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Ustvarjalne minute prvošolcev.  

Dragi bralci Zimzelena! 

Pred vami je posebna izdaja šolskega glasila, ki ponuja 

prispevke   naših nadvse ustvarjalnih učencev, od 1. do 

9. razreda.  

V njem boste našli zapise in risbe, ki so jih ustvarili ob 

vodenju učiteljev, zato tokratno glasilo ni informativno, 

ampak literarno.  

Prelistajte ga, berite, doživljajte in se radostite ob svojih 

ali prijateljevih zapisih. V njih se zrcali domišljija, ki je  

privihrala na plan v šolskem letu 2017/2018.     

Gordana Salobir 



Učenci 2. razreda  ... 

. 

...so se podali v svet domiš-

ljije. Sanjali so sanjske po-

čitnice, ki so jih ali pa bi jih 

želeli doživeti, se srečevali s 

svojimi junaki iz resničnega 

ali pravljičnega sveta in sa-

njali o svojem bodočem po-

klicu. 

 

 

Moje sanjske počitnice so bile, ko sem bila na Malorci. Doživeli smo veliko 

lepih stvari. Ogledali smo si živalski vrt z akvarijem. S čolnom smo se peljali 

nad morskimi psi. Gledali smo, kako je potapljač hranil morske pse. Na roki 

sem držala papigo. Na safariju smo opazovali morske živali. Na avto nam je 

skočila opica. Malorco si bom zapomnila tudi po peščenih plažah.  

Nadja Koprivc  

 

Od nekdaj si želim v Indijo.  

To se je zgodilo lepega dne, ko smo vsi hiteli. Mama je zložila oblačila v kov-

ček. Odšli smo do avtomobila in odpeljali smo se na letališče. Potovali smo 

en dan, da smo prišli v Indijo. Tam smo se lepo imeli in čas je tako hitro mi-

nil, da je bilo potrebno iti domov. In moje sanje so se končale.  

Janja Kozmus 

 

Zelo se veselim počitnic, ker bomo med počitnicami postavili bazen. Z mami-

co, atijem in sestro Tjašo bomo šli tudi na morje. Tam bomo iskali različne 

kamne in školjke. V morje in bazen bomo skakali bombice.                                                                     

Matej Novak 

 

 



Ko bom velik/-a, bom . . .  

 

Ko bom velika, bom postala trgovka. Pomagala bom ljudem in zlagala na 

police. Pekla bom kruh. Hodila bom v pisarno in na računalniku gledala, če 

nam kaj manjka.  

Nika Ivič 

 

Ko bom velika, bom postala učiteljica. Učence bom učila poštevanko, raču-

nanje in branje. Pri športni vzgoji jih bom učila preval naprej in nazaj. 

Naja Ivanc 

 

Želim postati veterinarka. Zdravila bi živali. Povila bi jim tačke. Dala jim bi 

zdravila. Nekaj časa bi bili v ambulanti, nato bi šli domov.                                                                 

 

Tina Brečko 

 

 
 

 

 



Srečala sem angleško kraljico.  

Povabila me je na čaj. Pokazala mi je grajsko kuhinjo. Slaščičarka nama je 

prinesla kolače. Odšli sva na sprehod po grajskem dvorišču.  

Nadja Koprivc 

 

Srečala sem Luno. 

 

Ležala sem na prečudoviti plaži v 

Cancunu in brala knjigo Jaz sem Lu-

na. Kar naenkrat sem zaslišala ropot 

kotalk. Zagledala sem dekle, ki je ko-

talkalo. Ker obožujem kotalkanje, 

sem se ji približala. Opazila me je in 

me vprašala za ime. Nisem verjela 

svojim očem, ko sem ugotovila, da je 

to Luna. Povedala sem ji, da sem nje-

na največja oboževalka in da tudi jaz 

kotalkam. Pokazala mi je nekaj novih 

trikov. Povabila me je, naj zvečer pri-

dem v Jam roller, da bom spoznala 

njene prijatelje.  

Naja Ivanc 

 

 

 

 

Srečala sem morsko deklico. 

Prejšnji petek so se dogajale čudne reči.  

Odšli smo na morje in tam sem srečala morsko deklico. Ni bila sama. Bila je 

cela njena družina.  

Sanje so se končale, ko je mama rekla, da se večeri in da moram nazaj do-

mov.  

Janja Kozmus 



  Tretješolci so o domačih živalih razmišljali kar v angleščini.  

MY LOVELY PET   

My name is Doroteja. My surname is Šergon. I 

am 8 years old. I live in Slovenia in the small vil-

lage Lesično. My class is small and nice. My best 

friend is Karin. I like playing. I like horse riding. 

This is my guinea pig. It is small. My guinea pig is 

white and grey. My guinea pig is my friend. I play 

with my guinea pig every day. Its name is Puhko.                  Doroteja Šergon 

 

MY LOVELY DOG   

My name is Julija. My surname Brilej. I am 8 

years old. I live in Slovenia in the small village 

Gubno. My class is small and nice. My best 

friend is Sara. I like horse riding.  

This is my dog. It is big and cute.  My dog is 

white and brown. My dog is my best friend. I play with my dog every day. 

Its name is Tim.                                                      Julija Brilej 

MY LOVELY CAT   

 

My name is Matevž. My surname is Novak. I am 8 years 

old. I live in Slovenia in small village Pilštanj. My class is 

small and nice. My best friend is Domen. I like playing 

football. 

This is my cat. It is small and cute. My cat is grey. My cat 

is my friend. I play with my cat every day.  Its name is 

Timo.                            Matevž Novak 



I WOULD LIKE TO HAVE A PARROT   

My name is Aljaž. My surname is Čepin.    I am 8 

years old. I live in Slovenia in the small village 

Dobležiče. My best friend Matic. I like playing 

football.  haven't got a pet. I would like to have a 

parrot. I like parrots. Parrots are smart.                                

Aljaž Čepin 

 

MY LOVELY FISH    

My name is Manca. My surname is Senica. I 

am eight years old. I live in Slovenia in the 

small village Zagorje. My class is small and 

nice. My best friend is my sister Nika. I like 

swimming, cycling, games with the ball and 

walking.  

This is my fish. It is small and cute. My fish is gold and white. My fish is my 

friend. I sing to my fish. Its name is Lisa.                                                                                                                         

Manca Senica 

MY LOVELY PET       

My name is Jona. My surname is Čepin. I'm 8 years old. I 

live in Slovenia in the small village Zeče. My class is small 

and nice. My best friend is Sanja. I like swimming. 

This is my cat. It's small and cute. My cat is grey and 

white. My cat is my friend. I play with my cat every day. 

Its name is Sapi. 

Jona Čepin 

 



MY LOVELY BEES    

My name is Lenart. My surname is Ploštajner. I am 8 years old. I live in Slo-

venia in the small village Krivica. My class in small and nice. My best friend is 

Miha. I like playing football.  

These are my bees. They are small and cute. They are black and yellow. They 

are my friends. I take care of my bees. They don’t 

have names. 

Lenart Ploštajner 

 

MY LOVELY DOG    

My name is Sara. My surname is Užmah. I am eight 

years old. I live in Slovenia in the small village Gubno. 

My class is small and nice. My best friend is Julija. I like 

cycling.  

This is my dog. It is small and cute. My dog is brown. 

My dog has short legs. My dog is my friend. I play with 

my dog every day. Its name is Mali.                                           

Sara Užmah 

 

WE WOULD LIKE TO HAVE A PET   

Our names are Nastja and Pija. We are 8 years old. We live in Slovenia.  

We haven't got a pet. We would like to have a dog. We 

like dogs.  

Nastaja in Pija 



MY  LOVELY PET      

My   name is Sanja. My surname is Stadler. I’m 8 

years old. I live in Slovenia in the small village 

Gaberje. My class is small and nice. My best 

friend is Eva. I like swimming, horse riding.  

This is my dog. It is small, cute. My dog is gold. 

My dog is my friend. I play with my dog every 

day. Its name is Piki.                                                                           Sanja Stadler 

MY LOVELY PET     

My name is Grigorii. My surname is Miljohin. I am 9 years old. I live in Slove-

nia. I was born in Russia. In live in the small town  

Kozje. My class is small and nice. My best friend 

is Matevž. I like swimming. 

This is my cat. It is small and cute. My cat is 

brown. My cat is my friend. I play with my cat 

every day. Its name is Tigra.       

                                     Grigorii Milekhin 

 

MY LOVELY CAT     

My name is Nina. My surname is Antlej. I am eight years old. I live in Bistri-

ca.  

 

This is my cat. It is black and white. It is cute. 

Nina Antlej 

 

 



MY LOVELY PET       

My name is Sara. My surname is Polšak. I am 

eight years old. I live in Slovenia in the small vil-

lage Gubno. My class is small and nice. My best 

friend is Doroteja. I like swimming, cycling, 

games with the ball and walking.  

This is my cat. It is small and cute. My cat white. 

My cat is my friend. I play with my cat every day. Its name is Puhica. 

Sara Polšak 

 

 

Naslikala: Janja Ivačič, 2. razred.  



Za četrtošolci je ustvarjalno leto.   

Med drugim so uživali v pisanju pesmi o vozilih in fantje so z učiteljičino 

pomočjo sestavili razredno hvalnico vozilom.   

 
Tovornjaki, traktorji in ostala vozila  

veliko konjskih moči šteje njihova sila. 
 

Franci vozi že tovornjak,  
v mislih naklada, razklada tovor težak. 

 
Jakob s traktorjem je že pravi orač,  

če napravo zamenja, je lahko nakladač. 
 

Kombiji in ostala dostavna vozila,  
ah, kak` so hitra, kot da imajo krila. 

 
Ti stroji so jim skriti v podzavesti,  
voziti jih znajo, ne dajo se zmesti. 

 

 

 

Jakob Resnik, 4. r.  



ŠTIRIKOLESNIK 

Štirikolesnik je hiter in zmogljiv,  

z njim se vozim prek gričev in ravnin. 

Vožnja z njim je zanimiva,  

takrat je dovolj adrenalina. 

