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Giorgia Prodan, 1. b 

 

 

D a r o v i  

Pojdi v naravo, ne bo ti žal. 

V njej se skriva največji zaklad. 

Imamo ga, da ga varujemo. 

Skrbimo zanj! 

Saj se lahko izgubi. 

Zato ga zgrabi in uživaj. 

Boš videl. 

Všeč ti bo! 

Amanda Babič, 6. b 

 

 

Narava, morje in knjige, 

čuvaj vse to, 

zato pa beri moje pesmi, 

da bo v tebi ostalo vse to. 

Jaka Klun, 6. b 

 



P o s e b n i  d a r o v i  

Darovi ni nujno, da so materialni, 

saj takšni še bolj zabavni.  

Z njimi razveseliš vsakogar, 

ki ti je za njega mar. 

 

Podariš mu lahko ljubezen, 

namesto da si besen 

in daj mu podporo, 

kadar ima moro. 

 

Na tak način ga razveseliš 

in k njemu prihitiš. 

Z roko v roki korakata, 

tako postaneta prava prijatelja. 

Tanaja Česnik, 6. a 

Darovi niso le materialni,  

lahko so to besede, 

ki nekomu več pomenijo kot vidni darovi. 

 

Dobimo jih lahko za rojstni dan, 

ali za kakšno posebno priložnost. 

 

Zame darovi le tisti so pravi,  

ki skrivajo se v naravi. 

Klej Sanabor, 6. a 

Ni vse, kar lahko podariš,  le materialno: 

Pokloniš  lahko ljubezen, srečo in prijateljstvo, 

saj to je normalno! 

Neki osebi, ki jo imaš rad, 

več pomenijo čustvene stvari ali pesem … 

Valentina Sinkovič, 6. a 



 

Michelle Mesarec, 6.a 

 

 

Pomlad 

Kdaj se rodi pomlad? 

Ko zacveti cvetlični grad. 

Kaj cvetlični grad sploh je? 

To je obzorje, kjer rože cvete. 

Zakaj pa rože sploh cvetijo? 

Da pomlad prebudijo. 

Zakaj se pomlad zbudi? 

Da si lahko pretegne kosti. 

Zakaj si mora pretegniti kosti? 

Da lahko pozimi spet zaspi. 

 

Živa Dodič, Domen Dodič, 5. a 

 

 



Pomlad v 1. a 

 

Bila je pomlad. Ptički so leteli. Tina, Tine  in Miha so nabirali zvončke. Srečali so živali.  

Splezali so na drevo in zagledali veverico. Imeli so piknik. Živali so bile lačne in so jim dali 

hrano. 

 

 Anika, Nika, Faik, Erzon 

Nekoč je sijalo sonce. Jan, Anja, Julija in Brin so odšli nabirat rože. Zagledali so ribnik in v 

njem so bile ribe. Sonce se je skrilo za hribe in odšli so domov. Na mizo so postavili vazo z 

rožami.  

Anja, Jan, Brin, Julija 

 

Miha, Tina in Tim so odšli v gozd nabirat rože. Našli so vijolice. Sonce je že zahajalo. Tim je 

našel tudi zajčka, ki je tekal po gozdu. Bližala se je noč in odpravili so se domov. 

Matija, Debora, Tobija, Ana G.  

 

Nekoč so živeli Miha, Tina in Tim. Odšli so v gozd nabirat mačice. Videli so živali in pisanega 

metulja.  Bil jim je tako lep, da so ga hoteli uloviti, a jim je zbežal. Odšli so domov in bili so 

žalostni. 

Lara, Eneja, Luka, Patrik  

Nekega dne so Ana, Erin, Danijel, Hana in Alina na vrtu naredili piknik. V vazo so dali rože in 

na žaru pekli čevapčiče. Na mizo so postavili pisan prt. Videli so metuljčka in so ga lovili. 

Ana P., Hana, Danijel, Alina, Erin  

 

 

 



 
Gaja Vatovec, 3. a 

 

 

Hrpelje, 11. 9. 2014  

 

 

Draga ga. Jesen!  

 

Letos si nas obiskala že kakšen mesec ali dva prezgodaj! Nismo bili preveč veseli 

tvojega obiska, saj smo si želeli dolgo in vroče poletje. Upam, da se zavedaš, da si nam 

uničila večino počitnic, ker smo ves svoj prosti čas preživljali v stanovanjih pred 

televizorjem in računalnikom. 

Upam, da se z gospodom Poletjem nisi preveč sprla, ker si ga želimo še velikokrat videti 

in srečati v njegovih sončnih in zelenih barvah. 

Mogoče bi si lahko privoščila kakšen mesec potovanja na južno poloblo in srečanje s 

starimi znanci.  Upam, da se naslednjič vidimo ... vendar ob pravem času in na pravem 

mestu. 

 

Lepo te pozdravljam do ... naslednjič. 

 

Noel Šiškovič, 9. b 

 



Hrpelje, 11. 9. 2014  

Draga gospa Jesenova! 

 

Letos si pa kar hitro prišla na obisk. Sta se morda z gospodom Poletjem skregala, da se nam 

izmika? Vedno, ko opazim, da se bližaš, imam mešane občutke. Res je, krasno nam pobarvaš 

gozdove, skoraj tako kot tvoja prijateljica Zima. Ne razumem pa, zakaj vedno s seboj vlačiš 

svojo zvesto spremljevalko gospo Šolo! Lahko bi se malo razšli in mi učenci bi bili zelo veseli, 

saj nam gre gospa Šola počasi že na živce. 

Upam, da nas boš naslednje leto zopet obiskala, saj, če nas ne, pomeni, da se Zemlja drugače 

vrti. 

 

Lepo te pozdravljam. 

Nik Nikolić, 9. b 

 

 

Kozina, 11. 9. 2014  

Pozdravljena! 

Priznati moram, da ti nisem pisala že eno dolgo, naporno in utrujajoče leto. Menim, da si nas 

prehitro obiskala in si svojega prijatelja prikrajšala za obilo dela in časa. 

Pa tudi pogrešala te nisem, saj si mi svoje solzice intenzivno prinašala celo poletje. Kot 

napovedujejo vremenarji, jih tudi sedaj ne boš prenehala točiti. Vseeno pa bi lahko nekaj 

časa počivala in delo prepustila svoji desni roki in kolegu Poletju. Polni pričakovanj smo, saj 

nam vreme še kar naprej ni naklonjeno. 

Čeprav vem, da je to tvoj čas, menim, da bi bili vsi veseli, če bi na plan poslala še sonce. 

Počitnice so bile prav zoprne, se ti ne zdi? Upam, da boš o tem dobro razmislila in nam 

popestrila to svojo magično jesen. 

Pozdrav. 

Sandra Rijavec, 9. b 

 

 

 

 



Pomlad – jesen 
 

Vsi vemo, kdaj je pomlad, 
ko rožice cvetijo in ptički žvrgolijo, 

pa tudi ljubezen je v zraku. 
 

Fant povabi punco pozno v mraku, 
prav kmalu pomlad mine 

in ljubezen skoraj prekine. 
 

Jeseni je tudi lepo, 
ko se živali prebudijo 

in svoje domove zapustijo. 
 

Pa tudi listi odpadejo 
in otroci se z njimi poigravajo. 

     Damjana Mihalič, 7. b  

Jesen 
 

Jesen je polna lepih barvic, 

veliko vetra in dežja. 

Po dežju je veliko mavric 

in nasmehov brez meja. 

 

Moj dan se začne s poukom, 

poln novih je besed. 

Zvečer mi naloga gre z muko, 

lepo zaspim kot vseved. 

Tatjana Bolčič, 7. a 

 

 
Nina Mezgec, 8. a 



Šola, prihajam! 
 

Ko veter odpihne poletje, 

pride na plano jesensko cvetje. 

Z njim pa tudi šolski svet 

in meni najljubši nogomet. 

 

Čeprav prevladuje učenje, 

je šport tudi pomemben za življenje. 

Zato se bomo s prijatelji trudili, 

da bomo nogometno ligo osvojili. 

 

V šoli poskušal bom dobre ocene imeti 

in še kakšno priznanje prevzeti. 

Zato se mi naslednje leto ne bo treba bat', 

ko bom prišel do šolskih vrat. 

Enrik Ostrc, 7. a  

 

 

 

Jesen 
 

V barvah jesen zažari in zime si ne želi, 

veter brije vse do gležnjev 

in sprašuje »kam pa kam«. 

Mala deklica prestopa se z noge na nogo, 

brez obutve težka bo. 

 

»Kam pa kam odhajaš, deklica mlada, a me imaš kaj rada?« 

Ne ne ne, to pa ne, saj zebe me v gole noge. 

 

»Kam greš brez mene in moje Snežice?« 

Grem tja daleč stran od širnega neba. 

 

Veter, veter, grem tja daleč od širnega sveta, 

tja, kjer listje šelesti in sonce se smeji. 

Veter, veter, zdaj pa grem v toplo jesen in mehek objem. 

Nina Počkaj, 7. b  

 

 



Prišla je šola 
 

Začela se je šola, 

za nekatere prava nočna mora. 

Jaz se šole veselim, 

ker se veliko naučim. 

 

Letos zanimivo bo, 

ker sedmošolci smo. 

Učiteljice pripravljene so, 

da glave napolnijo. 

 

Čeprav se šole veselim, 

se včasih kontrolk bojim. 

Kontrolke del šole so 

in dobre ocene prinesejo. 

 

Andraž Makuc, 7. b  

 

Košarkaški dvoboj 
 

Ko ura odbije, 

se tekma začne, 

Dragič koš zabije 

in se zmage zave. 

 

Nasprotni ekipi se tresejo kolena, 

saj je še vedno šest proti ena. 

 

Naši pod koš hitijo, 

zato se nasprotniki potijo. 

Spet smo koš zadeli 

in v vodstvo pohiteli. 

 

Zdaj publika nori, 

glasno navijati hiti, 

do zmage je le še korak, 

ki ne zmore ga vsak. 

 

Ema Grmšek, 7. b 

 



V času belih rož 

 

Po koncu tople jeseni nastopi zima, polna presenečenj. Živali bodo spale, le tu pa tam bosta kakšna 

srna ali zajec puščala sledi. Bela zima, polna snega, je prelepa! Mogoče bo mrzla in nas bodo 

snežinke, ki jih bo veter raznašal okoli, zbadale v naše obraze.  

Sankanje po prostranih belih površinah nas razveseli kot najlepše darilo. V hiši se že kuha vroča 

čokolada in gori topel kamin. Snežinke belinke, ki padajo, nas spominjajo na lepoto 

zime in njeno posebnost. 

Včasih se zgodi, da na zimski dan zboliš ... To je nekaj najhujšega. Misliš le na to, kdaj boš ozdravel, da 

si vzameš čas za ogled te mrzle, a lepe bele lepote. 

Zasnežena drevesa in travniki. Ko jih sonce osvetli, vidiš to bleščanje kot skupino fotografov z 

bliskavico. 

Matjaž Urbančič, 9. a 

 

Rdeč škrlat zamenja bela odeja. V gozdu je samotno in prazno. Ledene rože na oknih spominjajo na 

prečudovite kristale. Drevesa si nadenejo bele rokave. Polni veselja in zabave so večeri 

ob toplem ognju. Tekoča voda se umiri in blešči kot tančica na poročni obleki. Na zemljo padajo 

mrzle, bele kepice. Ledeni mož upa, da še dolgo ne bo zmanjkalo bele rjuhe, s katero je pokrit. Hladna 

neprijetna jutra pričarajo razočaranje ... ker so zelena. 

Kristina Mihelj, 9. a 

 

 

Rinese Suka, 8. b 



Lisica in vran 

Lisica si je rep zlomila, 

rada bi si ga rešila. 

Pa prileti mali vran 

in ji rep potegne stran. 

Rada bi se mu zahvalila, 

ga na čaj je povabila. 

Pa reče mali vran: 

»Zdaj pa čas je, 

da grem stran.« 

»Daj, ostani še malo, 

ti bom skuhala vranjo hrano.« 

Lisica kuha že, 

vran pa obrne se: 

»Nasvidenje, pretental sem te!« 

Anja Novak, 6. a 

 

Eneja Kocjančič, 1. a 

 



Miška Smetiška 

Živela je miška, 

miška Smetiška. 

