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NAŠE PESMI – OD PRVIH PESNIŠKIH POSKUSOV VSE DO PRAVE POEZIJE 

 
 
NABIRALKA ZVEZD  
 
Nabiralka zvezd na vrhu mest išče poti do zvezd.  
Obišče tudi galaksijo, zatočišče za harmonijo, 
kjer si oddahne od današnje tehnologije,  
ki preprečuje prisotnost kemije  
do galaksije mirne harmonije.  
 
Na zemljo gre, 
da reši svet pred tem,  
da postane plastičen kotlet. 

                                             Iza Melanšek, 4. a 

 
LE ENKRAT IMAŠ PRILOŽNOST 
 
Le enkrat imaš priložnost  
kot roža cveteti, 
v hitrem vetru drhteti.  
 
In ko te veter zaziba v spanje,  
te že preplavijo sanje.  
 
V sanjah se pogrezaš v oblakih.  
Nežnih, nikoli takih.  
In ko se zjutraj zbudiš,  
ugotoviš, da spet cvetiš. 

Iza Melanšek, 4. a 

 
 
POMLAD 
 
Cvetovi se prebujajo,  
pomlad je že prišla.  
Na travnike mi tečemo 
in ni nas več doma. 
                                               Iza Melanšek, 4. a 



 
 

 

PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo je lepa stvar. 

Prijateljev veliko imam. 

Prijatelji pomembni so, 

da v življenju je lepo. 

 

                                 Ajda Jeseničnik, 4. b 

 

PRIJATELJSTVO 

 

Prijatelj je nekdo,  

ki vse prekosi. 

Dobro ali slabo, 

vedno z nami drži. 

 

Pravega najti  

je danes težko, 

zato ga le drži  

močno za roko. 

 

Sprejme nas takšnega, 

kakršni pač smo, 

ali je to dobro ali slabo. 

 

Prijatelj je tisti, 

ki ti zaupa, 

kadar oba sta na robu obupa. 

 

                                       Amar Topčagić, 4. b  

 

 

 

 

 

 



 
NOGOMET  

 
Nogomet je igra taka,  
pozicija je važna vsaka,  
od golmana do napadalca,  
od trenerja do gledalca.  
  
Žoga mi leti čez glavo,  
naj jo udarim za zabavo?  
Če udarim jo grobo,  
mogoče celo gol to bo.  
  
»Hej, fantje!  
Novo žogo imamo.  
Kaj je, fantje?  
Se bojite, da tekmo  
z nami izgubite?«                          Matija Malić, 5. a  

  
  

MOJ KUŽA  

 

Moj kuža je Bono.  

Je vsem v veselje,  

vse nasmeji.  

Če kdo k hiši pride,  

Tudi zarenči.  

Z repom miga,  

kot da njegov ni.                                Maks Meh, 5. a  

 

 

TROBENTA  

 

Tam, v kovčku,  

moja trobenta stoji.   

Ko jo poprimem,   

me prav nič ne skrbi.  

Ta lepi zvok melodije  

celo ulico prebudi.  

Žalost odžene stran  

in srečo prinese v moje dni.    

                                                   Ali Kaan Šehić, 5. a  

 



 
 

SREČA 

Kje je sreča,  
vas zanima? 

Tudi sama se podim za njo. 
 

Včasih je čisto blizu, 
a izmuzne se lahko. 

 
Vsak jo išče,  

vsak si je želi, 
le jaz jo vidim vse dni. 

    
 

                                            Lina Tanjić, 5. a 
 

 

 

 

MOJ SANJSKI AVTO  

  

Ko zagledal sem tega jeklenega konjička,  

sem vedel, da fiat tipo station wagon plavi,  

bo moj ob priliki pravi.   

  

Z vso to opremo in 120 konjske moči,  

da za njim se kar kadi.  

A da čez omejitve se ne sme,  

to pa danes že vsak ve.  

  

Vem, da se bo treba še dolgo učiti   

in pridno v šolo hoditi,  

dobro službo dobiti in veliko truda  

vložiti.  

A na koncu se bo izplačalo, ko v garaži   

se bo nekaj novega bleščalo.  

                                                    

Lovro Drev, 5. a  
   

 
 
 



 
PANDEMIJA  
 
Ko počitnic konec je bilo,  

končno v šolo se odpravimo.  

V 5. a smo vstopili  

in učiteljico vzljubili.  

  

Mesec dni smo se trudili  

a v trenutku izgubili.  

Covid spet napadel je  

in za računalnike nas posedel je.  

  

Komaj čakam dan,  

ko Covid bo pregnan.  

  

                                           Lukas Škrobot, 5. a  

 

 

ŠOLANJE OD DOMA 

 

Že štiri mesece žulimo stole doma, 

tudi učitelje imamo doma, 

a le preko računalnika. 

Ni pretepov, ne objemov, 

ni športa, ne izleta, 

še povezava na računalniku nam kdaj pa kdaj zašteka. 

 

Naša učiteljica Mojca  

je prava faca. 

Res, da nam včasih veliko naloge da, 

se pa tudi zabavat z nami zna. 

 

Zgleda, da šole še nekaj časa ne bo, 

zato naj se ta korona že umakne 

in da ji končno pomahamo v slovo. 

 

Mi pa končno v šolo! 

                                        Miha Čajko, 5. b 

      

 

 



 
 

 

PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo je zanimiva in čarobna reč, 

lahko je velika kot krušna peč. 

 

S prijateljstvom se lahko bašeš s sladoledom, 

ki ga lahko preliješ tudi z medom. 

 

S prijateljstvom se lahko igraš na igrišču 

in ga brez skrbi primeš za roko, 

ko hodiš po cestišču. 

Skupaj zganjava lumparije, 

ki jih nihče od naju na žalost ne skrije. 

 

In ko s prijateljem kaj skuhava v loncu, 

se ta pesem bliža koncu. 

                                                

  Nikolina Milijaš, 5. b 

 

 

 

 

 

 

PESEM O KRUHU 

 

Moja mami sama peče kruh, ga zamesi. 

V pečici kruhek je pečen. 

Kako je vroč. 

Ati ga postavi na okensko polico, da se hitro ohladi. 

Kruhek ohlajen je. 

Sestrice hitro sedemo za mizo, mami ga reže že. 

Dober in hrustljav je. 