                                   Franci Mlakar  

 

 

 

 

ZENTORNO 

Zentorno hiter je zelo,  

kot strela šviga v vse smeri. 

 

Lepota, kakovost v njem sta doma,  

to je izdelek, ki sam se baha. 

 

Vedno mi všeč je njegova podoba,  

v dirki pa zgleda kot prava hudoba. 

 

Na slikah ga občudujem zelo, 

v igricah pa dirkam z njim hitro.     

                                          Sven Reberšak         

Naslikali učenci 1. razreda. 



KOČIJA 
 
Kočija vsa lepa in pravljična,  
mimo mene pridirja. 
Vsa je bleščeča  
in vprega je rdeča. 
 
Konjem v vetru griva plapola,  
res prečudovita je ta pravljica.  
Na štirih kolesih palača stoji,  
vsa pozlačena je z biseri. 
   Klara Šergon 
 

 
KOMBI 
 
Kombi je prostoren in hiter kar se da,  
rabim ga za vožnjo polno svežega kruha. 
 
Z našim šoferjem Filipom po cesti  
se voziva sem in tja,  
zraven pa vzameva Lukeca. 
 
Vsi nas poznajo, od kod smo doma, 
saj vonj po kruhu nas izda. 
       
   Jakob Resnik 
 

KOLO 
 

S kolesom se odpeljem v soboto na potep, 
take izlete bi delala spet in spet. 
Najraje zavijem v Kozje k botrci,  

kjer se z bratranci igram,  
še na misel mi ne pride,  
da bi šla kam drugam. 

 
   Rebeka Guček 

Naslikala: Nadja Koprivc, 2. r.  

 
LETALO 
 
Ptica jeklena po zraku leti, 
v njej sedijo potniki.  
Popelje nas v prečudovit kraj,  
kjer najdemo zemeljski raj.  
 

Lana Grčar 



OPRAŠEVALCI 
Maja: Dobro jutro, Vili! Vstani, greva nabirat cvetni prah! 
Vili: Zakaj pa? 
Maja: Zato, ker nam zmanjkuje hrane in ker pomagava naravi, da se raz-
množuje. 
Vili: Kako pa s tem pomagava naravi?  

Maja: Ko nabirava cvetni 
prah in letava s cveta na 
cvet, prenašava cvetni prah, 
ki je zalepljen na najine no-
gice in zadka, iz ene rože na 
drugo in tako nevede in ne-
hote oprašujeva cvetlice. 
Vili: Aaaa, tako. Ali oprašu-
jeva samo travniške rastli-
ne? 
Maja: Ne, tudi drevesa. 
Vili: Vsa drevesa?  
Maja: Ne, nekaterim rastli-

nam pri opraševanju pomaga veter. No, pridi že! Greva! 
Vili: Ja, ja. Koliko cvetnega prahu pa morava nabrati? In kje, na katerih 
rožah boš začela nabirati? 
Maja: Rabiva ga zelo veliko. Delala bova cel dan. Jaz bom začela z marjeti-
cami. Kaj pa ti? 
Vili: Zmenjeno, jaz pa bom začel nabirati na cvetovih dreves v bližnjem sa-
dovnjaku.  
Maja: Super! A ne hodi predaleč, saj veš, da je na travniku veliko nevarno-
sti, ki prežijo na nas.  
Vili: Saj bom previden. Se vidiva zvečer.  
Maja: Dobro. Se vidiva!  

Kim Štrukelj, 5. r. 
 
 POMEMBNA NALOGA 

Nekega dopoldneva je v sadovnjaku mrgolelo majhnih živali. Tam so bili ma-

la čebelica Ruri, metulj Kik, muha trepetavka Mana in hrošč Lot. Skupaj so se 

že od jutra igrali. Skakali so, se lovili in brenčali.  

Rebeka  Guček, 4. razred 



Všeč jim je bilo, ker so bila vsa drevesa polna plodov, da so jih lahko zobali in 

skakali z enega na drugega. Ko so se naveličali igranja, je nad sadovnjak že 

padel mrak. Vsak je odfrčal v svoj dom, kjer so vsi utrujeni trdno zaspali. Tako 

je bilo vsak dan in leto je minevalo. Skupaj so odraščali in se vneto igrali še 

naprej, časa za delo je bilo malo. Zelo malo. Nič. Kraljica opraševalcev, čebela 

Črči, je svoje najmanjše in najpomembnejše delavce velikokrat opozorila, naj 

gredo na delo, a prijatelji so se neprestano igrali še naprej, ker niso vedeli, 

kako pomembno je njihovo delo. Minevali so dnevi, tedni in meseci in čebeli-

ca Ruri je postala odrasla čebela, metulj Kik je odrasel v prelepega metulja, 

muha trepetavka Mana pa je odrasla v pravo pravcato odraslo muho in hrošč 

Lot je tudi odrastel. A kljub temu so se še vedno igrali in se zabavali.  

Minili so meseci in bližal se je čas, ko se cvetovi spremenijo v plod, a plodov ni 

in ni bilo. Vsi so bili obupani in žalostni, pa je mimo prišla deklica po imenu 

Neža. Tudi ona je bila začudena, zakaj ni plodov, saj je ravno hotela obrati 

nekaj jabolk.  

Že je hotela s prazno košaro oditi, a jo je prehitela čebela Ruri, ki je deklico 

poznala in je vedela, da je zelo bistra. Povprašala jo je, ali ve, zakaj na dreve-

sih ni plodov. Neža je malo pomislila in se spomnila na opraševalce in njihovo 

delo. Še malo je premišljevala in se spomnila na čebelo Ruri, metulja Kika, 

muho trepetavko Mano in hrošča Lota, ki naj bi bili glavni opraševalci sadov-

njaka ter na njihovo igro in brezdelje. In Neža je Ruri odgovorila v hroščini ozi-

roma čebelščini: »Ddrraaagaaa pprrijjajteeteeljijica! Ppplooddov niniinnnii, 

keerrkkrerr sstestte sseessee sssaamomo iiggraliliii iinnin nnisste immeli nni-

niič ččačaa zaazazzaaa ssvvojje popoomemmbbno ddeloo – opoprraopraššee-

vvanje. Napanapakkoo lahlahhkkokooo popopravvitte! Zzddajj opopo-

praššittee vvssee ccvveetetoovovee! Ppaa aaadadddiijijjooo!«   

Ruri je zdaj razumela, kako pomembna je njihova naloga in se je deklici zahva-

lila za nasvet. Prijateljem je oznanila novico in vsi so pričeli z delom. Veliko so 

se še igrali, a najprej so opravili svoje pomembno delo – opraševanje. Zable-

steli so kot najboljši opraševalci na svetu. 

Klara Šergon, 4. r.  



Petošolci so na domišljijsko potovanje odpeljali različne živali, kjer so se 

imeli lepo. Preberimo, kje  so našli srečo.  

 

ŠEST DINOZAVROV 

Šest dinozavrov  v sorodu je bilo in na pot se je spravilo.  

Prvi se je ustavil, ko je videl jamo, polno mesa.  Rekel je: »Tu je lepo.« Ostali 

pa: »Imej se lepo!« 

Drugi se je ustavil, ko je videl le-

po dinozavrko. »Tu ostanem, dra-

gi. Imej se lepo!« 

Tretji je bil zelo zaspan, zato je 

ostal tam. Drugi so mu rekli: 

»Imej se lepo!« 

Četrti se je vdal in tam ostal. Dru-

ga sta mu rekla: »Imej se lepo!«  

Peti in šesti sta prišla na hrib in 

sta se dogovorila, da se bosta 

ločila in vsak na svojo pot odšla.         

(Rok P., Rubie A. C.) 

 

PET KUŽKOV 

Bilo je pet kužkov. Šli so na sprehod. In videli so zajca. Eden kužek je rekel: 

»Lovit ga grem.« Kužki pa: »Lepo se imej!« In štirje kužki so odšli. Eden je 

zavohal kost in zagrizel v njo, ostali pa: »Lepo jo jej!« 

Trije kužki so odšli naprej. In eden je videl medveda in stekel nazaj, kužka 

pa: »Lepo se imej!« Ostala sta dva kužka. Eden je videl sončni zahod, drugi 

pa se je zjokal, ker sam je ostal.  (Valentina L., Tim T.) 

Narisala: Nadja Koprivc, 2. r.  



DESET MUCK 

Nekoč so živele sestre mucke. Nekega dne so se odločile, da gredo na goro, 

da vidijo, kaj je za njo. In so hodile in hodile in so zagledale mladega mačka. 

Ena mucica je rekla: »Tukaj mi je lepo, ne grem več naprej.« Ostale pa: »V 

redu, pa lepo se imej!«  

Devet muck je odšlo naprej. Zagledale so hiško. Ena mucka rekla je: »Tukaj 

bom ostala, ne grem več naprej.« »V redu,« so rekle ostale, »lepo se imej!« 

Potem je bilo še osem muck. Hodile so in zagledale ogromno leseno miš. 

Videle so, da je to mišja vas in ena mucka je rekla: »Tukaj bom ostala, ne 

grem več naprej.«  »V redu,« so rekle, »lepo se imej!«  

Zdaj je ostalo še sedem muck, ki so hodile skozi gozd. Gozd je bil temačen in 

mucke je bilo strah. Končno so prišle skozi gozd in prispele v mačjo vas. Ena 

mucka je spoznala nove prijatelje in rekla: »Tukaj bom ostala, ne grem več 

naprej.« In druge mucke so rekle: »V redu, lepo se imej!« In je šlo še šest 

muck naprej.  Naenkrat so zagledale lepo jaso in ena mucka je rekla: »Tukaj 

bom ostala, ne grem več naprej.«  Ostale so se strinjale in odšle naprej.  

Tina Brečko, 2. r.  