 

Šla je v jamo, 

v njej je našla salamo. 

 

Prišla je podgana Micka, 

bila je brez ficka. 

 

Šla je po salamo, 

a je zagledala prazno jamo. 

 

Bilo ji je hudo, 

saj si je salame želela zelo. 

 

Bila je jezna na miško, 

miško Smetiško. 

 

Miška je Micko videla, 

hitro salamo vrnila. 

 

Podgana Micka ni postala bavbav, 

saj je miška, miška Smetiška, ravnala prav. 

Luka Korošec, 6. b 

 

O ptički in hroščku 

Ko se povodenj je ulila,  

je veliko lužo naredila.                                 

Vanjo pade mali hrošč 

                                                               in  kliče, kliče na pomoč.                                             

 Z roko maha in kriči,  



a nihče se ne oglasi.                                            

Ko ves izmučen tam leži,  

mimo ptička prileti.                                  

Hrošček prosi za pomoč,  

obljubi jagod poln koš.                                 

Ptička ga pogleda izpod oči,  

s kljunčkom dvigne: en, dva, tri.         

Hrošček zdaj na suhem je,  

ptički klanja in zahvaljuje se.                 

Ptička pa brez slabe vesti,  

s kljunčkom hroščka zdrobi. 

Julija Slavič, 6. b 

 

 

Tinej Ostrc, 5. b 



 
Jernej Bernetič, 8. a 

N a  k r i l i h  p r a v l j i c e  

Bil sem v zasneženi pravljici 

Bil je večer. Preden sem šel spat, sem pogledal skozi okno. Zaželel sem si, da bi bil zunaj 

sneg. Legel sem v posteljo in zaspal. 

Ko sem se zjutraj zbudil, sem imel čuden občutek. Pogledal sem skozi okno in ugotovil, da je 

zunaj vse belo. Znašel sem se v snežnem gozdu. Vse je bilo iz snega: drevesa, hiše, avtomobili 

in ceste. Oblekel sem se in stekel ven. Srečal sem dva snežaka, ki sta mi povedala, da v snežni 

deželi namesto ljudi živijo snežaki. Pogledal sem se in ugotovil, da sem tudi sam snežak. Ves 

dan smo se igrali na snegu. Pojedli smo snežno kupo in zmrznjeno jajce. Zvečer smo vsi 

snežaki legli v veliko zasneženo posteljo. 

Začelo me je zebsti. Še dobro, da je v sobo prišla mama in me rešila zasneženih sanj. 

Tinej Ostrc, 5. b 

 

Bila sem v gozdu, kjer rastejo pravljice 

Gledala sem skozi okno in poslušala močan veter. Naenkrat se je odprlo okno in že me je 

odneslo visoko po zraku. 



Čez nekaj časa me je veter spustil v gozd, ki je bil oddaljen tisoč milj od mojega doma. Strah 

me je bilo, a sem se opogumila in se odpravila globoko v gozd. Tam sem srečala škrate, vile in 

samoroge. Tako čudno mi je bilo, da bi skoraj ne verjela, da je vse to res. Ugotovila sem, da 

sem v svetu pravljic. Stopila sem k jezeru. Tedaj je iz njega skočila morska deklica in me 

silovito potegnila v vodo. Ko sem se pogledala, sem bila prava morska deklica, s svetlečim, 

rožnatim repom. Skočila sem iz vode na kopno in spet sem se spremenila v deklico. Tam je 

bilo tudi veliko zrcalo. Stopila sem k njemu. Nekaj me je močno porinilo in padla sem skozi 

zrcalo. Pristala sem v svetu škratov. Videla sem jih kar sedem, a Sneguljčice nisem našla. 

Pogledala sem se in videla, da sem tudi sama postala škrat. Ponovno sem se znašla v gozdu in 

hodila sem naprej in naprej…Okrog mene so postopali junaki iz knjig. Videla sem Trnuljčico, 

Pepelko, Lepotico in zver, Robina Hooda, Špicparkeljca in še marsikoga. Srečevala sem tudi 

čudežne predmete: žlice, vilice, čajnik, kozarce, kuhalnice, barvice, čopiče, veliko peč in vsi so 

imeli roke in noge in še peli so povrhu. Naenkrat se je dvignil tornado in me odpeljal domov. 

Odprla sem oči in videla, da so bili člani moje družine okrog mene. Povedali so mi, da sem se 

močno udarila v glavo in za nekaj časa izgubila zavest. 

Zdaj mi je bilo jasno, zakaj se mi je zdelo vse tako čudno. Čeprav sem bila vesela, da sem 

prišla domov, bom podobno potovanje še kdaj ponovila. 

Ana Batič, 5. b 

 

 
Nina Borg, 9. a 

 



 

Domišljijske sanje 
Kar je zate potovanje, 

so zame sanje. 

Zame sta največji lepoti 

modro morje in obzorje. 

Če lahko vidiš domišljijsko pot, 

te ta popelje povsod. 

V domišljiji so dovolj že trije koraki, 

da te pričakajo oblaki. 

Matija Ojo Bubnič, 5. b 

 

Deček in deklica z vžigalicami 

 

Bila je zadnja noč v letu. Hodila sem po cesti vsa premražena, pa še strah me je bilo. Bila sem 

gologlava, bosa, zeblo pa je tako močno, da sem skoraj zmrznila. Tresla sem se in noge so mi 

vse pomodrele, rok pa nisem niti več čutila. 

 

Vsa premražena sem se ustavila v kotu dveh hiš. Še bolj me je zmrznilo, ko sem pomislila, da 

nisem prodala niti ene vžigalice. Oblil me je strah, kaj mi bo rekel oče. Tako močno me je 

zeblo, da sem si vendar prižgala vžigalico. 

 

Joj, kako se je zasvetlikalo! Zasijale so mi oči, bilo je kot v pravljici, počutila sem se božansko. 

Kot da sedim pred železno pečico, v bližini pa smrečica, okrašena z okraski. 

 

Vžigalica je ugasnila in spet sem bila tam, kjer prej. Zdelo se mi je, da postaja vse bolj mrzlo. 

 

Tako sem prižgala še eno vžigalico in ta mi je pričarala sobo s pogrnjeno mizo in pečenko, ki 

se mi je vedno bolj približevala. Skoraj sem jo že  držala v rokah,  a vžigalica je tedaj ugasnila 

in spet je bilo vse isto kot prej. 

 

Še eno sem prižgala. Videla sem veliko in božansko novoletno jelko, polno okraskov. Tudi ta 

je ugasnila. 

 



Odločila sem se, da vžgem še eno vžigalico in zagledala sem babico. Hitro sem prižgala vse 

vžigalice, da babica ne bi izginila. 

 

Nato pa sem z babico odšla v njen svet. Počutila sem se tako lepo kot še nikoli doslej. Saj me 

je edino babica imela zares rada. 

 

Taja Čermelj, 6. a 

 

Bil je hladen večer zadnjega dneva v letu. Ker nisem prodal niti ene vžigalice, nisem želel iti 

domov, saj bi me oče stepel.  

 

Med dvema hišama sem se stisnil v kot. Bil sem zelo žalosten, saj so bili drugi otroci doma in 

uživali v silvestrovanju. Počutil sem se tudi zelo osamljenega. Strah me je bilo.  

 

Želel sem si, da bi lahko vzel eno vžigalico, saj me je tudi zelo zeblo. Videl sem zelo lepo peč, 

ob njej pa kup otrok. Takoj sem si zaželel, da bi bil eden izmed njih, saj me je stisnilo pri srcu, 

ko sem pomislil na svoje življenje. Ko sem to videl, sem skoraj začel jokati. Na žalost se mi 

dve vžigalici nista hoteli prižgati. 

Ko pa sem prižgal četrto, sem začel jokati. V moji domišljiji ali resničnosti se je pojavil moj 

preminuli dedek. Edini, ki je bil dober z mano. Zelo sem ga pogrešal. 

 

Čeprav sem na novo leto zmrznil, sem ga preživel z nekom, ki mi je na svetu največ pomenil. 

 

     Vid Petohleb, 6. B 

 

Zopet sem prižgala gorečo vžigalico in takrat se je prej mano prikazala babica. Kako sem bila 

vesela, ko sem jo zagledala! Prosila sem jo, če me vzame s sabo, a ona je začela izginjati. 

Nisem vedela, kaj naj storim, nato pa sem si v dlan natrosila snop vžigalic in vse skupaj 

prižgala. Babica se je vrnila. Njo sem imela najrajši kot ona mene.  

 

Tisto noč sem na ulici zaspala in imela sem najlepše sanje, kajti z babico sem odšla v nebesa, 

tja, kamor sem si sama želela. 

 

Tanaja Česnik, 6. A 

 

 

Zelo me je zeblo. Strašen mraz mi je zlezel do kosti. Želela sem se ogreti, zato sem prižgala 

eno vžigalico. Njena toplota me je tako močno grela.  

 



Kar naenkrat sem videla veliko toplo peč. Stegnila sem roke in ravno takrat, ko sem se hotela 

ogreti, je ugasnila. Tako lepo, veselo, toplo sem se počutila, da sem še nekaj naslednjih 

trenutkov gledala v prazen mrzel zid. Spet me je zazeblo.  

 

Prižgala sem novo vžigalico. Zdelo se mi je, da stoji v hiši nasproti mene obložena miza. Na 

njej je bila pečena goska. Tako je dišala, da je njen vonj prišel prav do mene. Kar naenkrat pa 

je pečena goska skočila z mize in skakljala proti meni. In ko je prišla skoraj do mene, je 

vžigalica ugasnila. Pečena goska in obložena miza sta izginili. 

Spet sem prižgala novo vžigalico. Ko sem pogledala v nebo, sem videla, da za mano stoji 

prelepa, velika, svetleča jelka, na kateri je bilo na tisoče svetlikajočih se lučk. 

Nato pa sem videla zvezdni utrinek. Preden je babica umrla, mi je povedala, da takrat duša 

zapusti ta svet. Ko mi je vžigalica ugasnila, sem prižgala novo. 

 

Videla sem babico. Tako lepa, dobra, velika ni bila še nikoli. Ker sem vedela, da bo izginila, 

sem brž začela prižigati vžigalico za vžigalico. Prosila sem jo, naj me vzame s seboj v njen 

svet. Nasmehnila se mi je in me vzela s seboj. V njenem objemu nisem čutila ne mraza ne 

lakote in nisem bila sama. Srečno in veselo sem z babico stopila v novo leto.  

 

 Amanda Babič, 6. B 

 

Sedel sem v kot dveh hiš. Stisnil sem se, a mi je bilo še vedno mraz. Skozi okna hiš sem videl, 

kako se drugi veselijo in mastijo s pečenkami, jaz pa sem ostal zunaj, lačen in premražen. 

Čutil sem mraz v kosteh, tako mraz je bilo, vam povem. Medtem pa so ostali otroci sedeli ob 

kaminu, ležali v postelji, se objemali s starši in v glavnem uživali.  

 

Če bi jaz šel domov, bi me oče zlasal ali kaj podobnega, ker nisem prodal niti ene vžigalice. 

Poleg tega je bilo tudi doma mrzlo. V strehi smo imeli luknje, čeprav smo največje zamašili s 

slamo in cunjami. Zato sem torej prižgal prvo vžigalico. Kako je zasvetila! Plamen mi je ogrel 

prste. Ko sem pogledal gor, sem zagledal peč, ki me je segrela. A vžigalica je ugasnila in peč je 

izginila. Strmel sem v prazno. Zeblo me je.  

Še eno vžigalico sem prižgal in zid, na katerega je padla svetloba, je postal prozoren. Proti 

meni je plavala gosja pečenka. Ko sem hotel ugrizniti, sem ugriznil v prazno. Vžigalica je 

ugasnila in pečenka je izginila. Ob misli na pečenko sem bil samo še bolj lačen.  

Prižgal sem tretjo vžigalico in zagledal jelko. Tako okrašena je bila, da je kar slepilo. Vžigalica 

je ugasnila in jelka je izginila. Vse lučke so se spremenile v zvezde.  

 

In ko sem prižgal zadnjo vžigalico, sem zagledal dedka. Vzel me je s sabo. Pa čeprav je bilo 

zunaj mrzlo, sem čutil toplino v srcu. 

