5. A RAZREDU 
 
Učiteljica dobra je za vse, 
ker nam veliko pove. 
Vsi fanti kavalirji smo 
in odlični za vse. 
 
Doma vem vse, 
razen, ko pišemo, ne. 
V šoli se zabavamo, 
ko dobre ocene padajo. 
 
Veliko pogovarjamo se vsi, 
ker smo prijatelji mi, 
štejemo ptice, 
ker so naše prijateljice. 
 
 
Žiga Matelič, 5. a 



UČITELJICA 
 
Učiteljica naša je, 
Karmen dobra je za vse. 
Razloži in nas nauči, 
ocene deli in pogumna  
se nam zdi. 
 
Učiteljica dobra je za vse, 
ker nas veliko nauči, 
domače pišemo lepo, 
in imamo se dobro. 
 
Hvalijo nas čisto vsi, 
da dobri učenci smo, 
to velika naša je zasluga, 
piko na i pa Karmen dobi. 
 
 
Katarina Volarič, 5. a 



RAZREDNA SKUPNOST 
 
V našem razredu 
je vse v najlepšem redu. 
Smo razred 5. a 
in vsak nas pozna. 
Učiteljica naša je Karmen Ostrožnik, 
ki, hvala bogu, ni kot kak orožnik. 
Včasih je hudo, včasih pa ne, 
a to je le dobro za vse. 
Predsednica naša je Katarina, 
ki po razredu pleše kot balerina. 
Njena namestnica pa je Maja, 
ki ne boji se niti zmaja. 
Razredni blagajnik pa sem jaz, 
ki se za zdaj poslavljam od vas. 
 
Kiti Gomilšček, 5. a 



PRIJATELJ ROKO MI PODA 
 
Prijatelj roko mi poda, 
odpelje pa me tja ... 
 
... tja v daljavo, 
ki kliče se 5. a. 
 
Prijatelj ti moj bodi vedno, 
končno si moj "school friend". 
 
Naš klub kliče se Vedo, 
ker vsi kličemo se medo. 
 
V šoli uč'mo se "ful", 
vsi pravi "vediji" smo "cool". 
 
Maxinne Čopi, 5. a 



5. A 
 
5. a se radi imamo, 
saj drug drugega poznamo. 
V razredu imamo as-a, 
to je učiteljica naša. 
 
Veliko nam pove, 
tako da vsak ve, 
da brez učenja nič ne gre. 
 
Vsak v šoli nas pozna,  
a le po imenu 5. a. 
Učiteljica se razjezi, 
če domače naloge ni. 
 
Ko domače trikrat ni, 
podpis domov prihiti. 
Domača naloga nas le uči, 
šolsko snov nam utrdi. 
 
 
Sara Rakušček, 5. a 



SANJE V UČILNICI 5. A 
 
Je bil en fant. 
Je bilo dekle. 
Sta v šolo šla. 
V 5. a. 
 
V razredu so bli 
morski psi. 
Pojedeni smo 
zdaj vsi! 
 
Le učiteljica 
ostala je. 
A eden pes jedel ni, 
pojedel je učiteljico. 
 
Zdaj konec je 
te pesmice, grozljive. 
A, raje ne hodite tja, 
v ta 5. a. 
 
 
Maja Perinčič, 5. a 



NAŠ RAZRED 
 
Naš razred je preprost, zanimiv, 
kot vsakdanji dan. 
Ko igramo se na trati, 
vpijemo v en glas, 
da se sliši čez vso vas. 
 
A škoda, konec odmora je zdaj, 
se zapodimo v razred nazaj. 
Nekdo pade na tla, učiteljica pa 
jezna je do neba. 
 
Naša učiteljica veliko nas nauči, 
pa še za red in čistočo 
poskrbimo vsi. 
To je naš 5. a, 
vsi prijazni smo za dva. 
 
 
Melita Koren, 5. a 



5. A RAZRED 
 
"Beri! Piši! Riši!" 
vedno znova sliši se, 
včasih že odveč mi je, 
a kaj, ko šola zahteva me. 
 
Včasih šola zahtevna je, 
naloga, učenje, to stalnica je, 
a vedno znova pogrešam jo, 
ker v šoli pestro bo. 
 
Naša učiteljica dobra je, 
vedno znova z nami je, 
tudi kadar težko nam gre. 
 
Vsi skupaj pomagamo si 
in zabava nas ne zapusti, 
da iz dneva v dan 
si krajšamo šolski dan. 
 
 
Tim Medveš, 5. a 
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Pesmice o našem razredu smo napisali zato, da bi nas 
podrobneje spoznali in bi nasmejali tudi bralce. Želeli smo 
predstaviti svojo učiteljico; in da bi izvedeli malo več o naših 
prijateljskih odnosih. 