Zdaj je bilo še pet mucic. Zagledala so travniček in mucica je rekla: »Ostala 

bom tukaj, ne grem več naprej.« Ostale pa: »V redu, lepo se imej!« Naprej 

so šle še štiri mucice. Zagledale so sadovnjak, poln sadja. Ena mucka je ime-

la zelo rada sadje in se je odločila, da bo ostala kar tam. »V redu,« so rekle, 

»lepo se imej!« Zdaj so šle še tri mucke naprej. Zagledale so restavracijo za 

mucke. Najprej so se najedle, potem pa je ena mucka rekla, da bi ostala 

tukaj, da bo imela dovolj hrane. Ostali sta dve mucki. Naenkrat se je izza 

oblakov prikazala Muckina gora, mucki sta se odločili, da bosta ostali v doli-

ni in tukaj živeli do konca svojih dni.  (Julija P., Kim Š.) 

ŠEST VOLKOV 

Šest volkov se je zgodaj zbudilo. Odločili so se, da gredo v gozd po hrano. 

Hodili so in hodili. Naenkrat so postali žejni. Prišli so do majhnega potočka. 

Enemu volku je bilo tukaj tako lepo, da je rekel , da mu je tu tako lepo in ne 

gre več naprej. Ostalo jih je samo še pet. Šli so naprej in so zagledali lepo 

jaso.  

Enemu volku je bilo tukaj lepo in se je odločil, da mu je tu všeč in ne gre več 

naprej. Ostali so še štirje volkovi. Prišli so do travnika z lepimi rožami. En 

volk je imel rad rože, zato se je odločil, da mu je tukaj všeč in ne gre več 

naprej. Ostali so še trije volkovi. Hodili so in hodili. Naenkrat so zagledali 

lepo volkuljo. Enemu volku je bila tako všeč, da se je odločil, da ne gre več 

naprej. Ostala sta samo še dva volka. Prišla sta do velikega hriba, si podala 

roki in šla vsak svojo pot.  (Špela S., Jerneja B.) 

PET MAMUTOV 

Nekoč je bilo pet mamutov. Odločili so se, da gredo na goro. Prvi se je usta-

vil, ko je videl samico in dejal: »Tu bom ostal.« Ostali štirje so šli naprej in so 

videli vodo. Pa sta dva tam ostala in dejala: »Midva bova tu ostala.« Pa gre-

sta dva naprej. Eden se ustavi in reče: »Jaz ne morem več naprej.« A zadnji 

potrpi in na vrh gore pohiti. Bil je vesel, da je na vrh gore prišel.   

(Tajda B., Julijan D.) 



 

ŠEST VOLKOV 

Živelo je šest volkov. Volkovi so se odpravili s planine v gozd, ker so bili lač-

ni. Šesti volk je zagledal lepo jaso in rekel: »Ne grem več naprej.« Naprej je 

šlo pet volkov. Peti volk je zagledal lepo volkuljo in rekel: »Ne grem več na-

prej.« Naprej so odšli štirje volkovi. Četrti je zagledal morje in rekel: »Ne 

grem več naprej.«  Naprej so odšli trije volkovi. Tretji je videl jamo, v kateri 

je bilo veliko vode. Tam je ostal. Zadnja dva sta prišla do gozda. Eden reče: 

»Jaz grem nazaj.« Objela sta se in šla vsak svojo pot.   

(Nina K., Lea A.)  

OSEM MUC 

Osem muc je šlo na potep na polje, kjer se miši lovijo. In pridejo do vasi, 

kjer mleko pred hišo stoji. Ena muca se je odločila, da tukaj bo ostala in sve-

že mleko pila. Ostalo jih je sedem, ki gredo naprej. In pridejo do jase, kjer 

rožice dišijo in metuljčki letijo. Ena se je odločila, da bo tukaj ostala in se z 

metuljčki igrala. Ostalo jih je šest, ki gredo naprej. Prišle so do lepega ribni-

ka, kjer so pile. Ena je imela rada vodo, zato je ostala tam. Ostalo jih je pet, 

ki gredo naprej. Šle so mimo jame. Ena muca je bila tako utrujena, da je šla 

v jamo, kjer je bilo hladno, in v njej zaspala sladko. Ostale so štiri, ki gredo 

naprej. Šle so naprej in pri grmu zagledale muco Mici. Ena je ostala kar pri 

njej. Ostale so tri, ki gredo naprej. Šle so do mesta, kjer pa se je ena izgubi-

la. 

Ostali sta dve, ki gresta naprej. Do polja sta prišli le dve. Najedli sta se miši 

in ena je rekla: »Jaz grem domov.« Druga je tam ostala in s polnim trebu-

hom v travi zaspala.   

(Kaja K., Ina L.) 



 

JESEN 

Jeseni nas narava obdari, saj  

na drevesih se sadje medi.   

Pšenica za žetev se pripravi in 

kmeta zmoti pri  popoldanski 

kavi.  

Požeti jo treba bo,                   

saj zrela je zelo.  

 

Narisal in napisal: Jure Kozmus, 6. r. 



JAZ, ČEBELA 

Zdravo, moje ime je čebelica Nika. Živim v Kozjanskem parku. Z naravo sem 

res zadovoljna in tukaj rada preživljam svoje življenje. Povedala vam bom, 

kako poteka delo čebel in drugih opraševalcev, zraven pa še kakšno mojo 

prigodo.  

Danes smo vse čebele vstale zelo zgodaj, saj je eden izmed navadnih delov-

nih dni v letu. V čebelnjaku je že zgodaj zjutraj vse oživelo. Najprej si vse če-

bele in troti poiščemo svoj obilni zajtrk, to je nektar, ki ga srkamo iz cvetov. 

Prehranjujemo pa se tudi s cvetnim prahom, zatem pa veselo na delo. Čebe-

le gremo opraševat travnike, robove gozdov in drevesa v sadovnjakih. Rastli-

ne oprašujemo tako, da prenesemo cvetni prah in pelod na druge rastline, 

kar pa je tudi predpogoj, da se bodo iz rastlin razvili novi organizmi (cvet, 

plod…). Rastlinam, ki jih mi oprašujemo, se reče žužkocvetke in ponavadi so 

živih barv in zelo dišijo, kar nas močno pritegne. Na dnu cvetnih listov je 

nektar, ki ga radi uživamo. Tako imamo vsi korist: mi dobimo hrano, žuž-

kocvetke pa so oprašene.  

 

Franci Mlakar, 4. razred Nika Gajšek, 6. r.  



S svojimi prijateljicami in prijatelji letamo s cveta na cvet in se pogovarjamo. 

Vroča tema za pogovor je prireditev čebel, ki jo v našem čebelnjaku praznu-

jemo vsak teden. To je program, v katerem zelo uživamo, saj si čebele iz če-

belnjaka vedno izmislijo zanimive ideje za nastop.  

Trot Toni se je predstavil s točko, v kateri je žongliral, čebela Minka je pela 

pesem čebelice, štirje  pari (Francka in Franci, Cilka in Ciril, Lenka in Ladislav, 

Terezija in Teodor)  pa so se pokazali v plesni luči in zaplesali nekaj korakov 

polke. Na eno prireditev je k nam prišla tudi ekskluzivna gostja, čebelica Ma-

ja. To je bil res poseben dan, saj je s svojimi pesmimi publiko zelo očarala, 

ker je pela zelo lepo.  

S prijatelji se najraje dobimo pri stari jablani in jo spomladi skupaj oprašimo. 

Tam je tudi veliko drugih opraševalcev, kot so naše daljne sorodnice – divje 

čebele, metulji, različni hrošči, čmrlji, nekatere ptice in drugi. Vedno pripra-

vimo piknik in spoznamo kakšne nove prijatelje. Svoj prosti čas pa rada izko-

ristim v dobri družbi in kvalitetno, saj ga imam zelo malo. Imam pa prijatelji-

co Marto, ki je bila zelo lena, zato je z opraševanjem imela kar nekaj težav. 

Saj je ima rada cvetlice, ampak rada jih je imela le zato, da je lahko na njih 

poležavala cel dan in noč. Na srečo se je to zdaj spremenilo, ker zdaj dela 

Marta enako kot vse druge.  

Z opraševanjem pa ne koristimo le rastlinam, ampak tudi človeku. Sočni sa-

deži so res zelo dobri! Ko imamo na nožicah nabranega že veliko cvetnega 

prahu, se vrnemo v čebelnjak in ga odložimo, nato pa nazaj ven v naravo. V 

vsakem čebelnjaku mora biti tudi glavna čebela matica. Ona pa celo življenje 

leže jajčeca na dno celic.  

Naša matica je zelo prijetna. Ime ji je Truda in vedno je zelo dobra z vsemi 

čebelami. Vsi se med sabo dobro razumemo. Jajčeca se izležejo v ličinke. 

Ličinke, drugače imenovane tudi žerke, so naša posebna odgovornost de-

lavk. Čebele hranilke morajo ličinke intenzivno hraniti z matičnim mlečkom, 

da bodo nekoč opravljale isto nalogo, kot jo opravljam jaz. Imamo tudi svo-

jega čebelarja, ki nas je pripeljal sem in zgradil čebelnjak.  



Delo vseh nas čebel močno cenim, saj vem, da imajo ljudje naše pridelke, 

kot je na primer med, zelo radi.  

Za zaključek naj spomnim še na en poseben dan, ki ga je vredno omeniti. To 

je slovenski tradicionalni zajtrk, na katerem si otroci privoščijo kruh s slast-

nim medom, h kateremu smo mogoče pripomogle prav me.  

Nika Gajšek, 6. r.  

JUNAŠTVO ČMRLJA BINETA  

Na vrhu jasice stoji travnik, ki 

je celo zimo miroval in spal. 

Prišlo pa je jutro s toplimi žar-

ki, ki so pobožali travnik in iz 

zemlje so pokukale pomladne 

cvetlice. Prav lepo je imeti oči 

na paši in prisluhniti naravi, 

čivkanju ptičkov, ki letajo po 

zraku in ob robu gozda in pr-

hutanju metuljevih kril. Žvrgo-

let te pomiri in naredi nov dan 

prav poseben. Kaj pa naši 

opraševalci, ki še sladko dremljejo? 