Luka Korošec, 6. b 

 

 



Oče me pošlje prodajat vžigalice. Nihče ne kupi niti ene škatlice. Nihče ne podari niti novčiča. 

Nekaj vendar moram zaslužiti, če ne, bom doma tepena. Tega me je silno strah. 

Lačna sem. Rada bi jedla. Silvestrsko večerjo hočem. Ampak o tem lahko le sanjam. Ko hodim 

po ulicah, diši iz vsake hiše pečena raca. 

Poleg tega, da sem lačna, me tudi zebe. Imam prevelike čevlje, ampak kaj mi to koristi, če 

sem jih izgubila. Eno je vzel pobalin, drugega pa ne najdem. Tudi kape nimam, ker je 

predraga. 

 

Da bi se ogrela, vzamem vžigalico in jo prižgem. Pred mano se pojavi peč. To je prva lepa 

stvar v tem dnevu. Stegnem noge, da si jih pogrejem. Takrat vžigalica dogori in peč izgine. 

Prižgem drugo. Pred mano se pojavi miza na njej pa večerja. Raca pa je priplesala iz krožnika 

naravnost k meni. Skoraj sem se ga lahko dotaknila. Takrat pa vžigalica dogori in raca izgine. 

Vžgem še eno vžigalico. Takrat pa pred mano stoji okrašeno drevesce z igračami, ki sem jih 

videla v izložbi. Kako je lepo. Takrat vžigalica dogori in drevesce izgine. 

Prižgem še eno. Pred seboj vidim babico, ki je že zdavnaj umrla. Bila je tudi edina, ki me je 

imela rada. Prižgem vse vžigalice, da moje najdražje babice ne izgubim. 

 

Kar naenkrat ne čutim mraza ne toplote ne ničesar. V novem letu sta me našla dva 

prodajalca. Domnevala sta, da sem se skušala ogreti in da sem zaradi mraza umrla … 

 

Michelle Mesarec, 6. a 

Silvestrovo je in jaz stojim na ulici in prodajam vžigalice. Strašno me zebe. 

Nihče se ne zmeni zame. Zdi se mi, da sem nevidna. Nihče noče kupiti niti ene same škatlice. 

Joj, kako rada bi kaj prodala, pa mi ne uspe. Strah me je, ker se že noči. Ljudje hitijo domov, 

jaz pa ne smem, ker bom zlasana, saj nisem še prav nič zaslužila. Tudi jaz bi se rada pogrela, 

najedla, a kaj ko so vse to le sanje.  

Zakaj si ne bi prižgala ene vžigalice? Vsaj malo topleje mi bo. 

 

Prižgala sem jo. Kakšen krasen plamen sem videla! Pogrela sem si roke. Malo mi je odleglo. 

Želela sem si pogreti tudi nožici, a plamen je ugasnil. Vseeno me je nenadoma objela močna 

svetloba in postalo mi je toplo. Zagledala sem obraz svoje drage pokojne babice. Prijazno se 

mi je smehljala. Vedela sem, da me bo vzela s seboj in da sem rešena. 

        Anja Novak, 6. a 

 

Tisti trenutek, ko sem se dotaknila zidu z vžigalico, mi je srce oživelo, prav zaskelelo me je po 

telesu. Bila sem vesela, pravzaprav presrečna, da je toplina od nekod prišla in me ogrela. 

Toda žalost me je prevzela, ko je svetloba poniknila in je v meni zavladal mraz. Grenkoba pa 

se je pojavila, ko me prešinila misel, da so drugi na toplem in uživajo, medtem ko jaz tu 

zmrzujem. Vseeno pa sem občutila drobno srečno, ko sem zaradi mrazu z babico odšla na oni 

svet … 

Neja Baša, 6. B 

 



Lačna sem in zebe me. Dan pred novim letom sem stopala po cesti s sveženjčkom vžigalic v 

roki. Od ledenih tal in zime sem imela vse pomodrele nožice. 

Krulilo mi je po trebuhu, ko sem vohala vonj slastne pečenke. Dišalo je po pravkar spečeni 

goski. Razmišljala sem le o tem, kako jo vsi srečni prebadajo in s polnimi usti žvečijo. Ob tej 

misli so se mi kar cedile sline.  

Malo za tem sem se usedla na pločnik in prižgala eno od vžigalic. Ssss, je prasknilo! In zanetil 

se je plamen. Za trenutek mi je postalo toplo, potem pa se je pred mano prikazala pečenka in 

imela sem občutek, da mi govori: »Poskusi me!« Hotela sem ugrizniti vanjo, vendar, ko sem 

usta zaprla, sem se udarila v zobe, saj je bila to samo moja bujna domišljija, ki mi jo je 

pomagala pričarati vžigalica.  

Nato sem prižgala drugo in videla sem jelko, ki je bila lepša kot tista pri trgovcu. Če samo 

pomislim na okraske, ki so ji dali čar, da je kar sijala v svetlobi. Ravno, ko sem si želela izbrati 

nekaj z nje, je plamen ugasnil.  

Prižgala sem še tretjo. Prikazala se je moja mila in ljubezniva babica. Njo sem imela najraje;  

ona je bila edina, ki me je imela rada, vendar je bila pokojna. Vedela sem, da ko bo plamen 

ugasnil, nje ne bo več. Spreletaval me je srh. Če ne grem z njo, me bo oče doma zlasal in še 

vedno bom živela v hiši z zakrpanimi luknjami. Hitro sem premišljevala, kaj naj storim.  

Naenkrat sem izustila: »Babica, s tabo grem.«  

Prijela sem jo za roko in veselo sva skupaj stopili v novo leto … 

Maja Kastelic, 6. b 

 

Strašno mrzlo je bilo, ko sem bosa in brez pokrivala sedla v kot dveh hiš. Spodvila sem svoje 

bose noge pod seboj, a mi je bilo še bolj hladno. Na jok mi je šlo, ker nisem prodala niti ene 

vžigalice in seveda nisem zaslužila niti enega novčiča. Vedela sem, da me bo zato oče hudo 

kaznoval. 

O, kakšen hud mraz je bil. Kar trepetala sem. A morala sem si priznati, da niti doma ni toplo. 

Čeprav smo največje špranje zamašili s cunjami in s slamo, je v hiši strašno zeblo. 

Kako bi se zdaj prilegel plamenček ognja! Tako sem prižgala vžigalico. Mali plamenček 

svetlobe se je pokazal v temi. Položila sem roko nadenj in za sekundo začutila toploto. 

Plamenček je ugasnil. Prižgala sem še eno in še eno, a so vse hitro pogorele. V meni je 

naraščal strah in vedno bolj me je objemal mraz. Pronical je vse do mojih drobcenih kosti. 

Okrog mene je temna tišina, le šklepetanje mojih zob se sliši. Prižgem še zadnjo vžigalico. 

Tudi ta nemudoma ugasne. Ostanem v temi, popolnoma sama. Utrujena sem in premražena. 

Tako sem brez moči, da se kar uležem na tla. Na mrzla, kamnita tla. Sploh ne občutim hladu 

pod seboj, ne čutim mraza, ki me objema. Utrujena zaprem oči. 

 

Obda me svetloba in topla luč. Kako je lepo, veselo in toplo! Tu bom ostala. Tu, kjer je 

prijetno, tu, kjer me nihče ne bo tepel, tu za vedno! Svetla in topla luč! Babica, moja babica! 

K tebi prihajam, skupaj  bova v toplem objemu večno … 

Julija Slavič, 6. b 

 



»Brrrrrrr, kako je mrzlo,« sem si rekel. Strah me je bilo, kaj mi bo naredil oče. Nobene 

vžigalice nisem prodal. Zmrzoval sem in zato prižgal vžigalico ter zagledal železno gorečo peč. 

Nasmeh se mi je dvignil do ušes. Tista toplota je bila nepopisna.  

Sedaj je pred menoj stala velika prečudovita smreka. Pomislil sem na svojo družino. Prižgal 

sem vse vžigalice in zagledal svojo ljubečo babico, v srcu sem občutil izjemno veselje in srečo.  

Prijel sem jo za roko in skupaj sva zaplavala v domišljijski svet. 

Jaka Klun, 6. b 

 

 

Nea Grgurić, 8. b 

V deželi tisoč in ene zgodbe 

Začelo se je takoj po poroki. Odkar je Šeherezada prišla v palačo in je postala sultanova 

bodoča žena, se ji je dogajalo nekaj zelo čudnega. Cele dneve je ležala na svoji postelji, vrtelo 

se ji je, nato ji je začelo delati slabo. Za vse, kar se ji je dogajalo, ni hotela, da izve njen mož, 

saj je hotela, da je srečen. Ni ga hotela prestrašiti.  

»Odšla bom k zdravniku,« je povedala stražarjema, ki sta obljubila, da sultanu tega ne bosta 

niti omenila. Vzela je konje in odhitela do najbližjega zdravnika, ki ji je omenil nosečnost. 

»Prosim vas, ne povejte mojemu možu, ker nočem, da ga kaj skrbi,« je rekla. »Mislim, da ga 

ta novica ne bi razveselila,« je dodala. Nekaj ji je prišlo na pamet, vendar s to idejo ni bila 

zadovoljna, a je v sebi čutila, da bo morala to storiti. 

Najprej je prišla domov, spakirala par stvari, vzela svojega konja in prišla v neko deželo 

čarovnije. Kar si si zaželel, se je uresničilo. Šeherezada si je zaželela lepo, majhno in okroglo 

hiško z enim prostorom v njej. Včasih ji ni ničesar manjkalo, včasih pa je bila lačna. Minilo je 

devet mesecev, ko se je rodila prelepa deklica. 



Pridirjali so neki možje s konji, eden od njih je bil prestrašen sultan, ki je iskal svojo ženo. 

»Končno sem jo našel!« je vzkliknil. Priznala mu je, da je zbežala zaradi nosečnosti, ker se je 

bala, da njen mož ne bo vesel. 

Sultan je Šeherezado ovil s toplo odejo, deklico ji je dal v naročje in ju odpeljal na konju do 

doma. Takrat je napočil čas, da vsem ljudem, ki so bili zelo prestrašeni, pove, kaj je bilo. 

Opravičila se jim je in vsi so bili neizmerno srečni. 

Valentina Sinkovič, 6. a 

 

»Oooo!« sem vzkliknil. Letel sem na čudežni preprogi, ki je bila pisana in obrobljena z 

zlatom. Zagledal sem sultanovo palačo. Bleščala se je! Pristal sem, da bi si jo podrobneje 

ogledal. Pogledam skozi okno ter zagledam Šeherezado, ki pripoveduje sultanu zgodbe za 

lahko noč. Sultan me je opazil ter name poslal gručo vojakov. Lovili so me po temni trati. 

Pred njimi sem se skril v srhljivo temačno klet. Strah me je bilo. 

Odpravil sem se globlje v klet. Zagledal sem netopirje. Proti meni so se zapodili. Eden od njih 

me je ugriznil. Ampak to ni bil navaden netopir. Bil je zlat! »Omedlel bom!« sem vzkliknil. Ko 

sem prišel k sebi, sem odpeketal iz kleti. Sultan je kosil travo. 

Hitro sem skočil na preprogo ter poletel stran. Sultanovi stražarji so streljali name. A sem bil 

zelo spreten in se izogibal puščicam. A ena me je zadela! Padel sem na sultanovo palačo. 

Mislim, da sem izgubil nogo. A na srečo je bila tam. Vseeno so me odpeljali v bolnišnico, ki je 

bila v prizidku sultanove palače. Vse me je bolelo! Cepili so me. 

Zbudil sem se v domači postelji. Mama je vzkliknila, naj že vendar grem v šolo. Vprašal sem 

se, če so to bile le sanje. Kaj pa ti meniš? 

Tristan Pečar, 6. b 

 

»Kako se to stvar ustavi?!« sem kričal. A kljub vsemu se nisem mogel pretvarjati, da sem na 

leteči preprogi. »Kako se pa to stvar ustavi?!« sem ponovil. A postelja se ni premaknila. 

Enako sem poskusil tudi s pisalno mizo, naslanjačem, na stolu in celo na kuhinjski mizi. Nič. 

Kot da nočejo leteti.  

Počasi sem šel po hodniku. Tam je bila preproga, ki je sicer še nisem videl. Pomotoma sem 

stopil nanjo, ta pa me je ponesla v višave, v ... No, niti ne vem kam. Prepričan sem, da bom 

kmalu izvedel. Aaaaaaaa! 