 

 

Nastja Štravs, 5. b 

 

 

 



 
ZIMA 

 

Ko v vas pride zima, 

povsod je belina. 

Vse je veselo 

in jezerce je zaledenelo. 

 

Snežinske po zraku letijo, 

otroci pa snežake gradijo. 

 

V zimskem času ptički tarnajo, 

pravijo, da lačni so. 

Pod snegom semena so in črvički, 

zato torej lačni so ptički. 

 

                                                             Cene Brglez, 6. a 

 

 

 

 

 

POT DO LJUBEZNI 

 

Ljubezen je pot celega sveta, 

ki se nikdar ne konča, 

jo v nogah čutiš do peta, 

vsak se na to pot poda. 

 

Nihče si tega ne misli v glavi, 

zakaj ljubezen nekaj pravi: 

»Ne se z mano zadovoljiti, 

ampak me začni deliti.« 

 

Včasih upoštevam te, 

delim, in ne sekiram se, 

a zdaj je vse drugače le, 

ker vem, kaj ljubezen je. 

 

                                      Veronika Kotnik, 6. a 

 



 
 

KORONSKA PESEM 

 

Korona je marca k nam prišla, 

zavzela naša je srca. 

 

Zdaj maske moramo nositi, 

saj virusu uloviti se ne smemo pustiti. 

 

Šole samevajo v temi, 

mi pa za računalniki visimo vsi. 

 

Zdaj upamo mi, 

da zdravi bi bili.  

 

Saj šole se morajo odpreti, 

da kmalu začnemo normalno živeti. 

 

                                                   Lia Kovačič, 6. c 

LETNI ČASI  

 

Zopet trate so zelene,  

cvetijo rožice rumene.  

Greje sonce nas toplo,  

vonj se vije še v goro.  

  

Penijo se valovi morja,  

kličejo nas od vsega.  

Sol na koži se suši,  

počitnic se vsakdo veseli.  

  

Krošnje so porumenele,  

vse dobrote so že zrele.  

Kostanj v gozdovih ropota,  

je pisana dežela vsa. 

  

Je sneg utišal vso naravo,  

svet obrnil je na glavo.  

Mrzlo in belo je povsod …  

vse čaka na preporod.                               Nikolina Grbić, 6. a  

 



 
PRIJATELJI 

 

Prijatelji so kot majhne lučke, 
ki v temi svetijo, da vidiš skozi svoje očke. 
Brez luči v temi, le kaj bi mi bili. 
Več je prijateljev, ki radi te imajo, 
lepši svet se zdi. 
 
Prijateljem zaupaš največ skrivnosti, 
se z njimi pogovarjaš in izvajaš norosti. 
Ko si potrt in svet se sesuje, 
prijatelj ti glavo dviguje. 
 
Tako da prijatelje čuvaj in jim pomagaj, 
razloži in dan jim mavrično obarvaj. 
Ker zapomni si, 
prave prijatelje se težko dobi. 
                                               Klara Kovač, 6. a 

 

SLOVENIJA 

 

Uganite, kaj jaz vam opišem, 
lahko tudi povem ali narišem. 
Tam ptički pojo in veverice vam kaj povedo, 
v naših gozdovih, seveda. 
A če tam se izgubiš, je prava zmeda. 
Nikoli ne reci nikoli, 
kaj pa veš, kdaj boš stal sredi Bleda. 
Potem pa smukni še na Blejski grad 
in za na konec kot vsak si še kremšnito privošči. 
Ti veš, kje je tisti veliki možak s tremi glavami? 
Na njega ne upa iti vsak, 
a mogoče si prav ti tisti junak, 
ki splezal bo gor kot velik možak. 
 
Pomisli le, kako ti lepo je v naši domovini, 
v njej za vsakega se najde kaj. 
Hribi, gore, gričevja, morje, jame in velike ravnice, 
pa da ne pozabimo kraljice potice. 
Gibanica med vsemi je najlepša, 
z orehi, makom in skuto se baha. 
 
Ja, to je moja domovina.               
                                                                   Klara Kovač, 6. a 

 

                                                                         



 
LJUBA SLOVENIJA 

 

Slovenija ljuba, najlepša si. 

Karantena, prosim, odidi, 

da bomo z mojo družino 

lahko raziskali vso tvojo bližino. 

 

Slovenija ljuba, najlepša si. 

Tvoje lepote očarale so vse, 

kar prišlo iz drugih dežel jih je. 

 

                                       Neja Stvarnik, 6. c 

 

 

 

 

LEPOTE SLOVENIJE 

 

Slovenija je majhna država, 

znano je naredi tudi slovenska zastava. 

Pogledam malo tukaj, malo tam 

in ugotovim, da jo že kar dobro poznam. 

 

Ima prelepa jezera in reke,  

prav tako pa ni brez morja. 

Ponosni na njene smo odlike, 

ki sijejo do obzorja. 

 

Gozdove prav lepe imamo, 

se v njih igramo, 

radi v gore gremo  

in po poti kaj pojemo. 

 

Obdržimo Slovenijo takšno, kot je, 

spreminjajmo čim manj njeno okolje, 

z vodo varčujmo še bolje, 

pa bomo vsi dobre volje. 

 

                                        Anika Vidmajer, 6. c 

 

 



 
NAŠA SLOVENIJA 

 
Slovenija naša je država, 
saj lepota njena je prava. 
Vsi ponosni smo na to, 

da za domovino imamo prav njo. 
 

Imamo bogate gozdove in visoke gore, 
lepa jezera ter bistre vode. 

Slovenija ni le dolga siva cesta, 
obiskati moraš njena mesta. 

 
Pojdi v Ljubljano, 

ker to je glavno mesto izbrano. 
Privošči si kratek oddih, 

ob morju ali na gori naredi globok vzdih. 
 

Orehova potica je dobra in poznana, 
za sladico velikokrat izbrana. 

Planica kar čaka, da obiščete jo, 
saj tam naši orli veliko skačejo. 

 
Lipicanci tudi niso kar tako, 

v jami pa ti človeška ribica pomaha v slovo. 
Povabi svoje prijatelje na izlet, 

da občudovali boste naše domovine sled. 
 

Ana Grabner, 7. b 

 

TELEFON 
 
Telefon je naprava, ki poskrbi, 
da vsak odgovore na vprašanja dobi. 
Uporabljamo ga čisto na vsakem koraku, 
nanj pogledamo še, kako je ime kakšnemu raku. 
 