»Bilo je neko spomladansko jutro in topli jutranji žarki so me prebudili, pa 

tako bi še spal in se premetaval sem ter tja. A kaj naj, treba je na delo, saj je 

pomlad. Saj res, še cvetlice so me prišle obiskat. Oh, zdaj vem, kakšen lenuh 

sem, jaz bi moral čakati cvetice, ne pa one mene.« Tako je čmrlj Bine začel 

prvi spomladanski dan ali pa kar lenivski dan. »Hm ...na katero naj najprej 

odletim? Pa tako dišijo in kar žarijo od lepote in teh barv. Ah nič, bom šel kar 

na tole, ki me gleda z izbuljenimi očmi, kot da sem kralj dežele. Čudno, da se 

še ni priklonila, če pa sem ji tako všeč.«  Čmrlj Bine prileti na lepo rumeno 

cvetlico, ki  jo kličejo trobentica. »Tralala, hopsasa, pa sem le dobil nekaj 

vitaminčkov za svoj organizem.«  

Lana Grčar, 4. razred 



»No, no, kaj pa misliš, da si. Ne potrebuješ hrane, saj si že dovolj okrogel.« 

In tu se srečata čmrlj Bine in trmasta čebelica Greta.  

»Pa ne me tako strašiti, saj me bo kap. No, pa saj ni tako hudo, ampak ne 

želim si imeti pogreba na trobentici!« »Naj se ti najprej predstavim. Sem 

trmasta čebelica in me kličejo Greta.« »Me veseli, jaz pa sem  Bine.«  

Kmalu zaideta v dolgi klepet, ki pa se ne konča najbolje.  

»Pazi!« vzklikne Bine. »Za tabo je otrok z mrežo! Pa saj res, zakaj se tega 

nisem spomnil prej. Danes je dan, ko se pridejo otroci iz vrtca igrat na trav-

nik. Ta dan je res grozen in za nekatere tudi zadnji dan na travniku.« »Ojoj, 

zdaj me pa že prav strašiš. Bolje, da grem.«  In ker je bila čebelica Greta tr-

masta, se je odpravila domov. Naenkrat pa…  »VŠŠ, pa te imam!« pravi de-

klica in steče k učiteljici, da bi ji pokazala, kaj je ujela. »Bravo, sedaj smo ujeli 

čebelo, ki jo bomo imeli kot primer za spoznavanje opraševalcev.«  

Učiteljica in skupina otrok se je nato odpravila proti vrtcu skupaj z Greto. 

Greta pa se je vsa od straha tresla in upala, da bi jo Bine našel in tako rešil. 

Po tiho je klicala: »Bine!« In še enkrat: »Bine!« Binetu pa se dozdeva, da sliši 

odmeve klica, zato je šel preverit, če je z Greto vse v redu. Toda kmalu ugo-

tovi, da je izginila. Ne da bi koga kaj vprašal, poleti za skupino otrok in skuša 

rešiti Greto. Naredi si  načrt. Tokrat ko bodo imeli otroci počitek, se bo spla-

zil skozi odprto okno v vrtec. Res je naredil tako. Zagledal je ubogo Greto, ki 

je bila ujeta v mreži. Po tiho se je splazil 

do mreže in po nesreči prevrnil vazo, ki 

je bila na mizi. Pri srcu mu je razbijalo in 

mislil je, da je prebudil otroke, toda 

strah je bil odveč. 

Rešil je Greto in tako sta skupaj odletela 

na travnik, kjer so ju čakali ostali prijate-

lji. Njihov dan pa se je tokrat zaključil s 

srečno.  

Teja Planko, 7. r.                 Alen Zidar, 6. r.  



OPRAŠEVALKE KOZJANSKEGA PARKA 

Začelo se je daniti in izza hriba so pokukali prvi sončni žarki.  

Prijateljice čebele smo bile na travniku in se pogovarjale. Ena izmed čebel je 

vprašala: »Bomo povabile na opraševanje tudi mlajše čebele? Moramo jih 

naučiti, kako se oprašujejo jablane, hruške, breskve, slive in drugo sadje.« 

»Seveda bi jih lahko,« je dejala druga. »Ali veste, da je od oprašitve odvisna 

kakovost sadežev? Ta je najbolj vidna pri velikosti in obliki plodov. To bodo 

kmetje veseli, če bomo delo dobro opravile. Še posebej pa v Kozjanskem 

parku. Tam imajo veliko visokodebelnih jablan. Predlagam, da odletimo 

tja.« »Ali mislite, da nas bo dovolj?« je vprašala tretja čebela. »Lahko pova-

bimo še druge čebelje družine, da nam bodo priskočile na pomoč, saj na en 

hektar potrebujemo dva do tri čebelje družine. Kozjanski park pa je velik kar 

20.650 hektarov,« je pripomnila četrta čebela. »Naš Kozjanski park ima tudi 

izjemno biotsko raznovrstnost, za kar se lahko zahvali narava nam opraše-

valcem.« »Nehajmo klepetati in raje pohitimo, saj je bil včeraj dež, zato mo-

ramo danes nadoknaditi zamujeno!« sem predlagala in zletela na novo   

rastlino.  

Franci Mlakar, 4. razred 



Od daleč smo si ogledovale čudovite cvetove in vsaka izmed nas si je izbrala 

svoje sadno drevo, ki ga je oprašila. Zavedale smo se, da bo delo zelo napor-

no, saj smo morale velikokrat letati s cveta na cvet in nabirati cvetni prah. 

Zvečer pa smo se zbrale v čebelnjaku in utrujene zaspale. Zjutraj smo se 

ponovno sestale in se dogovorile, da bomo tvegale in vseeno odšle na trav-

nik kljub nevihti, ki se je bliskovito približevala. Na travniku ni mrgolelo po-

skočnih živalic, saj so se vse skrile v svoje domove, ker so se prestrašile ne-

vihte. Vedele smo, da bo močno neurje, vendar se zanj nismo zmenile, ker 

se nam je zdelo, da smo najpametnejše čebele v panju. Kar naenkrat je ve-

ter zapihal tako močno, da nas je odneslo daleč proč. Pristale smo na trdih 

tleh. Dejala sem: »Kako smo lahko bile tako neumne in odšle na travnik.« 

»Ali veste, kje smo?« je vprašala prestrašena čebela poleg mene. Vse smo ji 

v en glas dejale, da se nam niti malo ne sanja, kje smo pristale. »Ali ste vse v 

redu?« je vprašala najpametnejša čebela. Ker se ni nobena poškodovala, 

smo začele iskati primerno zavetišče, kjer bi si lahko posušile premočena 

krilca. Čez nekaj časa smo že sedele pri mizi prijaznih čmrljev, ki so nas 

toplo sprejeli medse.  

Kmalu se je razjasnilo 

in spet je pokukalo 

sonce. Iz svojih skriva-

lišč so pogledali črički, 

pikapolonice, iz luknjic 

so priskakljale kobilice, 

ptički pa so začeli ži-

vahno čivkati. Zadišalo 

je po sveži pomladi. 

Nekaj časa smo se 

sprehajale in se pogo-

varjale. »To drevo se 

mi zdi nekam znano,« sem dejala. »Meni tudi tole,« je pripomnila druga 

čebela. Najpametnejša se je razveselila: »Mislim, da so to naša drevesa!«  

Gaja Cerar, 6. r.  



Vsaka ima svoje drevo in ga dobro pozna, saj ga je že velikokrat videla, ko je 

nabirala cvetni prah. »Doma smo!« smo zavpile. V bližini smo zagledale naš 

panj in naše stare prijateljice. Vse smo se jih razveselile. Naučile smo se, da 

ne smemo letati, kadar se približuje nevihta. Naslednji dan smo se odpravile 

k čmrljem in jim pomagale pri vsakdanjih opravilih. 

Približevala se je jesen in jablane so obrodile sadove. Naš trud je bil popla-

čan. Vesele smo bile, ko so otroci prišli pobirat jabolka, pa četudi so mislili, 

da smo nevarne. Ne pičimo vedno, vendar samo takrat, ko se bojimo in smo 

v nevarnosti. Drugače pa smo zelo koristne žuželke. 

Nika Senica, 6. r.  

PRIGODE ČEBELICE MAJE IN VILIJA 

Nekoč so na travniku živeli čebelica Maja in njeni prijatelji. Skupaj so opraše-

vali rastline, nabirali cvetni prah, pili nektar in se igrali. 

Nekega dne sta se Maja in njen prijatelj Vili odšla igrat. Lovila sta se in med 

igro prišla do zaboja z jabolki. Tam so si njune prijateljice mravlje delale za-

logo za zimo. Majo in Vilija je zanimalo, kje sta. Mravlje so jima odgovorile, 

da sta na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi. Dodale so še, da si delajo 

okusno zalogo za zimo. Maja je bila lačna, zato je prvič poskusila eno sočno 

jabolko, čebele namreč ne jedo jabolk. Tudi Vili se ji je pridružil. Maja je na 

glas pomislila: »Aha! To so torej tista jabolka, ki zrastejo zato, ker mi celo 

pomlad prenašamo cvetni prah s cveta na cvet!" Nad jabolki sta bila zelo 

navdušena. Ugotovila sta, da so jabolka pravzaprav boljša od nektarja. Do 

sitega sta se najedla in se malo odpočila. Medtem so ju njuni prijatelji vse-

povsod iskali. Ko so pregledali cel travnik, so bili že pošteno utrujeni in so 

odšli spat. Ta čas sta si Maja in Vili ogledovala stojnice. Najbolj jima je bila 

všeč tista, na kateri so prodajali med, sok in jabolka. Hotela sta pristati na 

stojnici, ampak je zapihal veter in ju odnesel v kozarček s sokom. Bila sta 

ujeta! Krila sta imela oblepljena s sokom in nista mogla odleteti ven. Klicala 

sta na pomoč, a mimo so letele le ose, ki so se jima privoščljivo smejale.  