Nemudoma je nastal dim. Saj to ni res! Pred menoj je stal sultan Šeheran. »Torej sem v 

Aziji?« sem vprašal. Nato mi je sultan odgovoril, da sem v njegovi palači.  



»Ta piščanec je odličen!« sem pohvalil kuharje. Nato sva s sultanom malo pokramljala. 

»Čakal sem te«, mi je zamomljal. Nato mi je pripovedoval o tem, kako so ga oropali in da je 

zdaj brez »ficka«.  

Ko mi je na terasi zaupal, da je moral prodati služabnike in da si mora zdaj sam umivati zobe, 

sem se zasmejal. Ko je zaključil s pripovedovanjem vse zgodbe, še vedno nisem razumel 

bistva. Saj mi ga je verjetno povedal, a moram priznati, da mu nisem sledil. Nekaj je 

zaropotalo. »Si slišal?« sva se spogledala. »Pa te imava!« sva s sultanom zakričala. Vsa 

zgrožena sva buljila v storilca. »Očka, kaj počneš tu?« sem ga vprašal. Vse je priznal. »In zakaj 

točno si me poklical?« sem bil poln vprašanj za sultana. Na vsa mi je odgovoril. Z očkom sva 

poletela domov.  

»Luka«, mi je šepnil, »Luka!« Oh, to so bile samo sanje! Po hodniku sem hodil počasi, saj sem 

moral v šolo. Toda, glej ga, zlomka! Pomotoma sem stopil na preprogo, ki je sicer še nisem 

nikoli videl. Ta me je ponesla v višave … 

Luka Korošec, 6. b 

 

Žiga Hrvatin, 6. a 

»Ne že spet!« sem zavpila. »Zakaj se mi to ves čas dogaja?«  Malo prej sem polila ter 

razbila skodelico z mojim najboljšim čajem! Še dobro, da je grajska vila vse to popravila, 

drugače bi me oče zelo okaral. Z grajsko vilo sva že dolgo prijateljici, spoznali sva se, ko je 

delila plakate za otvoritev nove palače.  

No, danes mi stvari ne gredo dobro od rok. Zjutraj sem padla, ko sem hodila po stopnicah. 

Nato sem »zažgala« purana v pečici in potem sem si uničila hlače, ki so se mi zataknile za 

vrata, ko sem jih zapirala. Vse gre narobe! Najraje bi bila nekdo drug! Zavrtela sem se ter 

odpeketala na vrt, sanjarila sem, se vrtela in vrtela! Zamislila sem si, da bi bila vila ali palček, 

saj ne vem! 



Zavrtela sem se na ulici in se nepričakovano zaletela v starega berača in nato v košaro jabolk, 

ki jih je branjevka prodajala na tržnici. Imela je prav prikupno stojnico. Ta je bila modra in 

krasili so jo rožnati trakovi, ki so bili pripeti ob straneh. Opravičila sem se ji! Berač mi je 

pomagal pobrati jabolka, nato me je povabil v svojo skromno, na pol razpadajočo hišico. 

Imela je le dva prostora, kuhinjo in sobo. V kuhinji so bile tri omarice, v vsaki po ena stvar! 

Čutila sem, da se mu lahko odprem! Povedala sem mu vse, vse od nezgode zjutraj pa do 

nezgode malo prej. In to, kako močno sem zaljubljena v sultana. Berač me je pridno poslušal, 

nato pa rekel: »Zapri oči in se trikrat zavrti!« Storila sem, kar mi je rekel ... in glej, kar 

naenkrat sem bila v sultanovi palači, oblečena v modro oblekico z biseri! Poleg mene je sedel 

sultan. Palača je bila vsa v diamantih!  

 … in to je bil šele začetek nove zgodbe!  

Gaia Mihalič, 6. a 

 

 

Joj, ne! Bliža se poroka! Jaz pa še zdaj ne vem, kaj bom oblekla. Moram po nakupih. 

V mestu za vogalom je neka čuda prodajalna, ljudje pravijo, da je v njej tako zelo drago! 

Ampak vseeno sem jo obiskala. Bila je stara in zaprašena. Ko sem hotela oditi, pa se je 

zgodilo nekaj čudnega, nenavadnega. Vrata se niso želela odpreti. Zagrabila me je panika! Kaj 

naj naredim? Zavrtelo se mi je in padla sem v nezavest.  

Ko sem se zbudila, sem se znašla v neki prečudoviti deželi. Pred mano je stala hiša, bele 

barve, okna in terasa pa odeta v rdeče. Na vratih je imela dve rdeči vrtnici, združeni v srce. 

Pod srcem je pisalo: najboljše poročne obleke. Nisem mogla verjeti, kaj vse bom lahko našla 

tukaj. Srce mi je zelo bilo, skoraj sem zavriskala od veselja!  

Vstopila sem; prevladovala je bela barva. Poročne obleke vseh vrst so bile prekrasne. Izbrala 

sem sebi najlepšo. Dolga do tal, brez naramnic, s pajčolanom na glavi. Odprla sem vrata in 

spet se mi je zavrtelo. Pristala sem na ulici, z vrečko v roki. Pomerila sem svojo belo poročno 

obleko in pristajala mi je ko ulita. 

Ko je prišel čas za poroko, so me vsi gledali in spraševali, kje sem dobila to prekrasno 

oblačilo. Nisem mogla več držati v sebi, po mikrofonu sem vse to priznala. In vsi so se čudili.  

Ko se sprehajam po mestu, opažam, da tiste trgovine več ni. Nikoli ne bom vedela, kako sem 

prišla v tisto deželo! Morda vi veste? 

Taja Čermelj, 6. a 

 

 



»Joj, kaj pa je to?!« 

Zjutraj, ko sem se zbudila, sem odprla oči in zagledala veliko škatlo z rožnato pentljo. Stekla 
sem do nje in jo odprla. »Kaj pa je to?« sem se vprašala. V njej je bila rdeča preproga. 

Takoj, ko sem jo videla, sem se spomnila na risanko z naslovom Aladin, ki sem jo zelo rada 

gledala v otroštvu. Upala sem tudi, da je čudežna tako kot v risanki in tako je tudi bilo. Sedla 

sem na rdečkasto preprogo in začela leteti. Višje sem bila kot letalo, a kar naenkrat sem se 

znašla v deželi čudežev. Vsak vogal je bil rožnat in malo naprej je bilo mesto. Poletela sem 

čez mesto in spodaj zagledala tovarno sladkorne pene. Zelo rada jo imam. Odšla sem dol, 

preprogo zvila v valj in potrkala po vratih.  

Celotna hiša je bila iz pene. Hotela sem ugrizniti, a se je takrat sprožil alarm. Vsi škrati so 

prišli ven in mi nadeli lisice. Palčki so bili majhni in imeli so zelo velike oči. »Zelo mi je žal,« 

sem rekla, »ampak se ne morem upreti«. Lisice so mi odstranili in mi ponudili kos pene, 

ampak sem se jim morala prej opravičiti. Želela sem, da bi lahko vsaj še malo ostala tukaj, 

toda bala sem se, da me starša iščeta in da je čas kosila. 

Tako sem se poslovila od vseh in odletela domov. Znašla sem se tam, kjer sem bila prej. Pri 

škatli. No, to pa je bilo doživetje, ampak to je skrivnost in nikomur je ne smeš povedati! 

Tanaja Česnik, 6. a 

Pipete, liji, urno steklo, epruvete in čaše. Vse lepo in čisto. V kotu sem zagledala stekleno 

omaro, v njej pa vse te pripomočke. Nenadoma zagledam v steno udrt okvir vrat. Samo 

dotaknila sem se uokvirjenega dela zidu in že se je pregrada pomaknila. 

Naprej je vodil dolg in malce širši hodnik. Ob straneh so bile postavljene police. Na njih pa 

steklenice raznovrstnih barv, ki so imele nalepko, a na njej ni pisalo nič. Samo dotaknila sem 

se je in že je etiketa pridobila napis: napoj za klusmirno. Zbistrila sem si oči in še enkrat 

pokukala. Spet čudna beseda. 

Zapustila sem prostor in previdno odšla v svojo sobano. Poskusila sem se zbrati, da bi rešila 

uganko. Pa ni šlo. To bo to! Vzela sem knjigo: Napoji na Orientu.  Iščem, brskam …  in 

tombola! Na strani 379 piše, da je klusmirna bolezen, ki ima simptome: preveč govorjenja in 

skakanje v zrak. Doleti pa le fante, stare med 10. in 18. letom. Zbolijo  le na Orientu in v 

Afriki. Dobijo pa jo zaradi pretiranega učenja. Zdravi se jo s pršutom in bananami. 

Naslednji dan sem šla še malo k napojem. Takrat sem enega povonjala, a sem še komaj stala, 

saj je bil vonj ubijalski. Na tem zvarku je pisalo, da je za odganjanje duhov. To drži. 

Meseci so minevali in vsak dan sem hodila modrovat med čudežne tekočine. Zbrala sem 

pogum in Sultanu priznala, da sem hodila v njegov laboratorij. Si mislite, kaj je odvrnil? 

Neja Baša, 6. b 



 

Martina Fontanot, 8. a 

 

Dolgčas mi je. S sultanom ne potujeva nikamor. Predlagala sem mu že toliko držav, on pa 

nič. Do Irana je dolga pot, v Iraku je vojna, v Siriji revščina … Kam pa naj greva?  

Tistega jutra sem že dve uri ležala v postelji in premišljevala. »Kaj pa Evropa?« sem ga po 

dolgem času vprašala. Verjetno odgovor že poznate. »Te počitnice bodo verjetno zelo 

puste,« sem si mislila. Nenadoma je sultan skočil v zrak: »Že vem!« Srce mi je začelo razbijati. 

Kaj si je po toliko predlogih izmislil?! »Lahko greva v zabaviščni park!« je ves vesel vzkliknil. 

Tokrat je bil čas, da jaz povem svoje mnenje. Kaj mislite, da sem mu odgovorila? 

Tako se je začelo pakiranje, nakupovanje in velika pričakovanja. Sanjala sem o vlakcih smrti, 

sladkornih penah, čolničkih … vse to me je spominjalo na moje razigrano otroštvo.  

Dan pred odhodom so bili konji že podkovani in osedlani, kočija pa je bila tako čista, da se je 

vse svetilo. 

Končno je prišel dan odhoda. Srce mi je razbijalo, sultan pa je končno dobil nasmeh na 

obrazu.  Potovali smo tri dni, kar je bilo zelo naporno, pa vendar so se mi med nakupovanjem 

vstopnic tresle roke. 

Naenkrat sva vstopila. Istočasno sva stekla na vlakec smrti. Bil je rdeče barve in na njem je 

pisalo: »GROZA«. Vozil je tako hitro, da je bil podoben formuli. Ko se je ustavil, sva oddrvela 

nanj, se pripela in čakala. Po petih minutah je odpeljal. Najprej je vozil počasi, ko pa se je 

vzpenjal na strmino, je začel drveti tako, da me je kar oblil mrzel pot. 

Sultan je kričal kot še nikoli: »Juhuuu!«. Jaz pa ga še nikoli nisem videla tako srečnega kot 

tisti dan.                                                              

Maja Kastelic, 6. b   



»Oh, presneto! Le katero zgodbo naj mu povem?« Do tisoče noči sem si lahko pripovedko 

zelo hitro izmislila. Zdaj pa me je domišljija čisto zapustila. »Kaj če bom ob življenje?«  

Tako sem razmišljala v svoji sobi, ki je bila prečudovita. Postelja je bila postlana z rožnato 
svilo in posuta z dragimi kamni, v zraku je bil vonj belih vrtnic, ki so cvetele pod mojim 
oknom.  

Kar naenkrat sem zaslišala nenavaden zvok. V dlan mi je priletela ptička z zlatimi krili, velika 
komaj za mojo pest. Rekla je: »Povedala ti bom svojo zgodbo.« Vedela sem, da sem rešena. 
Razodela mi je, kako je postala tako prelepa. Od navdušenja ob misli, da me bo rešila, sem 
zajokala. Solze so kapljale in na moji turkizni svileni obleki puščale mokre sledi.  