Na telefonu izvajamo spletna srečanja 
in cela predavanja. 
S telefonom zadovoljni smo,  
ker nanj lahko tipkamo. 
 
Mame govorijo, 
da preveč ga uporabljamo. 
Mi se za to ne zmenimo 
in še naprej na telefonu uživamo. 
 
                                                      Anika Vidmajer, 6. c 



 
 

KORONA 

 

Mama je v službi, 
oče je doma, 
jaz pa v šoli, 
ker se mi doma  
nič ne da. 
 
Ko korona je prišla,  
šola je odšla, 
mi ostali smo doma 
in šola je drugačna bila. 
 
Zjutraj smo vstali, 
računalnik prižgali, 
pogledali v Teamse 
in ugotovili, da naloga je. 
 
Nalogo smo naredili, 
se nato veselili, 
jo učiteljem poslali 
in odgovor težko  smo čakali. 
 
Ko odgovor smo dobili, 
smo se veselili, 
večkrat ga prebrali, 
a razlagati si nismo znali. 
 
Ko končno smo spoznali, 
da naloge nismo mi oddali, 
smo se potrudili 
in jo hitro naredili, 
jo pravilno naložili 
in dobro oceno za to smo dobili. 
 
Zunaj sije sonce, 
mi smo ga veseli. 
Zima bo odšla, 
pomlad bo spet prišla.  
 
Korono bomo mi nagnali 
in ukor ji dali. 
Mi v šolo bomo šli 
in se ponovno družili.                                        

Etinej Šimek Šumah, 6. a 



 
 
 

SREČA 

 

Sreča je kot sveča, 

če jo upihneš, bo nesreča. 

Ko gori, sveča izgori, 

nesreča pa se te znebi. 

 

Enkrat boš imel srečo,  

drugič pa kislo nesrečo. 

Če ti da življenje limono, 

naredi limonado, zraven pa čokolado. 

 

Sreča ni stvar, 

sreča je veseli dar. 

Srečo lahko dobiš, 

kar naenkrat pa jo lahko izgubiš. 

                                                Ela Voh, 6. c 

 
 

ŽIVLJENJE JE KOCKA 

 

Življenje je kocka, 

nikoli ne veš, 

kaj zgodilo se bo. 

 

Mogoče boš danes vrgel šest 

in tvoj dan bo sladek kot sladoled. 

 

Mogoče boš vrgel ena. 

Uh, ta ni najbolj zaželena. 

 

Mogoče boš vrgel pet 

in boš v ustvarjalnih dneh. 

 

Tudi če zmeraj mečeš ena, 

ne obupaj, 

mogoče pa jutri bo šest. 

 

                                         Mistral Ranzinger, 6. c 



 
JESEN 

 
Jeseni mrzel veter brije 
in doline listje prekrije. 

 
Narava poda se v zimsko spanje, 
na nebu zažarijo mavrične sanje. 

 
Megla se spušča nad doline, 

slana prekrila je kotline. 
 

Potiho se sliši šumenje potoka, 
listje šelesti, vse tiho ječi 

 
V jeseni se skriva toliko lepote 

le opazovati je treba njene krasote.  
 
                                  

  Tjaša Dobrovnik, 7. a 
 

TEŽAVE 

Smeje sprejmi vse težave,  

ki ti pridejo na poti, 

rešuj jih sproti. 

Vzemi si čas za svoje stvari, 

rešil jih boš ti. 

 

Ne smeš obupati po prvi preizkušnji, 

da se ti ves trud ne zruši. 

Ni narobe, če padeš, 

treba se je pobrati, 

dobre stvari zaznati, 

si nove cilje zadati. 

 

 

ŽALOST 

Moj obraz je žalosten tako, 

da mi to jemlje vso sapo. 

Izdaja in ponižanje je res huda reč, 

zato pošiljam vse v peč. 

 

Ko mojo žalost nekdo poseben spregleda, 

nastane manjša zmeda. 

Nasmeh mi na obraz nariše 

in izbriše bolečine. 



 
 

URA 

Ura tiktaka na ves glas, 

tako pokaže svoj pravi obraz. 

Ima kazalce, ogrodje in še kaj, 

a vedno nas zanima, zakaj. 

To prava uganka je za nas, 

zakaj nam krade čas? 

 

 

 

MOKRA ROSA  

Voda teče in šumi, 

kot se trava zarosi. 

Ko se trava zarosi, 

čaka na vetrovni fen, 

da jo malo osuši. 

Ko pa trava suha je, 

čaka na zmočitve še. 

 

 

KLJUČ 

Jaz imam ključ, 

ključ, ki odklene vsa vrata sveta, 

 vsa vrata neba. 

Ključ, ki v naše misli vstopi, 

kar se le neopazno da. 

Všeč mi je bil, ko sem ga dobila, 

malo bolj kot ostala darila. 

 

 

 

KITARA ALI BAS? 

Kitara ali bas 

to bo res pravi špas. 

Še vedno se odločam med njima, 

zato ne vem kateri bo prima. 

Oba draga sta zelo, 

To malo problematično bo. 

Na koncu izberem bas, 

da malo začinim svoj glas. 

 

 

 



 
NOČ ČAROVNIC 

Noč čarovnic je tukaj bila, 

a nikdar ne bo odšla. 

Vse pošasti tu pomembne so bile, 

nekoč umrle v meglici so teme. 

Res srhljive so vse 

z malo pošastnega naglasa le. 

Zombiji hitijo, 

čarovnice drvijo in 

navsezadnje mumije blestijo. 

 

Nika Romih, 7. a 

 
USODA  

  
Ljubezen včasih,  
sovraštvo rodi.  

čeprav je čudno, 
se to zgodi,  

zakaj  
ne zvemo nikdar.  

Usoda 
 ta namenja  

nam takšne stvari,  
če lahko je ali ni.  

 
                                                                       Lara Vodušek, 7. b 

 

 

PRIJATELJI 

                                                                                                                

Zaradi njih nikoli nismo sami. 

Smo pogumni  in razigrani. 

Vse zadeve nam olajšajo, 

saj zato pravi pr'jatli so. 

 

So prijazni in veseli. 

Zaradi njih se vse umiri. 

Oni pametni in dobri so, 

saj zato pravi pr'jatli so. 