Čebele in ose so bile najhujše sovražnice. Maja in Vili sta se močno trudila, 

da nista potonila v sok. Na njuno srečo ju je prodajalec, ki je stal pri stojnici, 

opazil in sok previdno zlil ven. Čebelici sta utrujeni obležali na travi. Veter, ki 

je sedaj že močno pihal, jima je posušil krila. Bil je že skoraj večer, zato sta 

se šla še enkrat posladkat z jabolki. Zvečer sta odšla spat pod stojnico, kjer 

sta bila varna pred vetrom. Zjutraj še nista bila dobro zbujena, ko je prišel 

prodajalec. A ko sta videla, da je odprl lonček za degustacijo medu, sta bila v 

hipu oba budna. Najedla sta se cvetličnega medu, nato pa sta odšla na kra-

tek let. Nista bila daleč, ko je za njima priletela cela skupina os. Maja in Vili 

sta bila dobra in hitra letalca, saj so se včasih cele dneve s prijatelji lovili po 

travniku. Letela sta proti lovilcu žuželk, bila sta že čisto blizu, skoraj sta se 

ujela v past, a sta se še pravočasno spretno izognila. Ose pa so se ujele v 

past.  

Maja in Vili te skupine os verjetno ne bosta nikoli več videla. Pogrešala sta 

svoje prijatelje, ampak nista našla poti domov. Proti poldnevu so nebo pre-

krili gosti oblaki. Vse se je začelo z rahlim škropljenjem.  

Renee Cornelly, 6. r.  



Maja in Vili sta si naredila zavetje pod svojo najljubšo stojnico. Medtem so 

prodajalci svoje stvari že znosili v zavetje. Vse močneje je deževalo. Ura je 

odbila dve popoldan. Maja in Vili sta hotela zaspati, ker drugega dela niti 

nista imela, vendar ju je dež tako motil, da nista mogla. Veter je pihal in 

zeblo ju je. Zdaj sta si res želela biti doma! Še dobro, da so bile stojnice pri-

trjene v tla, če ne bi jih zagotovo odneslo. Maja in Vili sta bila lačna. Imela 

sta srečo, da je prodajalec pustil zaboj jabolk v bližnjem zavetju. Odšla sta iz 

zavetja, vendar sta pozabila, kako močno piha veter. Odnesel ju je! Borila 

sta se z vetrom, ampak ker sta bila le majhni čebelici, sta kmalu postala 

čisto nemočna. Čez kako uro je veter ponehal. Maja in Vili sta presenečena 

ugotovila, da sta pristala na cvetlici. Ko sta se vstala, sta zagledala travnik 

poln raznobarvnih cvetlic. Malo sta poletela na okoli in ugotovila, da ju je 

veter odnesel na domač travnik.  

Poiskala sta prijatelje in skupaj so se veselili še ves naslednji dan. Maja in 

Vili sta kmalu odkrila sadovnjak poln lepih rdečih jabolk. Odšla sta po prija-

telje in jim pokazala sadovnjak. Povedala pa sta jim tudi, kako dober je 

med, ki ga pridelajo. Še naprej  so opraševali rastline, nabirali cvetni prah, 

pili nektar in se igrali na cvetočem travniku. 

Ana Ploštajner, 6. r. 

PRIJATELJSTVO NA PRVEM MESTU 

       Med pisanimi cvetovi na travnikih in v gozdovih kar mrgoli živali. Čebe-

le, čmrlji, hrošči, muhe in metulji so najpomembnejši prebivalci teh pisanih 

cvetov. In med njimi se pletejo prav dobra prijateljstva, ampak tako kot 

med ljudmi, tudi med njimi včasih na dan privre kakšen prepir. 

       Čebela in divja čebela - samotarka sta najboljši prijateljici in letos bosta 

prvič opraševali. Komaj že čakata, da bosta poleteli na cvet in ga oprašili. In 

prav danes, dva dneva pred njuno prvo oprašitvijo, sta bili poklicani pred 

matico. Matica je že stara, ampak modra. Reče jima: »Čebela in samotarka, 

čez dva dneva bosta prvič opraševali. In vsaka si bo izbrala eno izmed dveh 

rastlin, da jo bo oprašila. Na voljo imata cvet češnje in jablane.  



Sami si izberita.« Samotarka in čebela se spogledata, se poslovita od matice 

in odideta. Nekaj časa letita, nato pa divja čebela reče: »Jaz bom poletela k 

…« »Češnji!« rečeta obe istočasno. Nekaj časa strmita druga v drugo, nato 

pa samotarka le reče: »Jaz sem prva rekla češnja.« »Ne, jaz sem prva rekla!« 

»Ne, jaz!« »Ne, ne, jaz!«  

Nato med njiju prileti 

čmrlj: »Nehajta! Zakaj se 

prerekata?« Samotarka 

začne razlagati: »Matica 

nama je naročila, naj si 

izbereva eno drevo, ki ga 

bova opraševali in na 

voljo sta češnja in jabla-

na.« Čmrlj ju je čudno 

gledal in vprašal: »Ja, 

izbrati si morata pač 

drevo. V čem je pa 

problem?« »Obe hočeva imeti češnjo in zato se prerekava,« reče čebela.  

Čmrlj nekaj časa razmišlja in nato vpraša: »Zakaj pa nobena noče opraševati 

jablane? Jablana je zelo lepa in pomembna in ne razumem, zakaj je nočeta 

opraševati.« Obe nekaj časa žalostno strmita druga v drugo in nobena ne 

najde odgovora na čmrljevo vprašanje. Čmrlj ju malce jezno pogleda in jima 

reče: »No, nobenega problema ni. Ampak še vedno ne razumem, zakaj se ne 

moreta dogovoriti. Sami najdita rešitev, ker jaz sem vama že dovolj poma-

gal.« Čmrlj ju še enkrat pogleda in zabrenči s krilci.  

Čebela in divja čebela še nekaj časa v tišini brnita in se gledata, nato pa obe 

odletita vsaka v svojo smer.  

Čez dan obe sami razmišljata o nastali situaciji, kaj bi naredili in čebela zve-

čer sporoči samotarki, da se bosta naslednji dan dobili, da se pogovorita.  

Ana Volavšek, 6. r.  



  Sonce je počasi začelo vzhajati in čebeli sta se dobili blizu panja. Pozdravili 

sta se. Čebela je začela govoriti: »Samotarka, veliko sem razmišljala in kar 

nama je rekel čmrlj, mi je res dalo misliti. Nočem, da sva skregani, ker sva 

najboljši prijateljici.«        

»Ja, tudi jaz tako mislim. Življenje je prekratko,« jo je prekinila samotarka, 

»odločila sem se, da bom jaz opraševala jablano.«  

»Ne, jo bom jaz opraševala,« hitro reče čebela. »Ne, jaz.« »Ne, bom jaz.« 

»Čakaj…« reče samotarka. »Kaj pa je?« začudeno vpraša čebela. »Kaj pa 

če…« »Kaj, kaj?« vznemirjeno vpraša čebela. »Kaj pa če se izmenjujeva, na 

primer da jaz en dan oprašujem jablano, ti pa češnjo, naslednji dan pa jaz 

češnjo in ti jablano?«  »Odlična ideja, samotarka, čisto sem navdušena!« 

reče čebela. »Kaj pa če ta ideja ne bo všeč matici?« »Glej, poskusiva lahko. 

Še zdajle odidiva k njej.«  

Hitro odideta in matici povesta predlog. Ta razmišlja in jima reče: »Zanimiv 

predlog, ampak sta prepričani v to?« »Ja, sva,« ji hitro odgovorita. »Dobro, 

lahko se izmenjujeta, vendar morata biti pri delu zelo zbrani,« jima svetuje 

matica. »Najlepša hvala!« se zahvalita čebela in samotarka ter veselo od-

brenčita. 

   Čebela in samotarka sta se dobre volje zbudili v nov dan, ki je njun prvi 

delovni dan. Danes bosta prvič opraševali. Hitro odletita vsaka k svojemu 

drevesu. Čebela je ponosno priletela k jablani, samotarka pa k češnji.  

Ugotovili sta, da je prijateljstvo pomembnejše kot prepiri in da je vedno 

možno najti dogovor. Ravno to sporočilo bi morali upoštevati vsi ljudje. 

Nika Potočnik, 7. r.  



 Šestošolci so pustili domišljiji prosto pot in s švigmašino odpotovali 

v vesolje. Tam so srečali marsikoga in doživeli marsikaj nenavadne-

ga ter spoznavali nov jezik - marsovščino.  

 

DREJČEK NA BUMOPLOVU 

Drejček  je odšel na Mars s svojim bumoplovom. Tam je videl svoje stare 

prijatelje, ki so spali na spavališčih. Zbudil jih je in vprašal, če imajo kaj vr-

vočrvov.  Marsovčki so mu takoj postregli. Potem je Drejček vprašal: »Ali bi 

šli z mano na Zemljo? Lahko bi skupaj jedli marmelado!« »Super, hvala. Sa-

mo po stvari gremo,« so rekli in Marsovčki so začeli nabirati kar so lahko: 5 

čvekaparatov, 10 spavališč, 4 vsevede, 6 lesenoštirinožk, 2 gledala, 30 zobo-

čistilke in vse še popeterili. Vse skupaj so zbasali v bumoplov in odleteli na 

Zemljo. Ko so pristali, so si umili zobe.  

Po nesreči se je Drejčkov nepazljivi sosed z avtom zabil v bumoplov, ki je 

eksplodiral. Kaj bi se je zgodilo potem, pa si izmisli sam.  

Alen Zidar, 6. r.  

Narisal: Alen Zidar, 6. r.  



 PEPE NA MARSU 

Nekega večera se je deček Pepe s švigmašino odpeljal na Mars. Tam je sre-

čal Marsovca z imenom Bine. Ta ga je povabil v svoj ladjedom. Vprašal ga je: 

,,Ali boš jedel vročega psa?'' Pepe se je kar začudil, ker ni vedel, kaj je to. 

Pepe je odgovoril: ,,Ja, no, seveda bom poskusil!'' Bine mu je prinesel vroče-

ga psa in rekel: ,,Izvoli, kar vse posesaj, če pa ne boš ti, bomo pa vsi mi po-

magali.'' Pepe je sesal in sesal, Bine pa je rekel: ,,Mar nam nisi nič pustil? 