V zahvalo sem ji podarila enega od svojih biserov in ji rekla: »Izvoli, zelo si dobrosrčna, da 
prav meni pomagaš. Najlepša hvala.«  

Zvečer sem ptičkino dogodivščino povedala sultanu in bila mu je tako všeč, da me je vprašal: 
»Šeherezada, bi se poročila z mano?«  »Seveda,« sem mu odgovorila. 

V mislih sem se še enkrat zahvalila ptički. To je bil najlepši dan v mojem življenju. 

Anja Novak, 6. a 

 

Zbudil sem se. Vse je bilo temno. »Kje sem?« mi je v glavi odmevalo. Še drznil se nisem 

premakniti. Kosti so mi šklepetale. Zatisnil sem oči in si predstavljal, da sem doma in da mi 
žena pripoveduje zgodbe o pustolovcih, kraljih, veščah in še mnogih drugih likih iz zgodb. 
 
Odprl sem oči in pred sabo zagledal ženico, ki me je odpeljala. Vodila me je po ozkem, 
temnem in strašljivim hodniku. Porisan je bil z risbami plesov in obredov. Na koncu hodnika 
sem zagledal luč. Svetloba je prodirala do mene. Ko sem videl, od kod prihajajo žarki 
svetlobe, me je presenetilo. Zagledal sem slap, čigar voda je bila tako čista, da sem zagledal 
samega sebe v njej. 
Pod slapom je bilo majhno jezerce,  v katerem so plavale takoooo velike ribe. Okoli mene se 
je razprostirala gošča, pravi blodnjak. Ženica je spregovorila: »Ta džungla je čista in polna 
skrivnostnih rastlin in ljudstev. Če želiš oditi, moraš po potki bosonogih in tam boš zagledal 
slona, na katerega boš splezal in ta te bo popeljal zopet domov.« To so bile poslednje besede 
in že je izginila. Naredil sem, kakor mi je dejala ženica. 
 
Nenadoma sem se zbudil. Pred mano je sedela Šeherezada. Gledala me je s svojimi sivimi 
očmi. »Najbrž sem samo sanjal,« sem si sam sebi rekel.     
 

Lea Kramar, 6. b 
 

 

 

 

 



 

 
Sara Mezgec, 6. b 

 

 

 

 

 
Marina Golubar, 7. b 

  



     

Solza 

je del 

morja kot 

kamen del gorja. 

Solza je lahko solza sreče 

ali žalosti. Prikaže se takrat, kadar 

na slabe spomine pomislim. Solza je kakor 

majhen kristal, ki bi celo premoženje stal. Pada, 

pada in pada in kadar pristane na tleh, poči – se od 

vode loči. To je najlepša oblika vode in te prav mika, 

da bi jo pogledal. Z vso silo pada, saj to ima zelo 

rada in celo gladka je kot milo. Solza je sra- 

mežljiva in vedno od strahu se skriva, z 

upom jo loviva in za vedno 

obdrživa. 

 

 

Nea Grgurić, 8. b 

 

 

 

Balon ni bonbon. 

      balon se napihne in se v 

          višave dvigne. Ljudje v njem se 

      smejijo, otroci pa včasih tudi norijo. 

       Balonu barve niso tuje, z živimi se  

           zaznamuje. Balon ni slon. Ko  

         sonce vzide, balon v 

                    zrak uide. Lepo 

       je videti 

                             ves  

                               s 

                               v 

                               e 

                               t, 

          ki 

                        z balona 

                        je za pet. 

 

Klemen Pregeljc, 8. b  

 

 



T 

E 

L 

E 

FON je pravzaprav igrača, ki zanjo 

mastno se plača. S prijatelji lahko 

poklepetaš ali igrice igraš. Dražji 

kot je, večji kot je, na šoli bolj si 

kul in svoje  dekle  očaraš res ful. 

Lahko je pameten, lahko pa ni, 

važno, da zdrži, ko gor si vse dni. 

Mladina je zasvojena od teh poša- 

stnih stvari, ni jim mar za pome- 

mbne reči, pa še pokvarijo si oči. 

 

 

Vijola Spasović, 8. b  

 

 

 

 

   Lu- 

           na je 

  vsak večer 

                          tam na ne- 

                     bu. Svetlika 

                 se, a ni vsa- 

             kič iste oblike. 

            Enkrat izgleda 

             kot C, potem 

              pa se napihne  

                 kot D. Pa se 

                     spet razši- 

                             ri, kot 

                                 da je O. 

 

 

Rinese Suka, 8. b  

 

 

 



Drevo 

ima življenje. 

Prav tako ima 

drevo tudi mnenje. 

Pa vendar drevo ne 

more vsega imeti, zato 

ne zna peti. 

Peti pa znajo 

ptice, ki se imajo 

za vzvišene kraljice. 

Zato drevo ni srečno, saj 

zna peti podpovprečno. A 

vendar zna drevo biti 

tudi veselo. To je takrat, 

ko sneg zapade 

na debelo. Takrat 

živali poskrijejo se v 

svoje luknjice. Drevo pripravi 

svoje korenine in medne sprejme 

prebivalce divjine. Ko pa pomlad pride, 

nam drevo vse svoje imetje razkrije. 

Listi in iglice so bolj zeleni, kot so 

                                                                              bili jeseni. 

                                                                               Živali pa 

                                                                              srečne so, 

                                                                               ker jim je 

                                                                              drevo čez 

                                                                         zimo pomagalo. 

 

Neža Korošec, 8. b  

 

    ---------------         ---------------- 

          Srce je organ,                      ki je potreben 

                                    za vsakdan. Črpa kri,      ki  naše  žile prepoji. 

                                   A včasih zboli in mu res ni pomoči. Lahko za- 

                                   menjamo ga, če najdemo pravega. Če za hip 

                                     se ustavi, že vse stoji na glavi. Srce lahko 

                                       boli, ko nas kdo zapusti. Takrat se zdi, 

                                           da ljubezni več in polovice ni. Ko  

                                               strah nas je, hitreje in močne- 

                                                  je bije. Srce pomembno je, 

                                                      saj opravlja različne  

                                                                  naloge. 

                                                                        ---                                                    Nastja Požar, 8. b 



H 

RR 

U U 

ŠŠ 

K 

A 

je 

   debeluška, je 

                                          slastna, a nemas- 

                                       tna. Hruška me vedno  

                                   zamika, ker je sadje, kot se 

                                   šika. Lahko je majhna ali  

                                velika, rumena ali zelena, sladka  

                               ali vodena, vsaka je zame velikega 

                               pomena. Polna okusa in koristnih 

                                 snovi za moje zdravje skrbi. Vi- 

                                   tamine A, B, C mi daje, od  

                                       vsega sadja imam hru- 

                                                 ško najraje. 

  

 

Anton Svetlin, 8. b  

 

 

Smreka  

          pozimi naše 

                 domove krasi, za 

      božič pod njo vsak darilo dobi. 

                         Smreka 

                     v gozdu živi,  

           ker se noče onesnažiti. 

       Smreka celo leto zeleni, ker 

                         se pozimi  

                         važiti želi. 

 

 

Nejc Dekleva, 8. b 

 

 

 

 

 

 



Nutela je stopljena 

sladka čokolada, ki  

                     jo imam za zajtrk zelo rada. 

                  Ko jo odprem, se mi pocedijo sli- 

                  ne in  namazana  na  kruhu  hitro  

                 izgine. Pa vendar vem, da je pre- 

                 več ne smem. Ko pa jo preveč po- 

                 jem, me trebuh začne boleti in ma- 

                 mi težim, naj mi da dve tableti.  Z  

                 užitkom prebiram recepte za nove  

                 sladice, ker si po jedi sladkosti vsa  

                 d r u ž i n a    o b l iz n e   l i c e . . . 

 

 

Sara Milićev, 8. b  

 

  

PP rr ii jj aa tt ee ll jj ii cc ii   .. .. ..   
 

Evita je vesela devetošolka, ki komaj čaka, da zapusti osnovno šolo. Stara je 14 let. Je najvišja 

v razredu in meri 173 cm. Je zelo vitke postave in ima prekrasne dolge noge. To ji zavida 

marsikatera punca. Njena polt je svetlejša. Na njenem obrazu izstopata izrazita čeljust in 

majhen nos. Ima sivomodre oči in z maskaro nabarvane trepalnice. Obrvi so goste in urejene. 

Njeni lasje so svetlejše barve, so srednje dolgi ter redki. Zadnje čase se ji kodrajo in zato si jih 

lika. Zaradi tega se velikokrat pritožuje. 

 

Poleti je največkrat oblečena v majico s kratkimi rokavi in kratke hlače. Pozimi pogosto nosi 

pajkice in široke puloverje. Včasih se obleče tudi srajco in kavbojke. Rada nosi majice s 

poslikavami. Čez skoraj celo leto je obuta v »allstarke«, razen pozimi, ko je obuta v gležnarje.  

Njena najljubša hrana so različne slaščice, najljubša pijača pa zeleni čaj z mlekom. Zelo rada 

peče in kuha. Vsako jutro se z avtobusom skupaj odpeljeva v šolo. Tudi domov največkrat 

odide z avtobusom. Doma se zelo veliko igra s svojim bratcem Matejem in sestrico Enejo. 

Ima tudi starejšo sestro Moniko. Vse poletje skrbi za mlajšega bratca in sestrico, ko so njeni 

starši v službi. Je zelo delavna in obožuje rože. Zelo rada riše, ustvarja in poje. Največ časa 

preživi v svoji sobi, kjer posluša glasbo, se uči in sprošča. Rada si ogleda kakšen zabaven film, 

včasih pa gleda tudi grozljivke.  Do drugih je spoštljiva in če se do nje kdo grdo obnaša, jo to 

prizadene. Je občutljiva in hitro se užali. Poznava se že od otroštva in takrat sva bili ves čas 

skupaj. Od takrat se ni ravno veliko spremenilo, ker še vedno veliko časa preživiva skupaj. 

Živiva v isti vasi in velikokrat se druživa na igrišču. Včasih je trmasta in ukazovalna. Rada 



pomaga, zato se je letos odločila hoditi k prostovoljcem. Zelo je pridna v šoli, skoraj vedno 

ima naloge in tekmuje tudi na različnih tekmovanjih. Uspešna je na področju matematike in 

fizike, angleščina pa ji dela težave. Je tudi zelo gibčna, zato ji atletika in gimnastika ne delata 

težav. Vedno ima razmetano sobo. V primerjavi z mano je pred tujci zelo zgovorna. Zelo hitro 

se vklopi v družbo. Zaupam ji veliko stvari in tudi ona meni zaupa. Večino časa je vesele in 

dobre volje, če pa je žalostna, joče in solz ne more zadržati, čeprav to poskuša. Takrat ji 

najbolj pomaga objem in občutek, da ni sama. Večino ljudi ima rada, nekaterih pa ne 

prenese, ampak tudi do tistih se vede spoštljivo. Prepirom se izogiba. Vedno je pripravljena 

pomagati in če česa ne razumem, mi razloži. Kadar manjkam v šoli, mi skrbno pove vse, kar 

smo delali. Iz napak se uči in jih ne ponavlja. Je ubogljiva in se lepo obnaša doma in v šoli. Je 

varčna in ni zapravljiva. Večino denarja, ki ga dobi, skrbno pospravi, včasih pa si tudi kaj kupi. 

Veliko stvari naroča prek interneta.  

 

Obožuje otroke, zato razmišlja o vzgojiteljski srednji šoli. Je prijazna in igriva, zato jo tudi 

malčki obožujejo. 

 

Kristina Mihelj, 9. a 

 

  
Neža Tomažič, 1. b 

 

 

Moja najboljša prijateljica je Kristina. Stara je 14 let. Visoka je 168 cm. Njena polt je 

temnejša. Ima medeno rjave oče, ki se popolnoma prilegajo njenim ravnim kostanjevo rjavim 

lasem. Navadno ima spuščene, včasih pa si jih spne v visok čop. Ima temne in dolge 

trepalnice, ki si jih včasih poudari z maskaro. Ima okrogel obraz brez aken in peg. 

Ima preprost slog oblačenja. Po navadi nosi kavbojke z nizkim pasom in majice z zadrgo ali 

puloverje s kapuco. Nikoli ni v krilu ali v oblekici, izjema so le pomembni dogodki, kot so 



birma in letošnja valeta. Poleti nosi kratke hlače in majice s kratkimi rokavi. Pozimi nosi plašč 

ali bundo. Vedno je obuta v športno obutev, znamke Adidas ali La coste čevlje, pozimi pa je v 

»piščančkih«. 