 

Zaradi njih počutim se dobro, 

saj zato pravi pr'jatli smo.                                                     

                                              Tim Brunšek, 7. b 



 
 

 

PRIJATELJ 

 

 

Pravega prijatelja najti je težko, 

a ko najdeš ga, veš, da je bil vreden iskanja. 

Zato spoštuj ga, kot lahko 

in se zavedaj tega spoznanja. 

 

Veliko ljudi na svetu osamljenih se zbudi, 

brez prijateljev, družine in z veliko skrbi. 

V stiski veliko stvari jim v glavi kriči, 

želijo si le, da luč zagori. 

 

Zato prijatelja je lepo imeti, 

se z njim smejati in veliko doživeti. 

Vsak trenutek bodi zanj hvaležen, 

saj pogovor z njim ni nikoli le mimobežen. 

 

                                                                    Špela Pohorec, 8. a 

 

 

 

 

 

DOMOVINA VSE TI DA 

 

Novega sveta se veselim, 

a domovine nikoli ne zapustim. 

S srcem vračam se  

in upam, da Slovenija sprejme me. 

 

V srcu te želim 

in le zate živim. 

Tu imam vse, 

ljubezen in prijatelje. 

                                                 

Gaia Hladin, 8. b 

 

 



 
USTVARJALNICA SPOMINA 

 

Spomini – težka beseda je to. 

Spomini – le kaj bi bilo, če ne bi jih bilo. 

Spomini – sestavljanka iz drobnih niti, 

to je nekaj, kar ni mogoče prikriti. 

 

Nitke življenja v spomine prepletene, 

iz njih se rodijo scene zapletene. 

Včasih nam te scene sploh niso všeč, 

a zavreči jih – to je povsem odveč. 

 

Vsak dan na novo se spomnimo vsega: 

od prvih korakov do prvega snega, 

 d prve ljubezni, uspeha in zmage, 

do težke bolezni, prijatelja, zgage. 

 

Spomin je prvi potep, potovanje, taborjenje, 

prva odprava, podvig, prvo grdo vedenje; 

prvi nastop, tekma, koncert in sreče tri, 

dan, ko smo prvič sedli v šolske klopi. 

 

Iz otroštva se spomnimo smeha in jok 

in  čuda mladosti – ta nora leta, 

norih najstniških let hitri tok, 

si od prijetnih spominov veliko obeta. 

 

Spomini – dragocenost vredni vsega zlata. 

Spomini – srečen je, kdor jih ima. 

Spomini so lahko topli in prijetni, 

a takrat postanemo manj previdni in diskretni. 

 

Zato ustvarjajmo najlepše spomine 

s tistimi, ki imamo jih radi, 

saj to je veliko bolj koristno, 

kot ležati doma ob televiziji in čokoladi. 

 

 

AJLA DERVIŠEVIĆ, 8. b 

Nagrajena pesem na mednarodnem festivalu  

otroške poezije v Mostarju, februarja 2020 

 



 
 

KAJ TI JE, ČLOVEK? 

 

Pogledam sem, pogledam tja. 

Govori se le o tem, kaj in koliko kdo ima. 

 

On kupuje novi avto, ona pomerja nova oblačila. 

Kaj ti je človek, kdaj se ti je pamet obrnila? 

 

Kronično imamo potrebo po nakupih, 

da doma ležijo stvari kar na kupih. 

 

Neumna je teorija naivnih ljudi, 

da več kot imaš, boljši človek si. 

 

Izložbe, reklame v tebi zbujajo skomino, 

mediji in prevzetnost spravijo te v trgovino. 

 

Gledaš okoli in če nisi s takimi isti, 

treseš se in se grizeš od zavisti. 

 

Človek, ustavi se, poglej vase in pomisli, 

ali imaš od tega res tolikšne koristi. 

 

Ustaviš lahko to mišljenje le ti. 

Poskrbi, da ne bomo taki materialisti. 

 

Kaj ti je, človek? Se to res splača? 

Na koncu vsak srečo ali nesrečo z življenjem plača. 

 

 

 

AJLA DERVIŠEVIĆ, 8. b 

Pesem je bila predstavljena na mednarodnem festivalu  

otroške poezije v Mostarju, februarja 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAJ POKVARI OTROKE? 
 
Vsak otrok je ob rojstvu kot kepa neoblikovane gline, 
brez kakršne koli slabe namene, z iskrico v očeh opazuje svet okoli sebe. 
 
Že dolgo velja, da so otroci najnežnejša, a najbolj direktna živa bitja. 
Otrok pove kaj misli, brez kakršnega koli slabega namena, 
a vendarle ga prizadene vsaka glasna beseda. 
 
Vsak otrok je enkrat sanjal, da bo spremenil svet in bomo vsi živeli srečni in v miru, 
a vendarle se tudi sprašuje, kaj se je zgodilo vsem, ki so nekoč bili srečni,  
zakaj si svet ne želi spremembe in kaj se je zgodilo z ljudmi? 
 
Zakaj vsak misli le nase in gleda popolnoma ozkogledo, 
stvari, ki se zdijo mlademu otroku popolnoma logične,  
so stvari, ki jih odrasli najbolj zakomplicirate. Zakaj? 
 
Svet sovraži begunce. Mogoče bo marsikdo od nas enkrat eden izmed njih,  
svet zanemarja najobčutljivejše, a smo tudi sami povprečni ljudje.  
Kaj nas torej naredi boljšega od nekoga drugega? 
 
Vojne, humanitarne krize, različni napadi,  
Zakaj tega nihče ne ustavi? 
 

Torej, kaj pokvari tako nedolžno bitje, ki sanja o boljšem jutri v hladno osebo,  

ki vodi svetovne lobije, sklepa škodljive posle in misli le nase? 

 

Ali so to starši, ki otroku dajo slab vzgled? 

So to morda vrstniki, ki so na njih slabo vplivali starši? 

So to morda različni mediji, ki med mlade širijo nestrpna in radikalna sporočila,  

ob katerih nehaš verjeti vsemu? 

Je to morda svetovna politika in kapitalistični lobiji ali pa načelo, da denar vodi svet? 

 

Morda pa se to zgodi v trenutku, ko iskrica v očeh otroka ugasne, sanje in vsi upi se 

končajo in se spusti globoko v pust in turoben »svet odraslih«. 