Torej ti je všeč!«  Tisti trenutek pa ga je mama poklicala s čvekmašino in 

rekla, da naj pride domov, saj je mislila, da je pri prijatelju. Pepe se je tako 

poslovil od vseh in jim rekel, da se naslednji dan spet vidijo, nato pa s 

švigmašino švignil na Zemljo.       

Tjaša Novak, 6. r. 

Narisala: Ana Volavšek, 6. r.  

NA OBISKU PRI MARSOVCIH 

Jan je s švigmašino odletel na Mars, obiskat Marsovce. Ko je prispel, 

ga je v šotor pospremil Marsovec Lenko.  



 Ampak tam je bilo zelo čudno, saj vsi na Marsu hodijo po zraku! To je neka-

ko tako - glavo imajo čisto pri tleh, torej se jim glava vleče po tleh, zato so 

po tleh vsepovsod sledi debelih črt glave. Noge pa enostavno molijo v zrak. 

Lenko me je pospremil v šotor in dejal: »Dajmo Jan, usedi se za držalo, jaz 

pa bom prinesel vrvčrve.« »Hmmm …lahko, ja.« Po kosilu so se ulegli na 

spavališče in zadremali. Ko se je Jan zbudil, se je zelo ustrašil, saj je pogledal 

v napravo, ki se ji reče sebegled. V sebegledu je namreč videl svoj marsovski 

obraz. Tako se je prestrašil samega sebe, da je zbežal z Marsa. Vsak človek, 

ko pride na Mars, se namreč spremeni v Marsovca. Na srečo se je Janu vse 

to le sanjalo.    

Nika Gajšek, 6. r. 

 

BOB IN SLANOREZINE  

Bil je navaden večer. Bob in njegova družina so mirno sedeli za lesplato in 

razmišljali o zabavi za njegov 8. rojstni dan.  

 Narisala: Klara Šergon, 4. razred 



 Ko je ura odbila poldne, se je Bobu nekaj zasvetilo pred očmi. Spomnil se je, 

da za zabavo nima čipsa. Odletel je k svojim dobrim prijateljem na Mars. 

Marsovci so ga vsi  začudeno pogledali in vzvišeno rekli: »Poglej ga Boba, le 

po kaj je pa prišel?!« Bob je ponižno pogledal in pripomnil, da nima  čipsa 

za rojstnodnevno zabavo. Vsi so ga debelo pogledali, privzdignili obrvi in se 

globoko zasmejali.  

Kasneje je Bob odkril, da se čipsu reče slanorezina – kakor mu rečejo Mar-

sovci. Zdaj se mu pa je že zelo mudilo in ves nervozen jih je še enkrat z než-

nejšim glasom poprosil: »No ja, saj to je tisto, kar mislim. Samo hitro prine-

site te slanorezine!« Glavni Marsovec Frank je hitro stekel in mu ga prine-

sel. Ta čas so Boba povabili za lesplato in mu ponudili vrvočrve in zdravkoči-

no. Ko je vendarle dobil marsovski čips, se je pogledal v lepotodajalca in 

odhitel domov.  

Marsovci so mu za slovo v en glas zavpili: »VAČ!« Jaz seveda razumem mar-

sovščino in vem, da to pomeni ČAV. Divje sanje, mar ne? Kaj bi pa ti naredil, 

če bi ti zmanjkalo čipsa?         

Gaja Cerar, 6. r.  

Tjaša Novak, 6. razred 



 NA OBISKU PRI MARSOVCIH  

Mali Jan se je zbudil sredi noči in na nebu videl leteči krožnik. Mali Jan se je 

prestrašil: »Kkkaj jee to? Hmmm, mogoče pa vem, Marsovci me vabijo na 

obisk.  Grem hitro pripravit svoj izum -  švigmašino!« Jan je pripravil svoj 

izum in vzkliknil: »Marsovci že prihajam! Juhuhuuu!«  

Mali Jan je odletel in sledil letečemu krožniku, nato pa: »Nee! Okvaro 

imam!« Pritisnil je rdeči gumb in padel s stola. Marsovec je to videl in mu 

priskočil na pomoč. Marsovec se je zazrl vanj: »Kdo si?« Mali Jan je zajo-

kal:« Jan sem. Kaj hočeš od mene? Hočeš moje možgane?« Marsovec se je 

zasmejal in mu rekel:« Nee! Od kod pa ta ideja? Mi Marsovci smo ljubeči in 

nočemo vaših možganov. Nisem se še predstavil, sem Fufi, vsi me kličejo Fu, 

sem varnostnik Vesolja  in zelenih Zemljanov in če je kakšna okvara, jo v 

desetih minutah popravim. Potem je Jana odpeljal v podjetje Oxbut. Marso-

vec je Janu rekel:« Razkazal ti bom fli-fu.« »Kaj  pa je to?« vpraša Jan. »To je 

naprava, ki najde okvaro in jo reši. »Super!« je bil navdušen Jan. Nato je fli-

flu našel napako in popravil švigmašino.  Jan je bil srečen in lahko je poletel 

k Marsovcem na obisk.  

Maja Omerzel, 6. r.  

 

 



DEČEK MIHA NA MARSU 

Deček Miha je odšel pogledat vesolje in obiskal prijatelje Marsovce. Odšli so 

v njihovo hišo, da so mu jo razkazali. Eden od Marsovčkov je rekel: »Poglej, 

to je naš vesoljedom.« »Kaj? Vesoljedom?« je presenečeno vprašal Miha. 

»Ja,« mu je odgovoril Marsovček Jo. »Uuuuu… kako velika miza!« se je začu-

dil Miha, saj tako velike mize še ni videl. »Ne, ne, to ni miza, to je pla-

denjjed!« mu je pojasnil Marsovček Pavlek. Miha je pogledal levo in zagledal 

posteljo. Usedel se je nanjo. »Kako mehka postelja!« zakliče Miha.  

»Ja, to je moje mehkospišče,« je povedal Marsovček Frank. »Aja… vi imate 

drugače poimenovane stvari,« se je spomnil Miha. Jože Marsovček mu je 

povedal: »Poglej, kaj mi jemo toplokuho in vrvčrve.« »Hmmm …mislim, da 

moram zdaj iti nazaj domov,« je raje rekel Miha. »Škoda. Pridi nas še kaj 

obiskat!« ga je povabil Pavlek Marsovček. Miha pa se je rad poslovil in odle-

tel nazaj na Zemljo.  

Ana Volavšek, 6. r.  

Narisala: Rebeka Guček, 4. r. 



NA OBISKU PRI MARSOVCIH 

Deček Tine se je odločil, da gre pogledat življenje 

Marsovcev, ker mu je bilo na Zemlji v hiši dolgoča-

sno. Z raketo je poletel na Mars. Pot je bila zelo 

dolga, zato je prispel zelo utrujen. Marsovce je 

vprašal, če mu posodijo posteljo. Niso ga razumeli. 

Tine ni vedel, kako jim naj pove, kaj je postelja. 

Končno se je spomnil, da imajo oni drugačen jezik kot mi. Vprašal je: 

»Ali imate kakšno spavališče zame?« Tokrat so ga Marsovci razumeli 

in so mu jo takoj pokazali.  

Tine se je tega jezika naučil v šoli, zato se je z njimi lahko pogovarjal. 

Skupaj so brali medplatničnico in jedli vrvočrve. Deček ji je pokazal 

čvekmašino in jim kazal slike o Zelenemplanetu. Marsovci so ga z za-

nimanjem poslušali. Naslednji dan se je Tine odpravil nazaj domov. 

Vsak dan je prihajal in se cele popoldneve igral z Marsovci.                                                                 

        Nika Senica, 6. r.  

VESOLJSKA POEZIJA  

Nekoč bila je krava, ki je rasla hitro kakor trava.  

Kmalu je bila velika kot dva bika.  

Rekla je, da bo malo počakala, dokler ne bo z glavo do Marsa prišla             

in preverila, ali je kakšen vesoljec doma.  

Seveda se je odločila, da ne bo na oliko pozabila in bo privolila, če jo kakšna 

vesoljka bo na kavo povabila.  

Krava je na žalost prekratek vek živela,              

da z glavo bi do Marsa prišla, 

je pa zato videla pol sveta.   

Jure Kozmus, 6. r. 



 

Nekoč nek fant prižgal je svečo. 

    

Sveča je gorela in počasi zrak je grela. 

 

  Iz sveče so prižgali večjo svečo, 

   ki naj prinašala bi srečo.  

 

Sveči prijateljici sta postali in si pomagali. 

 

Ko je ena ugašati začela, druga vosek ji je da-

rovala in se zasmejala:  

»Saj sva sestri - prijateljici, si pozabila?« 

 

Druga prijazno je odvrnila:  

»Hvala, da skrbiš zame, ko zmanjka mi gori-

va. S prijateljstvom si življenje mi rešila.«  

  

Jure Kozmus, 6. r.  

 

 



ČRNOLASKA IN OBUTI MAČEK 

Za devetimi gorami in devetimi vodami je obstajalo čudovito majhno me-

sto. Imenovalo se je Pravljica. V njem je bilo veliko revnih, a tudi bogatih 

ljudi. Mesto so poznali daleč naokoli, saj so se v njem večkrat zgodili zani-

mivi dogodki, ki so prebivalcem polepšali dni ali pa jih spravili v obup. 

Ta dan je bil sončen in ravno pravšnji za izlet v naravo. Pred leseno, na pol 

podrto kočo, je skakal reven maček. Ime mu je bilo Obuti maček, saj je svo-

je čiste in lepo ohranjene škornje nosil samo enkrat v letu. To je bil dan, ko 

je Pravljico obiskala kraljična po imenu Črnolaska. Obuti maček je s svojimi 

škornji ponosno stopal po kamniti cesti ob robu gozda. Napotil se je v grad, 

ki je bil večji del leta prazen, le obisku Črnolaske in njenih sedmih palčkov, 

se je razlegala vesela in poskočna melodija daleč naokoli. Obuti maček in 

Črnolaska sta bila že veliko let skrivna prijatelja. Oče Črnolaske, naduti in 

skopuški kralj, za njuno prijateljstvo ni vedel.  