Najljubša hrana so njoki, pire krompir in palačinke z nutello. Ne mara zelenjave in 

enolončnic. Rada peče pecivo. Najraje pa pije jagodni sok. V šoli je skrbna in skoraj redno ima 

domačo nalogo. Stvari ima vedno na mestu in organizirane. Je oseba, ki veliko govori in 

sanjari, pri pouku njene misli večkrat odplavajo stran. Skoraj nikoli se ne uči sproti, ampak 

dva do tri dni pred testom ali spraševanjem. Najljubši predmet ji je športna vzgoja. Zelo rada 

trenira rokomet, v katerem je zelo dobra, čeprav včasih pride utrujena domov. Vsako delo 

opravi natančno in skrbno, pa čeprav z zamudo. Je odgovorna do svoje lastnine, še posebej 

do novega telefona, ki si ga je zelo želela. Denar ima na banki, ker bi ga, kot sama pravi, 

drugače porabila za nepotrebne stvari. Doma pomaga pri hišnih opravilih, kot so sesanje, 

pomivanje posode, pospravljanje, brisanje prahu, čeprav ji to ni niti malo všeč. Vedno mora 

biti naspana, ker je drugače tečna in slabe volje. Je vredna zaupanja, zaupam ji vse moje 

težave in skrivnosti. Če je žalostna, jo tolažim in poskušam spraviti v dobro voljo.  Poznava se 

že od malega, vedno sva bili zelo dobri prijateljici, kljub vsem sporom. Večino dneva, ki ji 

ostane po dejavnostih v šoli, preživi pred televizijo in gleda nadaljevanke. Najraje ima 

ljubezenske filme. Knjige prime v roke občasno, ni strastna bralka, najraje bere romantične 

knjige. Rada ima otroke; vedno ko pride na obisk, najprej  pestuje mojega mlajšega bratca. 

Vedno je optimistična in nasmejana, zato sem rada v njeni bližini. Ob vikendih se veliko 

druživa. Zvečer pa se pogovarjava po telefonu pozno v noč, najini pogovori mi polepšajo 

dneve. Zelo veliko govori, ko je v bližini prijateljev in znancev. Do tujcev je tiha in nezaupljiva, 

dokler jih zelo dobro ne spozna. 

V srednjo šolo je najprej nameravala iti na vzgojiteljsko v Izolo, vendar si je premislila in želi 

na biotehniško v Ljubljano. 

 

         Evita Cizl, 9. a 

... 

 
Aša je stara 14 let. Visoka je 163 cm, težka pa je 46 kg. Je vitke postave in svetlejše polti. Ima 
kostanjeve rjave lase, ki jih največkrat pusti spuščene, razen če imamo na urniku športno. 
Takrat si jih spne v visoki čop. Ima modre oči in temne trepalnice. Kljub temu za kakšne 
posebne dogodke uporabi maskaro. Aša nosi najpogosteje temne kavbojke, dolge majice in, 
če je mraz, še jopico. Poleti nosi kratke hlače in kratke majice z napisi. Nikoli ne nosi 
puloverjev. Najpogosteje nosi udobne športne čevlje. Poleti rada nosi sandale, pozimi pa 
škornje.  Vedno nosi uhane, najbolj všeč so ji viseči. 
Njena najljubša hrana je pica, njeni najljubši pijači pa sta kokakola in jagodni sok.  
 
Živi zelo blizu šole, zato vsak dan po šoli sama hodi domov. Doma ima mačko, dva psa, 
skobčevko in ribe. Najraje ima psa po imenu Zeke in se včasih igra z njim po šoli. V svojem 
prostem času rada gleda videoposnetke na kanalu YouTube ali gleda filme.  



Aša le redkokdaj pride v šolo brez naloge. Pred pisnim preverjanjem ali spraševanjem vedno 
postane zelo zaskrbljena, tudi če snov dobro pozna.  
 
Do tujcev je zelo zadržana in sramežljiva, ampak v resnici je zelo zgovorna in smešna. To se 
pokaže samo, ko je z najbližjimi prijateljicami. To sva medve z Valentino. Zanimajo nas 
različne stvari in se tudi o vsem pogovarjamo. Ko pa pridemo na temo, ki je Aši zelo všeč, 
postane izredno zgovorna.  
Aša je do vseh prijazna, ampak meni se zdi, da ji manjka malo samozavesti. Če se znajdemo v 
kakšni čudni situaciji, nikoli ne ve, kaj naj reče, in vedno mene pogleda, da ji pomagam. Aša 
ni nikoli nalašč nesramna. Meni pove o vsem in tudi jaz z njo delim vse. Če sem žalostna, me 
vedno poskuša potolažiti in največkrat ji uspe. 
V celoti je zelo prijetna oseba in sem vesela, da jo imam za najboljšo prijateljico. 
 

Nina Borg, 9. a 

... 

 

Kaja je moja sošolka in hkrati tudi moja najboljša prijateljica. Obiskuje 9. a razred in je eno 

leto mlajša od mene, torej je stara 14 let. Visoka je 165 cm, tehta pa 54 kg. Ima zelo lepo 

oblikovano, vitko postavo. Njena polt je svetlejša, včasih deluje kar bleda. Na okroglem 

obrazu ima velike rjave oči, ki jih pogosto polepša z maskaro ali senčilom. Nad očmi ima zelo 

lepo oblikovane obrvi. Njen nos je majhen. Kajini lasje so dolgi in temno rjavi z zbledelimi 

rdečimi konicami. Največkrat so polikani. Kaja ima zelo veliko lepih oblačil, sama pa meni, da 

nikoli nima ničesar za obleči. Največkrat je oblečena v kavbojke ali pajkice. Pogosto nosi 

enobarvne majice ali pa modne srajce. Vedno je obuta v športno obutev znamke All Star ali 

Adidas. Poleti je oblečena v kratke hlače in majice z naramnicami ali brez naramnic. Redko 

obleče tudi kakšno obleko. Poleti ima obute japonke ali športno obutev, pozimi pa najraje 

obuje gležnarje ali škornje. Njena najljubša pijača je ledeni čaj. Poleg ledenega čaja ima rada 

še vodo z sadnim okusom ali kokakolo.  

V prostem času rada nakupuje in se druži s prijatelji. Veliko časa pa tudi preživi na družbenih 

omrežjih. Kaja je zelo odgovorna, saj vedno izpolni svoje obljube. Je skoraj vedno pozitivna in 

dobre volje, razen če ima slab dan. Svoje igrivosti in energije sprva ne pokaže med ljudmi, ki 

jih ne pozna. Zelo rada se pošali na svoj račun, torej ni zamerljiva. Kadar kdo potrebuje 

pomoč, je vedno pripravljena pomagati. Da se ji zaupati, saj skrivnost vedno obdrži zase. Je 

zelo samozavestna punca, saj se ne zmeni za mnenja drugih. Med poukom je bolj tihe 

narave. Je sramežljiva, včasih celo preveč. Zna biti zelo prijazna in ljubeča do živali in ljudi. 

Zelo se boji kač in psov. Hitro se naveže na ljudi in včasih jo tudi razočarajo. Je odgovorna in 

delavna. Doma pogosto pomaga pri hišnih opravilih, pa tudi svojo sobo ima zelo urejeno. 

Kaja zelo rada skrbi za svoj izgled, zato se je odločila, da bo šolanje nadaljevala na kozmetični 

šoli v Izoli. 

Merita Ravmanoska, 9. a 

... 

 



Nina je moja sošolka in hkrati še moja najboljša prijateljica. Stara je 14 let. Visoka je približno 

160 cm. Njena teža je 46 kg. Je vitke postave. Ima srednje dolge rjave lase. Pogostokrat ima 

lase spuščene, včasih jih ima spete v čop. Njena polt je temnejša. Njene oči so zelenkasto 

rjave barve in so malo podolgovate. Največkrat ima oblečene kavbojke, včasih tudi krilo, in 

pulover ali enobarvno majico s potiskom. Najraje nosi svoje rdeče superge ali balerinke. 

Njena najljubša hrana je riž in dunajski zrezek. Najraje pije kokakolo ali sprite. 

V šolo se vsako jutro pripelje z avtobusom iz Klanca do Hrpelj. V svojem prostem času najraje 

gleda serijo Adventure time in nadaljevanke. Je velika oboževalka Vojne zvezd. Zelo rada 

peče piškote in različna peciva. Z mano in drugimi je zelo prijazna in ustrežljiva. Vedno je 

pripravljena pomagati. Še nikoli ni nikogar užalila ali zafrkavala. Je zelo skrbna in organizirana 

oseba. Redkokdaj kaj izgubi. Njena soba je vedno pospravljena in čista. V sobi ima veliko 

posterjev svoje najljubše glasbene skupine in risb, ki jih sama nariše. Je odlična risarka. Je 

zelo zaupljiva oseba, ker še nikoli ni izdala nobene moje skrivnosti. Zelo rada je v družbi 

svojih prijateljev in je še vedno v stiku s svojimi starimi prijatelji iz Anglije, saj je tam živela 

sedem let. Včasih jih tudi omeni in pripoveduje zanimive zgodbice, ki jih je preživela z njimi. Z 

ljudmi največkrat ravna tako kot oni z njo. Veliko mi pomaga pri domači nalogi in 

računalniških omrežjih. Zelo rada pomaga svojemu mlajšemu bratcu pri njegovi domači 

nalogi. Vedno uboga svoja starša in naredi, kar ji rečeta. Je varčna oseba, saj svoj denar 

varčuje in ga ne zapravlja za nepotrebne stvari.  

Svoje šolanje naj bi nadaljevala na grafični šoli v Ljubljani. 

 

Valentina Frank, 9. a 

 

 

Elmina Ravmanoska, 9. b 



Ljubezen je čudovita stvar, 

spomladi v parku raste. 

 

Ljudje, ko v parku sedijo, 

si jo med sabo podarijo. 

 

A nekateri se niti spomnijo ne, 

da v parku srečali bi se. 

 

Samo pred televizijo sede 

in na druge niti pomislijo ne. 

Taja Čermelj, 6. a 

 

Urška Lipovec Buzečan, 3. razred 

Podarim ti srečo in veselje, 

pa še tvoje vse želje. 

 

Dam ti tudi luč v senci, 

da ti bo toplo tudi v nesreči. 

Maja Kastelic, 6. b 



 

Matija Ojo Bubnič, 5. b 

 

LUNA: Se lahko igrava slepo luno? 

SEVERNICA: Prav, samo jaz mižim. 

LUNA: AAAA, imaš kaj za zavezati oči? 

SEVERNICA: Imaš ti? 

LUNA: Ja, doma, grem iskat. 

SEVERNICA: Kaj pa? 

LUNA: Ruto, ne! 

Igrali sta se. 

SEVERNICA: Auu, moja glava. 

LUNA: Ha, ha, ha, zaletela si se v zid. 

SEVERNICA: Ti se pa še smejiš! 

LUNA: Saj se tudi bom, ha, ha, ha. 

SEVERNICA: Pojdi proč, prosim! 

LUNA: Prav, grem h kometu Repatcu. 

SEVERNICA: Ne, počakaj. 

LUNA: Komet Repatec, komet Repatec! 

SEVERNICA: Nima smisla. 



KOMET REPATEC: Ho, ho, kaj hočeš? 

LUNA: Odpelji me proč! Šmrk! 

KOMET REPATEC: Prav! 

Tjaša Šapla, Ivana Čehovin, 3. razred 

 

SEVERNICA: Iščem te že! Kje si ti mala nagajivka? 

LUNA: Nikoli me ne boš našla! 

SEVERNICA: Moraš mi povedati, kje si. Že skoraj eno uro te iščem. 

LUNA: Ha, ha, že skoraj eno uro me iščeš, dobro skrivališče sem si našla. 

SEVERNICA: To ni prav, povej mi, kje si, če ne, se ne igram več te igre. 

LUNA: Šmrk, šmrk, zakaj se ne boš več igrala z mano? 

SEVERNICA: Zato, ker ti goljufaš. Ta igra se igra drugače. Skriti se moraš na lažje mesto. 