 

Predvidevam, da se bom k nadaljevanju pisanja te pesmi morala vrniti čez 20 let, ko 

bom končno razumela, kaj pokvari otroka.  

 

 

Ajla Dervišević, 8. b 

 

 

 



 
SEM RES TAKO MAJHNA? 

Ali smo ljudje res tako majhni in nevidni, kot mnogi pravijo? 

 

Ob čudovitem sončnem zahodu sem splezala na hrib in opazovala stvari okoli sebe.  

Ko sem pogledala navzdol,  so ljudje izgledali tako majhni in nepomembni.  

Veliko večje je bilo le razprostrano nebo in beli oblaki, ki so se vili nad menoj. 

 

Moje misli so popolnoma odplavale in začela sem opazovati stvari okoli sebe. 

Pogled mi je zastal na družbi ljudi, ki so bili veliko bolj opazni. 

Vedno večja skupina, ki je šla mimo mene,  

vedno večji in močnejši so se zdeli v primerjavi z ljudmi,  

ki so bili popolnoma sami. 

 

Šele takrat sem razumela stvar,  

ki sem jo slišala že neštetokrat v življenju. 

Ljudje smo resda majhni, ko pa se združimo in enotno počnemo nekaj,  

nič ni nemogoče in v tistem trenutku se počutimo res veliko  

in to je to, kar resnično šteje. 

 

Mogoče nikoli ne bomo tako veliki kot nebo ali oblaki, a lahko smo veliki ljudje, 

plemeniti ljudje in dobri ljudje in to nas naredi dovolj velike, da naredimo karkoli. 

Torej, ali smo ljudje res tako majhni? 

 
 

Ajla Dervišević, 8. b 

 

 

LJUBEZEN JE ŽELJA 

 

Ljubezen je želja, ki iz srca 

privre, ki je z uživanjem navadno; 

je v zamaknjenih očeh doma, 

šele nato pa ji srečo srce da. 

Zna nas včasih pretresti do dna,  

ne da bi videli lepoto; 

ljubezen pravo, ki je strast in sila, 

pa le rodi, lepoti vdano.  

 

Katja Špiler, 8. b 

 

 

 



 
SONET 

Ponavljam se, z menoj se svet ponavlja, 

in s svetom v istem krogu se vse vrti, 

ne vem, če se mi to samo zdi, 

vse hitro izginja, vse se poslavlja. 

 

Nekoč bi rad kaj novega napisal,  

uganke vse rešil, razkril vse skrivnosti, 

spoznal, dojel, razložil vse sveta modrosti, 

novega življenja  sliko bi narisal. 

 

Do takrat se ponavljal bom veselo, 

nič novega ne bom zavriskal javno 

in upal, da vsaj enkrat bo zavrelo 

 

spoznanje novo, žlahtno, krasno, slavno, 

da vse se bo na novo zavrtelo, 

da vse postalo bo preprosto, enostavno. 

Katja Špiler, 8. b 

 

 

 

 

ROJSTVO PESMI  
  

Razmišljam, kako naj  
pesem ta nastane …  

ne znam pričarati  
vsebine …  

  
Beseda za besedo  

v glavi mi odmeva …  
a ne najdem tiste prave,  
ki v pesem se prilega …  

  
Čakam dneve in noči,  

da v glavi se mi porodi …  
naslov, število verzov, kitic  
a končno nekaj se zgodi!  

  
Ljubezen, prijatelji, domovina,  

šola, služba, zgodovina …  
a na koncu le se spomnim,  

da je najpomembnejša družina!  
Ditka Volk, 8. b 



 
 
 

BREZ DOTIKA 
 

Danes vsa mesta prazna so, 
nikogar nikjer, saj v karanteni smo. 

Otroci v domovih smo zaprti, 
Osameli, saj smo priprti. 

 
Ljudje v maskah vandramo, 

brez dotika ostali smo. 
Vsak za sebe zdaj stoji, 

saj dobre družbe na žalost več ni. 
 

Vsa dela težka so 
življenje ni več to, kar je bilo. 

Naši spomini niso prelepe balade, 
temveč so temne grmade. 

 
                                                                                  
                                                                                          Zala Gril, 8. b 
 

 

 
 

ŠOLA OD DOMA 
 

Že štirje meseci kmalu bodo mimo, 
mi pa se še vedno od doma učimo. 

 
Šole ne pogrešam zelo, 

druženja še nekaj časa ne bo. 
 

Učiteljice trudijo se zelo, 
da naše znanje za uporabo bo. 

 
Odpreš ekran, 

greš na spletno stran. 
 

Delaš, se znerviraš 
in izčrpan zaspiš. 

 
 

                                       Zala Grobelnik, 9. a 
 
 
 



 
TEMNA STRAN 

  
Nihče sam si ne izbere,  

da pozabi na srce. 
Nit življenja vse bolj se para,  

a ubožček sam tega ne ve 

 
Prišel nad svet temačen je oblak,  

ki strah v kosti požene. 
Kdo naslednja žrtev bo? 

Nihče sam si časa ne izbere.  
  

Si lepe duše ogleduje,  
s katerimi se pomlajuje,  

v jadra svoja razpeta vabi,  
da človek na srce pozabi.  

  
Brusi svoje si že škarje,  

kdo bo slišal nebesne arije?  
Ta zgodba je že stara,  

nit življenja spet se para.  
 

A to šele začetek je, 
če dušo tvojo je ujela, 

kar lepo zaspi, 
pomoči več tebi ni. 

 
 

Živa Sever, 9. a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JAZ SEM TI 
 

Nasmejano gledaš vame, 
kljub solzam in krikom,  

ki prihajajo iz glave. 
Smejem se ti, 
čeprav vidim,  

da me ne potrebuješ. 
 

Obraz kot sneg, 
lica kot kri, 
usta rdeča,  

govorijo laži, 
sliši se prijazno, z veliko strasti, 

a poznam te in vidim  
te solzne oči. 

 
Gledam postavo,  

same kosti, 
strah, da stradaš, me boleče mori. 

Luč nad glavo sveti v lase, 
tako presneto redki … 

Kje je njih sijaj? 
 

Ne zaupaš nikomur, 
glava je polni skrbi. 
Strah pred svetom 

povzroča temne misli. 
 

Vidim globoko vate, 
skozi oči in dušo propadlo. 