Ana Ploštajner, 6. r.  



Napočil je večer zabave, ki se je odvijala v zlati sobani. Vanjo si stopil samo 

z dovoljenjem Črnolaske, ki je skrbno pazila na prav poseben ključ, ki je od-

piral vrata sobane. Na sredini prostora je bila čudovita leteča preproga. 

Njena moč se je pokazala samo enkrat v letu. Ta večer so s plesom začeli 

prej kot po navadi. Zgodilo pa se je nekaj nepričakovanega. V sobano je 

zakorakal kralj s svojimi služabniki. Vsi so onemeli in obstali kot vkopani. 

Tedaj pa je preproga pokazala svojo moč. Obutega mačka in Črnolasko je 

ponesla iz gradu. Vsi ostali so se razbežali in skrili v gozd. Kar sedem dni je 

kralj iskal svojo hčerko. Palčki pa so iskali Obutega mačka. Našli so majhno 

skrinjo in v njej kratko sporočilo. Pisalo je, da sta Črnolaska in Obuti maček 

odpotovala v prelepo deželo onkraj sedmih voda. Jezni kralj je uničil Pravlji-

co in preklel njene prebivalce. Ni pa vedel, da v tem mestu tisti, ki izreče 

grde besede, okameni. Na poti iz mesta je kralj okamenel. 

Palčki sporočijo Črnolaski in Obutemu mačku novico. Vrneta se nazaj in sku-

paj zaživita v gradu. Od takrat naprej ima mesto veliko obiskovalcev, saj se 

v njem dogajajo čudežne stvari. Črnolaska je poskrbela, da nihče več ni bil 

reven. 

Gaja Cerar, 6. r. 

PRIJATELJICI 

Za devetimi gorami globoko v gozdu je stala pravljična hiška. V njej je živela 

prelepa kraljična. Imela je zelo veliko prijateljev, njeni najljubši pa so bile 

gozdne živali, s katerimi se je igrala v prostem času.                                                                       

Nedaleč stran je na dvorcu Sreče živela njena prijateljica Katka, ki je imela 

doma papagaja Pikija. Nekega dne se je kraljična igrala na travniku, ker je 

imela rojstni dan. Prišla je Katka in ji povedala, da je iz kletke ušel njen pa-

pagaj. »Kdaj pa si ga nazadnje videla?« je zanimalo Lejlo. Katja ni vedela, 

zato sta se odločili, da gresta pogledat v bližnji gozd. »Mogoče se je skril za 

kakšnim drevesom!« sta se domislili in odšli tja. Prišli sta do skrivnostne 

votline. Kako je tu prečudovito.  



»Misliš, da to kdo prebiva?« je zanimalo Lejlo. Zagledali sta majhnega pal-

čka, ki se je tresel od strahu. »Kdo si?« je vprašala deklica. »Jaz sem palček 

Dobrin, izgubil sem se in naletel na tole majhno votlino.« »A tako, zagotovo 

si lačen!« »Ja, malo pa res! V gozdu tavam že tri dni in tri noči, pojedel pa 

sem komaj sedem borovnic,« je potožil palček. »Potem pa pridi k nama do-

mov, midve imava dovolj hrane in pijače za cel gozd,« ga je povabila Lejla. 

Palček je z veseljem odšel v Katkino hišo, kjer so se pogovarjali in pili bru-

snični čaj. Lejla je rekla: »Najti moramo ostale palčke.« »Mislim, da so odšli 

k čarobnem jezeru lovit 

ribe,« ji je razložil palček. 

Vsi so se strinjali, da mora-

jo takoj tja. Nekaj časa so 

hodili, nato pa so zagledali 

šest šotorov. »Našli smo 

jih!« so vsi vzkliknili. Vseh 

šest palčkov je priteklo, ko 

je videlo bratca. »Zdravo, 

bratec,« so ga bili veseli 

palčki. Palček jim je vse 

povedal, kaj se je zgodilo. 

»No, zdaj pa pojdiva do-

mov,« je rekla Lejla. »Ja, 

ampak še vedno nisva našli 

Pikija,« je žalostno rekla. 

Pameten papagaj je hitro 

priletel, ko je zaslišal svoje 

ime. Skočil ji je na ramo in 

veselo ponavljal: »Skupaj 

smo, skupaj smo, skupaj smo...« »Piki, končno sva te našli!« sta bili deklici 

veseli. Veselo razpoloženi so  odšli domov, kjer so z vsemi živalmi rajali dol-

go v noč. 

            Naslikala in napisala: Nika Senica, 6. r.  



SPREMENJENI KRALJ 

Nekoč pred davnimi časi, tam na najvišjem hribu v mestu, je stal grad. V 

gradu je živela kraljična, ki je zelo rada plesala in pela. Imela je očeta, ki je 

vladal kraljestvu. Oče je veliko časa preživel na službenih poteh v mestu in 

zato je kraljična popoldne v svoji sobi pela plesala in včasih pomagala uslu-

žbenkam ter hodila na sprehode. Dopoldne pa je bila v zasebni šoli, v kateri 

so ravno zdaj obravnavali, koliko planetov je v vesolju in kateri je najbližje 

soncu in kateri je najbolj oddaljen. Kraljični je ta snov bila zelo všeč, saj je 

imela rada naravo. Oče je seveda mislil, da se njegova hči uči in dela popol-

dne nalogo. Ampak ne, kraljična se je zabavala, vseeno pa je imela dobre 

ocene, čeprav je včasih vse popoldne plesala in pela.  

Nekega dne pa je oče prišel prej domov in odšel pogledati v kraljičino sobo, 

ko je na sredini stopnišča zaslišal glasbo. Hitro je stekel po stopnicah in ko 

je prišel do kraljičine sobe, je prisluhnil. Nekaj časa je tam razmišljajoče stal, 

potem pa odprl vrata sobe. Zagledal je kraljično, kako pleše. Videl je kako 

poje, ona pa ni videla njega. Z visokim glasom jo je vprašal: »Kraljična! Kaj 

pa počneš?« Kraljična se je ustrašila in hitro ugasnila glasbo. Kralj jo je jez-

no pogledal in dodal: »Pojdi se učit in za kazen, ker me nisi ubogala, boš cel 

teden zaprta v sobi brez glasbe in petja. Si razumela?«  Kraljična je z žalost-

nim glasom rekla: »Da, razumem.« »No, zdaj pa se pojdi učit,« je rekel kralj 

in odšel iz sobe. 

Naslednji dan zgodaj zjutraj, ko je bil kralj še doma, je prišla gospa s črnimi 

lasmi, dolgim nosom in očali. Kralj jo je vprašal, kaj želi in odgovorila je, da 

je od danes naprej njegova desna roka. Kralj je pomislil in se spomnil, da je 

prejšnji teden iskal nekoga za pomoč in se je dogovoril s to gospo. Kraljična 

je gospo lepo pozdravila, ko ji jo je kralj predstavil. Za trenutek se je spom-

nila mame, ki ji je umrla pred sedmimi leti. Oče je gospo vljudno povabil 

naprej in ji razkazal graščino. Vsak dan sta se kralj in gospa zgodaj zjutraj 

odpravila od doma in kraljična je ostala doma in ni odšla v šolo.  

 



Tako  so minevali dnevi. Kralj ter gospa pa sta si postajala vse bliže. Gospa je 

namreč imela čudežno moč in je lahko vplivala na ljudi, da so postajali vse 

bolj zlobni in kralj je iz dneva v dan postajal bolj zloben. Kralj pa je kraljični 

povedal, da ima mačeho in to je postala prav ta gospa. Kraljična se zaradi 

tega ni več učila in delala domačih nalog, saj je nekako vedela, kakšna je 

njena mačeha. Tako je dobivala slabe ocene in zato sta se kralj in mačeha 

dogovorila, da jo bost zaprla v grajsko ječo, ker ju ni ubogala. Takoj nasled-

nji dan se je kraljična zbudila v ječi. Ni vedela, kaj se je zgodilo in zato je po-

klicala stražarja, da ga je vprašala, zakaj je tukaj. Prosila ga je, če lahko pokli-

če njenega očeta.  

Oče je kmalu prišel in ji zabrusil, da je 

zdaj drug človek, ker mu je mačeha 

zbistrila pogled na svet. Kraljična je 

bila zaprta že peti dan, zelo je verjela 

v dobroto in je prosila in prosila za 

pomoč. Nekega jutra je skozi rešetke 

priskakljalo sedem palčkov. Palčki so 

se ozrli naokrog in zagledali umazan 

obrazek. Spravili so se  skozi rešetke in kraljično vprašali, zakaj je tukaj. Kra-

ljična jim je vse povedala in palčki so s ključi, ki so viseli na vratih osvobodili 

kraljično. Povedali so ji , da znajo odčarati urok zla in tudi odstraniti njeno 

mačeho, ki se je že rodila s to močjo. Kasneje so hitro zbežali iz gradu in od-

šli v majhno hišico. Tam so pripravili urok in ga odnesli h kralju in mačehi. 

Kralju so dali povonjati cvet prepojen s tem urokom in v hipu se je spet 

spremenil nazaj v pravega kralja. Mačehi so pa v usta vlili celo stekleničko 

napoja in takoj je izginila. Kralj se je spraševal, kaj se je zgodilo in kraljična 

mu je vse povedala.  

Kralj se je opravičil kraljični in se zahvalil palčkom, da so ga rešili zla. 

Tako sta kralj in kraljična spet živela srečno. Oče ji je zdaj dovolil peti in ple-

sati, v grad pa je povabil sedem palčkov. Zdaj je vseh devet živelo srečno do 

konca svojih dni.                                                                     Ana  Volavšek, 6. r. 

Valerija Senica, 6. r.  