LUNA: To ni prava igra. Ti goljufaš, botra! 

SEVERNICA: No, zdaj ti šteješ, a ne? 

LUNA: Ne, ne bom jaz štela, ti boš štela! 

Mia Miklavec, Valentina Jež, 3. razred 

 

LUNA: Ni mi več zabavno, raje greva razmetavat planete! 

SEVERNICA: To ni pametno, Luna. 

LUNA: Pa kaj potem? 

In sta šli. Premetavali sta planete, srečali sta vesoljčka. 

VESOLJČEK: Zakaj razmetavata moj planet? Marš dol! 

LUNA: Greva raje na Zemljo. 

Na Zemlji sta srečali deklico Manco. 

MANCA: Botra Luna, kaj pa vi tukaj? 

LUNA: Na Zemlji bova naredili nered. Greš z nama? 

MANCA: To se sliši super! 



SEVERNICA: Luna, raje se vrniva, pozno je že. Sonce bo kmalu vzšlo, potem bo prava 

zmešnjava. 

LUNA: Mislim, da imaš prav, raje se vrniva. Nasvidenje, Manca, se še kaj vidimo. 

Luna in Severnica sta se vrnili na nebo. 

Gaja  Pučko, Sara Mezgec, Tim Hrvatin, 3. razred 

 

SEVERNICA: Sem že, iščem te. 

LUNA: Ha, ha, to je zabavno. 

SEVERNICA: Tukaj si, Luna, ti šteješ! 

LUNA: Jaz štejem. Ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, iščem te, kje se 

skrivaš? Ne grem se več te igre. 

SEVERNICA: Tudi jaz se ne bi več igrala. 

LUNA: V redu, kaj pa bova sedaj delali? 

SEVERNICA: Igrali se bova kamen, zvezda, list. 

LUNA: Kako se to igra? 

SEVERNICA: Tako preprosto se to igra. 

LUNA: Tako dolgočasna igra je. 

SEVERNICA: Kaj se bova igrali? 

LUNA: Igrali se bova lovljenje. 

SEVERNICA: Prestara sem za lovljenje. 

Matea Dimoska, Gaja Vatovec, 3. razred 

 

SEVERNICA: Ali si skrita? 

LUNA: Samo poišči me! 

SEVERNICA: Počakaj, nekdo je prišel! 

OBE: Kako ti je ime? 

SEVER: Sever sem, se lahko igram z vami? 



OBE: Seveda se lahko igraš z nami. 

LUNA: Sever, pojdi domov, stemnilo se je! 

SEVER: Lahko prespim pri vaju? 

LUNA: Seveda lahko. 

SEVERNICA: Pojejmo že to večerjo. 

LUNA: No, prav. 

SEVER: Pojedel sem, spat grem. 

OBE: V redu, prideva za tabo. 

Manca Bolčič, Tina Kastelic, Leon Racman, 3.  razred 

 

 

Janez Slavič, 3. razred 

 

SEVERNICA: Iščem! Kje si?! Juhu, daj no! 

LUNA: Ali me iščeš? 

SEVERNICA: Ja, kaj pa, jem kosilo! 

LUNA: Lahko bi, kaj pa vem. 

SEVERNICA: Ha, našla sem te! 

LUNA: Šmrk, šmrk. 

SEVERNICA: Zakaj pa sedaj jočeš? 



LUNA: Ker si me našla, šmrk. Ne grem se več. 

SEVERNICA: No prav, pozdravljena. 

LUNA: Pozdravljena. 

Janez Slavič, Nikolina Fabjančić, 3. razred 

SEVERNICA: Zdaj iščem, skrita ali ne skrita, iščem. 

LUNA: Skrita sem, lahko iščeš. 

SEVERNICA: Kje si luna, našla te bom! 

LUNA: Nikoli me ne boš našla. 

SEVERNICA: O, našla sem te, zato ti šteješ. 

LUNA: Prav, zdaj se skrij. 

SEVERNICA: Zdaj se bom skrila za zvezdo. 

LUNA: Ena, dve, tri … skrita ali ne, iščem. 

SEVERNICA: Joj, hitro me bo našla. 

Luna: Našla sem te. 

SEVERNICA: Ne igram se več te igre! 

LUNA: No, prav, pa plešiva. 

SEVERNICA: Ja, plešiva, to je boljše od skrivalnice. 

Meldina Ravmanoska, Urška Lipovec Buzečan, 3. razred 

 

Meldina Ravmanoska, 3. razred 

 



SEVERNICA: Začela te bom iskati. 

LUNA: Nikoli me ne boš našla. 

SEVERNICA: Našla te bom. 

LUNA: Zdaj pa jaz štejem. 

SEVERNICA: Skrila se ti bom. 

LUNA: Ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset!!! 

SEVERNICA: Tečem, preštela se bom. 

LUNA: Nočem se več igrati. Raje bi se igrala lovljenje. Dobro, ti začneš. 

SEVERNICA: Ulovila te bom. 

Luka Delise, Vid Vatovec, 3. razred 

 

ŽŽiivvlljjeennjjee  iinn  zzvveezzddee  

Kakšne so zvezde na nebu?                                                

Svetleče, velike in male … 

Ponoči se posvetijo,  

da bi se ti pokazale. 

   Kakšno je naše življenje?                    

     Žalostno, srečno, veselo …  

Vsekakor takšno,  

da bi se ga živelo! 

Rože, ribe in knjige,  

zvezde in mi,  

to je najlepše v življenju,  

kar se ti lahko zgodi. 

Julija Slavič, 6. b 

 



SS oo nn cc ee   

Sonce sije samo, 

kadar ti je lepo. 

Dež pada samo,  

ko ti je slabo. 

Sneži samo  

ko deklice pojo, 

toda mamina ljubezen sije,  

da te nežno veselje prekrije 

in ti lepi nosek z obilo poljubčkov pokrije. 

       Lea Ćumurdžić, 6. a 

MAVRICA 

Teden se je vlekel kot megla, ni  ga hotelo biti konec. Vsak dan je deževalo. Nebo in zemljo 

je obdajala siva in prav nič prijazna svetloba. Temni oblaki so prekrivali nebo in trmasto 

vztrajali na njem. Pogrešal sem sonce. Ko bi vsaj tu pa tam pokukalo izza oblakov! 

No, pa je končno le prisopihal tudi petek! Pouka je bilo konec. S svetlobno hitrostjo sem 

pobasal svojo šolsko torbo in jo ubral proti domu. V roki sem vrtel dežnik, še vedno je rahlo 

deževalo, a odprl ga nisem. Zdelo se mi je, da se sivo črne packe nad menoj trgajo in se 

počasi umikajo. Nebo pred mano je bilo temno, zakrito z dežnimi oblaki, za mano pa je bilo v 

smeri sonca jasno nebo. Želel sem si, da bi imel čarobno paličico. Z njo bi pobarval dan tako, 

kot bi si želel. Kakšne pravljične misli! Stresel sem z glavo in že jih ni bilo več … 

Oh! Pa saj se vam še predstavil nisem! Sem trinajstletni fant, ki obiskuje in sovraži šolo kot 

vsak normalen človek. Ravno se odpravljam domov mimo velike stare tovarne. Podvizal sem 

korak. Tovarna mi je vzbujala strah zaradi zgodb, ki so krožile o njej. Skoraj bi se zjasnilo, a so 

v tovarni začeli delati in iz številnih orjaških dimnikov se je začel kaditi črn zadušljiv in smrdeč 

dim in v par trenutkih vso okolico objel v črnino.  

Ker sem astmatik, sem začel kašljati in tako bil prisiljen vdihniti v vrečko z zelišči, ki sem jo 

imel vedno s seboj. Spletla mi jo je babica, ki živi na podeželju, kjer je lepo sončno in toplo. 

Rad bi jo večkrat obiskal, a je predaleč stran. Preseliti se pa ne morem, saj nimamo dovolj 

denarja. Tako že par let »gnijemo«  v veliki industrijski coni. 

S kom živim? Živim z mamo, ki ima resne težave z zdravjem, onesnaženo okolje močno 

vpliva na njena dihala, a nimamo dovolj denarja za prepotrebno zdravljenje. Očeta malo 

vidim. Dela dan za dnevom in prihaja domov pozno zvečer, odide pa zgodaj zjutraj. 



Pohitel sem po stopnicah do osmega nadstropja, zavil levo in že sem bil pred domačimi 

vrati. Malce sem se umiril in vstopil. Mamo sem kot vedno zagledal na kavču, kjer je pletla in 

zamolklo hropla. Stal sem pred njo, a čutil sem, da me ona ne opazi. Po nekaj strašnih 

trenutkih me je z veselim glasom ogovorila. Oddahnilo sem si! Hitro sem pojedel in odhitel 

ven. Na zapuščeni klopci me je že čakal prijatelj Miha. Bil je sin bogatega lastnika prej 

omenjene tovarne, a je tudi sam, tega nisem verjel, sovražil očetovo tovarno. In to zaradi 

tehtnih razlogov: očeta skoraj nikoli ni videl, hudo pa mu je tudi bilo zaradi očetovega 

nezanimanja za naravo. 

Pravil je, da ga zanimata samo tovarna in denar. Združila naju je prav ta sovražnost do 

tovarne in vse, kar sva si želela, ni bil denar ali slava, bil je majhen, a tako lep in veličasten 

naravni pojav, ki bi vso pokrajino iz sive spremenil v barvo. In to je bila mavrica. Sam sem jo 

videl le na internetu, Miha pa le na počitnicah nekje v Ameriki .  

Hitro nama je stekel pogovor in Miha me je vprašal, ali sem jutri prost (zdelo se mi je čudno, 

saj nihče ni vedel, da se druživa). Vprašal me je, če bi šel z njim v očetovo tovarno, češ da bi 

ga rad oče naučil čim več o tovarni, da bi jo v prihodnosti začel voditi. Bil sem odločno proti, 

a me je Miha prepričal, da je to odlična priložnost, da poveva Mihovemu očetu o škodovanju 

tovarne okolici. 

In tako sem zjutraj čakal pred blokom. Kmalu je pripeljal nov mercedes. Voznik mi je odprl 

vrata in vstopil sem. S kotičkom očesa sem ošvrknil Miho in se zarežal. Miha je bil oblečen v 

neko mešanico kraljevske in reparske obleke. Takoj je vedel, čemu se režim. Pojasnil mi je, da 

jo je oblekel na očetovo željo.  

V tovarno sva vstopila skozi vhod, ki ga še nisem opazil. Baje je bil to vhod za pomembne 

ljudi. Vstopila sva. Po različnih pregledih, sprejemih in drugih opravilih sva končno obstala 

pred pisarno z zlato tablico in s črnim napisom: 

Miran Črnopuh 
D i r e k t o r  

Miha je potrkal in vstopil. V velikem tronu, za dolgo mizo, je sedel majhen, droben človek, z 

izrazitim obrazom. Spominjal me je na filmski lik Joker iz Batmana. Bil je bled kot smrt. Z 

mogočnim, nekoliko hreščečim glasom, naju je pozdravil. Pričakoval sem, da bo sina objel, a 

sta se le rokovala. Po nekaj minutah pitja soka v tišini je bilo vidno le prisilno nasmihanje. 

Potem pa … kot bi stisnil na gumb, je Joker, tako bom imenoval Mihovega očeta, oživel. 

Nekaj uric sprehoda po tovarni je minilo, kot bi rekel »keks«. Joker je bil prav zabaven, a mi 

ni bil všeč. Miha je veliko spraševal, a vse je bilo preslišano.  

Ponovno smo sedeli v pisarni, ko je Miha na glas delal zaključek dneva in namigoval na to, 

da bi očeta speljal na pogovor o okolju. Sledil je trenutek tišine. Nato pa je Joker zarjovel, 

češ, koga briga okolje. Zdaj je deloval proseče. »Sin moj, kdaj boš razumel, da je važnejši 

denar.« Miha je že odprl usta, da bi ugovarjal, a mu je zastal dih. »Mama!« V sobo je vdrla 

suha in še bolj bleda ženska. Spominjala me je na mamo. »Mama!» je Miha vpil in ji stekel v 



naročje. »Prav ima, Miran,« je vzdihnila s hreščečim glasom, ki naj bi bil kričanje. Sledilo je 

nekaj trenutkov smrtne tišine. Pogledal sem na uro in se že ustrašil, da je tudi ura utihnila, a 

ni.  