Vem, kdo si, 
saj gledam v razbito ogledalo. 

 
                             

Sara Korajac, 9. a 
  



 
ŽIVLJENJE 

 

Življenje včasih težko je, 

a hkrati vse reši se. 

 

Včasih kakšna solza je, 

a za tem nasmeh vrne se. 

 

Kadar več ne zmoreš, 

padeš kar na tla, 

da pobrati se več ne moreš 

s tega sveta. 

 

Včasih ne moreš več iti naprej, 

ker si šel preko vseh mej. 

Občutek imaš, da se ti življenje konča 

in se s tvojo dušo igra. 

                                                      Gašper Pačnik, 9. a 

 

 

 

 

LJUBEZEN JE BOLEZEN 

 

Ljubezen je bolezen, 

ki vsaki dan te mori 

zaradi nje ne moreš spati, 

vedno se na zmenek ti mudi. 

 

Ljubezen je bolezen, 

ki vsak jo preboli, 

ljubezen je bolezen, 

ki vsak si jo želi, 

da ob njem srečne dneve preživi. 

 

A če te ta bolezen ne doleti, 

ne misli, da srečen si, 

kaj kmalu tudi tebe doleti! 

 

                           Nika Salamun, 9. a 



 
 

 
Prijatelji ti dajo    v življenju vzlet, 

ki vztraja z nami    v življenja lepega svet. 
Ni važno sploh, če so  starejših ali mlajših let. 

Osebno imam raje mlajše, življenje z njimi je slajše. 
Če gremo na izlet, za nami izgubi se vsaka sled. 
Leta so z njimi igriva, kot je v vetru levja griva. 

Ko te vsakdan življenja meče sem in tja, 
prijateljstvo zrase v zaljubljenca dva. 

Prijatelji z njima srečo delimo, 
se vsakega novega dne 

z njima veselimo 
do novega 

dne. 

                        
 
                                                                                             Trisha Huremović, 9. b 

 
 
 
 

POT ŽIVLJENJA 
 

Vse začne se, ko oči odpremo, 
prvič luč sveta ozremo, 

nedolžni in nevedni, 
v svet naš krut prodremo. 

 
Otroštvo naše hitro mine, 

v rokah držimo vse spomine, 
ko zavemo se življenja, 
včasih krutega trpljenja. 

 
Kar naenkrat smo odrasli, 
krajši in krajši so naši časi, 
nevede vsak dan hitimo,  

in življenje mimogrede gre mimo 
 

V miru se od sveta poslovimo, 
svojo dušo izročimo, 
ko zapremo svoje oči 

in prestopimo v neminljive dni. 
 

                                                      Janja Gril, 9. b 



 
MATEMATIKA JE UGANKA 

 
Matematika je uganka, 
ki se v strup preobrača! 

Ko tvoja pamet postane tarča, 
te reši le zaspanka. 

 
Zelo si mi težka, 

včasih si zvita ko kača! 
Tako se v glavi vse obrača 
in postanem prava tečka. 

 
O, matematika ti preljuba! 
Izvedela sem to že davno, 
da ti si mojega časa zguba! 

 
Bilo bi brez tebe enostavno! 

Dolgo časa je bila moja obljuba, 
da vseeno ne bom zguba.  

 
                                            Laura Videc, 9. b 

 
 
 

DAN 
 

Vsak dan se zgodi več, kot se zdi, 
vsak dan se zemlja za cel krog zavrti. 

Vsak dan je praznik ali rojstni dan, 
vsak dan je sončen ali zaspan. 

 
Vsak dan se lahko sliši skromno. 

Vsak dan se zgodi veliko, ogromno, 
a hkrati lahko se zdi kot hip. 

Vsak dan med nami več je razlik. 
 

Vsak dan vstanemo in zaspimo. 
Lahko smo žalostni ali pa se cel dan smejimo. 

Vsak dan je drugačen, pa toliko jih je, 
vsak dan vsak nekaj novega izve. 

 
Vsak dan nekje je sončno, ne glede na čase, 

in vsak dan je poglavje zase. 
Vsak dan nas lahko kdaj razočara, 

a v vsakem dnevu se sreča sama pričara.  
 

                                                          Jana Bastič, 9. b 



 
 

KORONA 
 

Vuhan  je kriv, 
vso svobodo nam je vzel. 
Družabnost naša je pošla,  
dovoljeno je biti le doma. 

 
Šole so zaprte, 

od doma delamo prav vsi. 
Naše duše, pa oh, potrte, 

 samevajo v temi. 
 

O, kdaj bo konec te korone, 
vsak sev drugače nas mori. 

Kitajski, britanski, afriški, 
vsak nas se enako veseli. 

 
Poletje kmalu bo pred vrati, 

čakajo nas vsi Hrvati. 
Želimo nestrpno vsi zelo,  

da poletje bi zopet kot nekoč bilo. 
 

Korona res prava je nadloga, 
še med občinami ni prehoda. 

Na črno mimo mej, ojej,  
tako ne bo šlo dolgo naprej. 

 
Karantena veliko moč ima, 
ki zadane prav vsakega. 

Ves čas dolgčas doma lovimo, 
svobodo in druženje si želimo. 

 
Vsi Zemljani si želimo, 

da zopet v čisto jutro se zbudimo. 
Princ na belem konju bo cepivo, 

le izdelajo ga naj čimprej, marljivo. 
 

Ta čas pa skupaj stopimo, 
a  varno, ne preblizu. 

Ves svet bo spet na dlani, 
 če skupaj smo in ne sami. 

 
 

                                                           Kaja Kovačič, 9. b 
 



 
PROZNA DELA NAŠIH UČENCEV 

 
SVOBODA 

Svoboda je … 

Eno leto nazaj mi ta beseda ni veliko pomenila, ali pa nisem o njej sploh razmišljala. 

Zadnje dni na televiziji pogosto vidim in slišim, da ljudje iščejo svobodo. Izgubili so jo, 

ne da bi se tega zavedali. 

Pogledam sebe in se vprašam: ˝Ali sem jaz svoboden otrok?˝ Ne, nisem. Začutila sem 

strah. Zamislila sem se in poskušala sanjati svobodno življenje. Življenje, v katerem 

svobodno hodim v šolo, brez maske na obrazu, brez strahu objamem prijateljico. 