TINKI TONKI 

   Nekoč pred davnimi časi se je na Japonskem rodil otrok Tinki Tonki. Ker ni 

imel enega ušesa, sta ga starša zanemarila. Hotela sta se ga znebiti, zato sta 

ga zavila v lubje in ga dala na kočijo, ki je bila namenjena v Evropo. Ker je 

kočija zelo dolgo potovala, je Tinki Tonki skoraj umrl od lakote. Kmalu po-

tem  ko so prišli v Evropo, so se peljali po kamenju, zato je eno kolo na kočiji 

počilo. Kočija se je prevrnila in Tinki Tonki se je odkotalil po bregu navzdol.  

    Mimo je prišla starka in ga našla. Odnesla ga je v svojo kočo pod hribom, 

na katerem je bil grad. Najprej ga je nahranila. Opazila je, da nima enega 

ušesa, a ga je kljub temu vzljubila. Ko se je naučil hoditi, se je zunaj igral. Ko 

je bil polnoleten, je starka umrla zaradi bolezni. Tinki Tonki je vzel nekaj hra-

ne, zažgal kočo in šel iskat nov dom. Šel je v breg za kočo in se skoraj zaletel 

v vojaka, ki je stražil grajska vrata. »Kaj delaš tukaj?«  ga je vprašal vojak. 

»Iščem službo,«  je rekel Tinki Tonki. Vojak ga je peljal do kralja. Kralj mu je 

ukazal, da bo čistilec. Čistil je vsak dan, a ko je hotel spati, ga je kralj dal pre-

tepsti. Sploh si ni več upal spati. Hotel je pobegniti. Nekega dne je zgodaj 

zjutraj hotel pobegniti. Zadnji čas ga je ujel vojak, ga peljal do kralja, ki ga je 

dal pretepsti. Tako so ga pretepli, da je komaj hodil, vse ga je bolelo. Ko je 

nekega dne čistil, je opazil čudovito gospodično, ki je bila kraljična. Kraljični 

se je Tinki Tonki zasmilil, zato mu je hotela pomagati. Na skrivaj  ga je pova-

bila v svojo sobo in mu dala veliko hrane in vode.  

   Ko je naslednji dan čistil, je opazil zakladnico. Počakal je, da je vojak prišel 

in jo odklenil. Takrat mu je Tinki Tonki skočil za vrat, mu s krpo, s katero je 

čistil zavezal usta, da se ni mogel dreti, mu zavezal še roke in noge, vzel vre-

čo, vanjo stlačil vse zlato iz zakladnice in hitro pobegnil. Nekaj vojakov je še 

šlo za njim, potem pa je ostal sam. Tako je srečno živel do konca svojih dni.  

Miha Preskar, 6. r. 

 



 

DREVO 

 

Bilo je drevo, staro in zgubano.  

Dolgčas mu ni bilo, saj je bil blizu 

vrtnar, 

ki skrbel je zanj noč in dan. 

Nekega dne, se je zgodilo gorje.  

Prišel je gospod in mu narisal 

pike povsod.  

 

 

 

Sledil mu je še en gospod in hrast je vedel,  

da bo moral od tod.  

 

Požagal ga je in natovoril,  

seveda mu je dal čas, da se je poslovil.   

 

Nato ga je odpeljal in ga zažgal.  

Oglje je dobil slikar, ki je narisal drevo, staro in zgubano. 

 

Jure Kozmus, 6.r.   

Gaja Cerar, 6. r.  



 

Eva Bah, 8. r.  

Nekoč je bil oblak, puhast in mehak. 

Rad spreminjal je oblike v živali  in ljudi s 

padali.  

Enkrat narasel je močno, se spremenil v dež  

in  

obiskal je  zemljo. 

Od njega ostala je le luža v travi, ki čaka,  

da se sonce pojavi.  

                   Jure Kozmus, 6. r. 



Narisala: Tjaša Novak, 6. r. 

HVALNICI  NARAVI 

Narava lepa, vsemogočna, 

svet z lepotami krasiš. 

Od morja do najvišje gore, 

svet polepšaš, lepega narediš. 

 

Vse planete, jame, hribe, 

razkazuješ v širni svet, 

od globine do višine, 

v raj spreminjaš ti naš svet. 

                 Lara Centrih, 8. r. 

 

Trava zelena, roža rumena, 

veter, ki kuštra polja ječmena, 

voda deroča, ptica pojoča. 

 

Žvrgolet mile ptice, 

zlata barva pšenice. 

 

To so narave nebesa, 

ki vedrijo sveta očesa. 

                    Hana Leskovšek, 8. r.  



POGLED 

Tvoje modre oči,  

kakor tisoč luči,  

gledajo vame,  

a mene več ni.  

 

Pogled brez  besed, 

tih, nežen kot balet, 

išče smisel za ta svet. 

 

Oči polne solza,  

željne upanja 

je prekrila tema.  

 

LUTKA 

Vsi vidijo veselo lutko ,  

ki za steklom stoji,  

le jaz vidim skozi njene solzne oči.  

 

Vidim, da se kmalu  

na koščke bo razbila,  

tema ji dušo bo prekrila.  

 

Bolečine nihče ne vidi. 

Globoko v sebi jo bo zlomila 

in jo za nasmeh skrila.  

 

Spesnila: Hana Leskovšek, 8. r.  



LE EN TVOJ POGLED 

Čez trave doline, čez  peska  sipine, 

čez globine morja, 

vse do tja, 

kjer se veter podi in kjer bivaš ti.  

 

A kaj ko zdaj z zaprtimi očmi, 

greš naproti temi,  

ki se ji bližaš,  

da z nebom se zbližaš. 

 

Pa pogled tvoj je usahnil,  

zadnji dih si  izdahnil,  

odšel si zdaj tja, kjer nič ni solza. 

 

Tvoj pogled je s pticami  šel,  

a v srcu ne boš nikoli odšel.  

Nika Klaužer, 8. r.  

 



NASVETI ZA NESMRTNOST 

Po vzoru Čaše nesmrtnosti, Antona Aškerca, so nekateri učenci napisali 

svojo  pesem.  

Vladar si nesmrten postati 

želi, zato k sebi povabi sveto-

valce tri.  

Prvi k njemu trgovec prihiti: 

»Prodaj vse, česar ne potrebu-

ješ in živel boš večno ter sreč-

no.« 

Vladar se zamisli in mu reče: 

»Ti prodaj vse, če lahko, 

jaz moram imeti 

veliko stvari za srečo mojo.«  

 

Pride drugi, duhovnik Blaž, 

in svetuje mu tako: 

»Če hočeš biti nesmrten, se 

pridi k meni spovedat dvakrat 

na dan, izprosil si boš nesmrt-

nosti dar.« 

Vladar se spet zamisli in mu 

odgovori: 

»A misliš, da toliko grehov nad mano visi,                                                          

da bi se moral dvakrat na dan spoveda-

ti?« 

»No, to ne …« duhovnik hiti 

»le pomagal bi vam nesmrtnost izprositi.« 

»Ne, to reč prava ni!« zamišljeno reče mu 

in ga odslovi, 

»mogoče se nesmrtnost še na kakšen drug 

način dobi.«  

Pa pride še tretji, zvezdnik Matic, 

ki se oglasi na vsak telefonski klic. 

Reče mu: »Odgovarjaj na vse telefonske 

klice, kameram in fotoaparatom nastavljaj 

svoje lice. Postal poznan boš kakor jaz, 

vsak poznal bo tvoj obraz!« 

Vladar podvomi močno in reče tako:  

»Ne vem, če od tega nesmrtno za večno bo 

moje ime in telo.« 

 

Svetovanje se končalo je bolj slabo, 

ker nobenega pravega nasveta ni bilo.   

                           Eva Bah, 8. r.  



RAZMIŠLJANJA … 

SLOVENCI, NAROD PONOSNIH LJUDI 

Slovenci smo ponosni in iznajdljivi ljudje, znajdemo se v  vseh pogledih, še 

posebej pa v težavah. Čeprav smo majhni, blestimo na več področjih, na kar 

bi lahko bili bolj ponosni.  

S podobnega stališča je gledal tudi Valentin Vodnik, ki je deloval v obdobju 

razsvetljenstva in je Slovence v svoji pesmi Dramilo nagovarjal, naj bodo de-

lavni in ne leni, ker lenuhe ne čaka nič dobrega. Po poklicu je bil duhovnik, 

učitelj, novinar urednik, jezikoslovec ter pisec učbenikov. Sodeloval pa je 

tudi z Žigo Zoisom ter je sodil med narodne prebuditelje. 

Jaz bi Slovence nagovoril podobno kot Vodnik. Naročil bi jim, naj razmišljajo 

s svojo glavo in ne nasedajo prevaram. Strinjam pa se z Vodnikom, da je za 

uspešno življenje potrebno biti delaven.                                       

 

KAJ SEM, OD KOD SEM, KAM POTUJEM? 

Pripadam vrsti homo sapiens sapiens, ki je izjemno razvita skupina živali. Ta 

vrsta ima 23 parov kromosomov, vendar le zadnji odloča o spolu osebka. 

Večina pripadnikov teži k razvoju in smo se zadnja leta dobro razvijali, tako 

da imamo obširno zgodovino. 

Drugače pa mi je ime John Smith. 

Če se vprašanje, od kod sem, nanaša na začetek, se je naša vrsta razvila iz 

vodnih enoceličarjev, torej prihajam iz vode kot vsi drugi kompleksni organi-

zmi. 

Če pa me hočete obiskati, živim na Havajih (oboževalke vabljene). 

Kot sem že prej povedal, osebki naše vrste težimo k tehničnemu razvoju, 

torej potujemo, tako rekoč, v boljši svet. Na Havajih pa najraje odhajam pla-

vat v domači olimpijski bazen. 

Zapisal: Domen Kozmus,  8. r. 



 ŠOLSKA USTVARJANJA … 

Poskusi konstruktivističnih pesmi.  

——————————————————————————————————
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KOLOFON 

Šolsko leto: 2017/18, avgust 2018 

Urednica: Gordana Salobir 

Jezikovni pregled: Gordana Salobir, Nives Kostevc Arzenšek 

Prispevki: učenci od 1. do 9. razreda OŠ Lesično z učitelji 

Likovna oprema: učenci od 1. do 9. razreda OŠ Lesično  