Naslednje pol ure je minilo v jokanju in v prepričevanju. Miha je s solzami v očeh vprašal 

mamo, kje je bila, saj mu je bilo rečeno, da je odšla na dopust. Mihi to ni šlo v račun, saj je bil 

prepričan, da bi ga mama vzela s seboj. »Vse se bo razjasnilo, potrpi,« mu je s solzami v očeh 

povedala. Usedla se je in začela pripovedovati. Govorila je o času, ko je bil Miha še dojenček, 

a slutil sem, da to ni rdeča nit zgodbe. Povedala je, da se ji že mesece zdravje slabša. Joker je 

zaihtel. Vedel sem, da si očita, da tega ni opazil. Ti štirje tedni so njene slutnje potrdili. 

Neozdravljivo je zbolela zaradi izpušnih delcev, ki so v okoliškem ozračju. Vsega je kriva 

tovarna. Bila je na vseh možnih preiskavah in ji ni več pomoči, ostajajo ji še štirje tedni 

življenja. Verjame, da bo naredila korenite spremembe. Zadnji del zgodbe sta mali in veliki 

Črnopuh jokala. Jaz pa sem le stal in nemo zrl predse. 

Nenadoma je Joker oživel. Začel je iskati telefone, tipkal po tri številke hkrati in se v borih 

treh minutah dogovoril vse. Zdaj je začel je govoriti s čistim glasom. Dogovoril se je, da bo 

polovico svojega denarja razdelil med delavce. Tovarno bo uničil in na tem mestu zgradil 

veliko moderno bolnišnico za bolezni dihal in raka. Drugi del denarja bo vložil v raziskave teh 

bolezni. Vse je povedal v enem dihu. Nato je omedlel.  

Zdaj, ko to pišem, je moja mama v bolnišnici in bo na koncu tega dneva že doma. Zdrava in 

čila se bo z mano in očetom preselila k babici in dedku, kjer bomo začeli s kmetovanjem.  

Mihova mama je pred dnevi, žal, umrla, a mirno in z nasmeškom na obrazu. Mihu je bilo 

zelo hudo, a bo s koncem šole začel delati v bolnišnici. Ta misel ga pomiri in razveseli.  

Na dan pogreba je deževalo, a se je kmalu razjasnilo in uzrla sva Mavr i co ! ! !  

Nisva se mogla načuditi. In ko sva odhajala, se nama je zazdelo, da mavrica izvira prav na 

grobu Mihove mame. 

In naj še kdo reče, da čudeži ne obstajajo. 

Matevž Trampuš, 8. a 

 

Metka Žerjal, 8. a 



Pesem vodi moje misli 

Pesniška zbirka 

Skrivnosti 

Moje mnenje o pesmi 

Jaz 
Že ko sem prebral naslov, me je presenetil. Jaz … Nikdar še nisem pomislil, da bi se poglobil v 

svoj jaz. Da pa avtor napiše pesem o jazu, to je neverjetno. 

Kot nam pove naslov, se v pesmi vse vrti okrog jaza, torej je jaz osrednja tema. Pesem je 

izpovedna, saj je prisoten lirski subjekt ali izpovedovalec. Po mojem mnenju je to avtor sam, 

saj vsak sebe najbolje pozna. Vendar so v pesmi trditve o jazu, ki veljajo tudi za druge, saj 

vsi, kadar spimo sanjamo. Da lirski subjekt izpove samega sebe, se mora zelo globoko 

poglobiti vase, pa še iskati rime, s katerimi bi spoznanja ubesedil. To mi pove, da je zelo 

raziskovalen in razumevajoč, saj je raziskal in tudi razumel samega sebe. Je pa tudi realen, saj 

se zaveda, da ima jaz dve polovici. Tisto, ki sanja in tisto, ki se zaveda stvarnosti in je 

priklenjena na realna tla. 

Po naslovih ostalih pesmi, je razvidno, da rad piše o čustvih (Sreča, Strah …) v pesmi o jazu 

pa se avtor izpove o obdobju odraščanja uma. Ko je začel čutiti samega sebe, in se zavedati, 

kaj sploh je in kaj predstavlja. V pesmi natančno opiše podobo jaza in kako je le ta razviden. 

V tej pesmi je ponazoril obris jaza, kako ga sam vidi. S tem se je tudi zavedal dvoličnosti 

jaza. To je po mojem mnenju vrhunec spoznanj. Da razumeš svoji dve strani in ju nadziraš … 

smisel človekovega življenja. Morda mu je pri izpovedi pomagala kakšna preizkušnja, ki mu je 

dala misliti o sebi, kaj je, kdo je in kako naj se sploh začuti. 

Pri sestavljanju možne pripovedi, sem se najprej spomnil na kakšno jogo in reklamne napise: 

»poišči samega sebe«, pa: »najdi svoj jaz« in druge. Ali si je s tem pomagal tudi avtor? 

Morda je z vajami spoznal svoje občutke in čustva in za vsakega od njih napisal pesem. A na 

koncu mu je manjkala pesem, ki bi vse združila v eno – sebe. In ta mu je tudi uspela. Med 

pesmijo avtor gotovo občuti različne občutke, to nam povedo že barve kitic. Menim, da 

prevladuje občutek raziskovanja. Dasiravno ni najpomembnejši, a ga ne smemo izpustiti, je 

občutek varnosti, saj se stvari, ki jo poznaš, ne bojiš. Občutek raziskovanja vodi do občutka 

nekega razkritja in spoznanja. 



Menim, da si z avtorjem nisva preveč podobna. Jaz se namreč ne bi prav rad poglabljal v 

svoja čustva in o njih pisal pesmi. Zame so, takšna kot so. Nikdar se ne vprašam, kako jih 

občutim. Pač čutim in jih opredelim med dobra in slaba. Pisanje o čustvih je tudi zelo 

zahtevno, saj vsak čuti po svoje. So kot knjiga, vsak jo doživi in si jo predstavlja drugače. Ko 

pa tej isti knjigi dodajo film, je ta tak, kakršnega si predstavlja režiser. Gotovo pa neka 

dejstva, navedena v pesmi, veljajo za vse. Vsi sanjamo, zorimo in imamo Jaz razklan na dve 

polovici. Menim, da sva si z avtorjem različna po značaju, saj avtor poudarja čustva in jih 

raziskuje, jaz jih pa samo čutim. Vendar pa sem se vseeno vprašal, ali sem že sam spoznal to, 

kar piše avtor v pesmi. Ugotovil sem, da ja, a jaz spoznanj nisem pretvoril v rime ter kitice, 

ampak sem si jih razlagal po svoje. Nekatera dejstva v pesmi so se mi zdela zelo znana, pa 

nisem nikdar pomislil, da bi se vanje poglobil in jih premleval. Vedel pa sem, da so. 

Temeljno mnenje o pesmi, in tudi zaključek Mojega mnenja o pesmi mi ni bilo lahko 

zapisati. A spoznal sem, da mi je pesem bila zelo všeč in da je pesem bogata z rimami. 

Avtorju bi rad čestital, da je ustvaril zanimivo in dobro pesem. Še posebej pa bi poudaril, da 

je zagrizel v trd oreh in opisal nekaj, česar sploh ne vidimo, Jaz s svojim Jazom. S tem bralcu 

izriše medlo sliko Jaza, a jo mora bralec dokončati in nadgraditi s svojimi spoznanji.               

 

Pesem vodi moje misli 

Glasna tišina 
Izpoved otroka ni le nenavadna, ampak tudi presunljiva, predvsem pa se mi zdi zelo 

iskrena. Sicer bi prvi pridevnik lahko malce omilila, saj so v pesmi konec koncev vse besede 

na pravih mestih in s povsem razumljivim pomenom. 

Lirski subjekt je v mojih očeh mlad fant, ki s trmo in tišino želi opozoriti nase. To pa je zelo 

nenavaden način pridobivanja pozornosti za otroka. 

Čutim neko upornost, ki sicer ni nujno najbolj lastna tako mladim ljudem. Dandanes slišim 

veliko ljudi govoriti v prid otrokom, češ, da so le oni zares iskreni. Še nepokvarjeni. Ampak 

odnos starejših do otrok se mi (še posebej dandanes) ne zdi ravno najprimernejši. Brez 

dvoma lahko trdim, da sem velikokrat priča diskriminaciji preprosto zaradi njihove starosti. 

Prav tako situacijo pa po mojem mnenju opisuje lirski lik. 

Namreč, kako je namerno tiho in preprosto to, kar je. Starši otrokom velikokrat zabičajo, naj 

utihnejo, vendar, ko je otrok tih in miren, jih zopet sprašujejo, kaj je narobe. Zato tudi 

dečkov (dvakratni) vmesni dodatek »JOJ, KAKŠEN OTROK!«. Zdi se mu, da nikoli ničesar ne 

dela prav in se je zaradi nekakšne kujave jeze odločil zoperstaviti tem omejenim in nerealnim 

pričakovanjem starejših.  



Celoten scenarij dečkove zgodbe si jaz predstavljam v takem smislu: deček je drugačen, 

malce poseben. To je razvidno že iz njegovega razmišljanja in uporabe besed v rimani 

izpovedi. Možno je, na primer, da se mu starši ne posvečajo dovolj, kadar pa se mu, se mu na 

napačen način. Verjetno je zaradi unikatnosti svojega mišljenja tudi v šolskem okolju bolj ali 

manj prepuščen družbi samega sebe. In prav zaradi te drugačnosti morda od pedagogov 

privlači nezaželeno pozornost. Želijo ga spraviti v družbo sovrstnikov, čeprav njemu tam ni 

všeč. Nenehno je pod nekakšnim skritim pritiskom in naposled niti ne ve več, kaj želijo od 

njega. Tako se mu zdi najhuje, da preprosto ignorira vsa ta pričakovanja in se neslišno skriva 

med sencami. 

Ta pesem bi se hkrati lahko navezovala na vse otroke in tudi na le nekatere posameznike. Od 

vseh mladih je dandanes namreč želeno in pričakovano mnogo stvari. Te želje in 

pričakovanja pa so si pogosto v protislovju. Na mladih svet stoji, pa vendar jih starši 

preprosto posedajo na stolček.  

S tem dečkom imam na nek način veliko skupnega. Tudi jaz sem v veliki večini zelo tiha v 

vsakdanjih, meni dolgočasnih pogovorih, kar pa ljudem ni všeč, saj je svet žal narejen za 

ekstrovertirane. Ko vzplamti kakšna zanimiva debata (bodisi v šoli ali v družbi), jo jaz z 

veseljem pograbim ter z zanimanjem poslušam mnenja in razlage sogovorca in se tudi sama 

odzovem. Velikokrat pa potem slišim ljudi v okolici utrujeno vzdihovati, češ, ne spet, Alja. 

Zaradi tega mi je mnogokrat neprijetno, vendar sem kasneje tudi rahlo jezna, da sem si sploh 

dovolila neprijetno počutiti zaradi opazk drugih. 

Zelo težko je najti neko ravnovesje pri odzivu na taka pričakovanja. Fant v pesmi pokaže 

veliko mero zrelosti, ki pa je verjetno prezrta preprosto zato, ker od tako mladih ljudi 

napredno mišljenje ni zaželeno. In vsa ta nasprotja v lirskem izpovedovalcu sprožijo dvome o 

samem sebi. Takšnih stvari pa otroci zagotovo ne bi smeli občutiti. 

Alja Grželj, 9. b 

 

Alja Grželj, 9. b 



Kako zidamo noč 

Ko greš zvečer spat, 

nehaš zidati dan,  

ampak začneš zidati noč. 

 

Ponoči pa se dogajajo čudne reči, 

najprej se ti zazdi, da te hrbet boli, 

nato si žejen, nato lačen, 

čez pet minut pa že v rjuhe zatlačen. 

 

In ko se ti zdi, da se vse umiri, 

te lulat zatišči. 

Ko si pa sam, rečeš zdaj pa zaspi, 

ti budilka že zvoni. 

 

Ampak, ker si cel dan zidal in nekaj počel, 

 si zdaj sanjati začel, 

tiho si kot miš, 

sedaj brez problemov zaspiš. 

 

Živa Dodič, 5. a 

 

 



    

učenci 5. b 

 