Življenje, v katerem se držimo za roke pri športnih igrah. Življenje, ko brez skrbi lahko 

po pouku grem s prijateljico na sladoled ali pa do Tedija.  

To pogrešam. 

Sama misel na to me razveseli. 

Zato moramo, dragi moji sošolci in sošolke, spoštovati in imeti rada eni druge, želeti si 

moramo takšno svobodo, otroštvo, šolo in vse te dolžnosti, za katere smo zdaj 

prikrajšani. 

Imejmo radi svoje starše, bratce in sestrice, svoje dedke in babice. 

Prosimo življenje za še eno priložnost. 

Sara Ikić, 6. b 

VIRI MOČI 

 

V dobi vitezov so obstajali štirje viri moči. Če bi vir padel v napačne roke, bi lahko z 

njim naredil kar koli, ampak vir je bil kristal ki ga varoval zmaj. Vsak vir je imel enega 

zmaja za zaščito pred ljudmi. Saj so ljudje vsak dan poskušali ukrasti vire moči, a 

zmaji so bili premočni. 

Ravno v tem času je najmočnejša vojska velikega kraljestva izumila katapult, s 

katerim so napadli zmaje. Zelo so jih poškodovali, ampak zmaji so jih z zadnjimi 

močmi pregnal. Še enkrat so jih napadli, a zvesti  pomočniki zmajev so jih zaščitili. 

Njihovo ljudstvo je bilo zelo močno. Imenovali so se ljudje zmajeve krvi. Bili so znani 

po tem, da so ščitili vse štiri zmaje.  

Prisegli so, da bodo ščitili kristale, če slučajno zmaji umrejo. Le tako bi obdržali 

ravnovesje na svetu. 

Elmas Softić 6. b 



 
MARTIN KRPAN V BOJU PROTI KORONAVIUSU 

  
 
Najbrž vsi poznamo povest, ki smo jo že kot majhni poslušali v vrtcu. Zgodba je tudi 
ena izmed mnogih, ki nam jo je mama pripovedovala zvečer pred spanjem. Vse se je 
začelo že daleč pred tem, ko so na čisto drugem koncu planeta Zemlja odkrili neznani 
koronavirus.  
 
Čeprav je bil virus zelo oddaljen od naše majhne državice Slovenije, smo kaj kmalu 
njegovo krutost izkusili tudi mi. Virus nas je dosegel v pičlih treh mesecih in nas nato 
prisilno posedel za ekrane. Računalnik je hitro postal naša edina komunikacijska 
naprava, naša realnost. Na njem smo najprej veseli šolarji za  »dva« tedna 
opravljali  šolske obveznosti. Tudi nekateri odrasli so morali sesti za ekrane in začeti 
delati čisto drugače, kot so bili navajeni prej. Minila sta dva tedna, potem še trije, štirje, 
… Na koncu se je »dvotedenska« samoizolacija sprevrgla v tri mesece. Poletje je že 
trkalo na vrata in šola se je za vse šolarje zaključila, ukrepi so se sprostili, večina 
odraslih je spet začela normalno delati v službah in skoraj vse je bilo spet po starem. 
A se je na veliko žalost šolarjev in vseh ostalih poletje končalo in spet smo morali sesti 
za šolske klopi. Ko smo že mislili, da nikoli več ne bomo pristali v takšni situaciji, kot 
smo bili nekaj mesecev, nas je presenetil nov val okužb in spet je bilo vse tako kot 
meseca marca.  
  
Smo v letu 2021, še vedno smo v karanteni in preprosto ne vemo več, kaj bi. Še sreča, 
da junaki naših zgodb še vedno živijo z nami. Pogumni in iznajdljivi, vedno s pravo 
rešitvijo. Zadnji čas, da zopet rešijo Slovenijo. Tukaj v našo zgodbo vstopi naš  junak 
Martin Krpan. 
  
Osnovnošolec Luka ponoči ni mogel spati, preveč stvari se mu je podilo po glavi, od 
šolske snovi, do poročil, ki jih je poslušal skupaj z zaskrbljenimi starši. Pogled je utrgal 
od najboljšega prijatelja, računalniškega ekrana. Odgrnil je zavese in se ozrl po temni 
ulici, ko ga je zagledal. Velikega in postavnega, kar malo strašljivega. S klobukom na 
krajce in dolgo kmečko suknjo. Luka si je pomel utrujene oči in še enkrat pogledal skozi 
okno. Velikanskega človeka ni bilo nikjer. Rekel si je: » Najbrž samo sanjam,« in se 
utrujen zvrnil v posteljo. A kar je Luka videl še zdaleč niso bile sanje … 
 
Martin je zapazil, da  se nihče več ne sprehaja pod sojem mestnih svetilk in da tudi 
brnenje avtomobilov ni več tako glasno, kot je bilo. »Le kaj se dogaja, mar so se zopet 
vsi poskrili, se spet boje Brdavsa ali njemu podobnih?« Odločil se je, da pojde 
pogledat, kaj za vraga je življenje na Zemlji obrnilo na glavo. Na ulici sreča policista, ki 
se Krpana najprej ustraši zaradi njegove velikosti. Krpan mu pove, da mu želi le dobro 
in mu ničesar noče. Vpraša ga: »Kaj se dogaja na Zemlji, da je vse tako 
čudno?«  Varuh reda pove Krpanu, da je svet prizadel grozen virus, za katerim je umrlo 
že veliko ljudi. Povedal mu je, da je virus spremenil cel svet, da ljudem karantena in 
vse omejitve že pošteno presedajo. Ker je Martin enkrat že rešil Dunaj, se je odločil, 
da bo tudi tokrat človeštvo. Ker je bil Martin bister mož, je vedel, da mu tokrat mišice ne 
bodo prav nič pomagale. Odločil se je, da bo pomoč poiskal drugje. Poznal je 
čarovnico, ki je vsem vlivala strah v kosti. Ker je znal spretno vrteti jezik, jo je prepričal, 



 
da pomaga ljudem na Zemlji. Dala mu je poseben prah in mu rekla, da naj ga z vso 
silo vrže po zraku, da se bo razširil po celem svetu. Martin je napel mišice in zaprl oči 
ter zamahnil, kolikor je le lahko. Gledal je, kako se iskri v vetru, ki ga odnaša. »Korona, 
dovolj je bilo omejitev, ljudje so pokazali svojo ponižnost, naj spet zaživijo brez skrbi,« 
si je zaželel in stopil proti domu. Že naslednje jutro se je planet prebudil z novo energijo. 
Novih okužb ni bilo, oboleli pa so izgubljali simptome in  postajali vse bolj zdravi. Do 
večera ni bilo sledu o bolezni in koronavirusu. Martin je že drugič rešil človeštvo. kdo 
ve, kdaj ga bomo spet potrebovali? 
  
  
Luka se je prebudil in naloga za slovenščino je zrla vanj z ekrana. Smešno. Ni se 
spomnil, ali jo je sinoči res pisal ali se mu je vse sanjalo. Zbudil se je kot prerojen, 
dobre volje, poln pozitivne energije. Zamrmral si je refren znane pesmi: »Danes bo 
srečen dan.« Še vedel ni, kako prav je imel. 
 

Saša Hribar, 7. a 

 
 

 
 

KRUTA 
 

 
Zalesje. Po Pozojevem napadu nič ni bilo isto, vse se je spremenilo. A ne na 
slabše, Zalesje je postalo še lepše mesto. Zgradili so še več obzidij, ki so jih ščitili od 
vseh nevarnosti, ki bi lahko prišle iz jezera. Jeseni so se odprle tudi nove, sodobne, 
šole. ,,Zdaj bodo vsi otroci dobili potrebno izobraževanje!'' so govorili Zaleščani. Še 
slutili niso, kaj jih čaka … 
 
Nekega jutra so jih prebudili kriki, pokanje in čuden vonj. Vse mesto je bilo v ognju in 
skoraj vse je bilo uničeno. V hipu je zavladala cela panika, slišati je bilo jok in obupne 
krike na pomoč. Komaj so se rešili na varno pred ognjem, ki je neusmiljeno požiral vse, 
kar mu je bilo na poti. Možje so se hitro organizirali, reševali so, kar se je rešiti dalo. 
Pri žalostnem obhodu, kar niso mogli verjeti, da so vse izgubili.  Našli pa so tudi sedem 
najstnikov, ki so ležali v svoji  krvi. Ko so se žrtvam približale matere, so se v 
popolnoma tihem Zalesju razlegli kriki bolečine. Kriki, ki jih slišiš le takrat, ko človek 
izgubi nekoga, ki ga res ima res rad. Matere so tolažile druga drugo in si brisale solze 
ter se ihte objemale. Tiho se je slišala njihova molitev bogu Velesu, naj jih zaščiti in naj 
jim pomaga. Zaleščanski znanstveniki so poskušali ugotoviti, kaj se je zgodilo, a niso 
ugotovili ničesar, kar bi lahko znanstveno potrdili. Takrat so Zaleščani na skrivaj začeli 
govoriti, da je bil to božji znak. Spraševali so se, kdo jim želi slabo: »To ni mogel biti 
Veles, saj je naš zaščitnik!« in ugibali: »Torej mora biti to Perun, iz zgodb vemo, kako 
se sovražita!«   
 
A motili so se. Na delu je bila sama gospa v črnem, Morana, boginja smrti!  Zalesje je 
bilo ovito v črnino. Prihajala je zima, čas, ko je bila Morana najbolj zlobna, saj je bil to 



 
čas maščevanja Velesa njenemu očetu. Dan in noč so poskušali Zaleščani ugotoviti, 
kaj se je zgodilo, a jim to ni uspevalo, dokler niso slišali vpitja, ki je prihajalo od deklice 
nič starejše od 10 let. Rekla je: »Videla sem jo, tam je stala, kar stala je tam in … in 
vse okoli nje je izginilo v plamenih! Kruta je bila, Kruta!« 
 
V tem trenutku se je stara in strašna ženska v črnem plašču in pajčolanu približala 
Zaleščanom in spregovorila: »Pozdravljeni. Sem Morana. Kruta, kakor me vi kličete. 
To, kar sem naredila vašemu mestu je bilo moje poslednje dejanje, zadnja stvar v 
mojem življenju.« »Kako to mislite? Zadnja stvar v Vašem življenju? Saj ste nesmrtni!« 
je predrzno ušlo enemu izmed preplašenih Zaleščanov. »Kdo bo nadziral smrt, če Vi 
ne boste, draga gospa?!« je pomirljivo dodal. »Veles bo prevzel vse. Vi že veste, da 
na koncu leta za dan umrem, a bom tokrat umrla za vedno. Moj oče je sklenil premirje z 
Velesom, a jaz tega nisem sprejela in sem želela uničiti njegovo mesto. Bila sem 
besna. Besna, ker me oče želi zamenjati, ampak verjetno ima prav. Dobri ljudje ste, 
ne zaslužite si trpljenja. Zbogom Zaleščani, zbogom. Le ostanite povezani in si 
pomagajte, to vas bo vselej rešilo.« 
 
S temi besedami je boginja izginila za vedno. Takrat so se Zaleščani odločili sezidati 
še en hram. Hram boginji Morani, boginji smrti, hčerki Peruna in Sonca, Jarilovi ženi 
ter sestri. Prihodnost Zalesja nam je še vedno neznana, a vemo samo to, da bodo 
naslednji rodovi Zaleščanov ohranjali zgodbo, da sta jih rešila povezanost in nesebična 
pomoč. 
 

 
Lorena Bijelić 

 

PRIHOD JUNAKOV 
 
 

V Sloveniji je karantena. Prišel je korona virus. Zdaj je vse drugače. Imamo šolo na 
daljavo, trgovine so zaprte, nikamor ne smemo … Ker mi je dolgčas, začnem brati 
Mojco Pokrajculjo. Mama me pokliče h kosilu. Ker sem lačna, ne odlašam. Knjigo 
pustim odprto.  
 
Pri kosilu se pogovarjamo o koroni in ukrepih, ki jih je prinesla. To sliši 
Mojca Pokrajculja in skoči iz knjige. Mojca pride h kosilu. Zelo se je ustrašim. 
Razložimo ji vse od začetka korone do zdaj. Mojca se nam zahvali in mirno odide. Pred 
našim blokom se čudežno pojavi ogromen rdeč lonček in živali. Mojca, lisica, medved, 
jelen in volk so trdo delali. Celo zajčku so poslali pismo za pomoč. Ljudem so dostavljali 
hrano, oblačila, drva za ogenj … Tega tudi z zajčkovo pomočjo niso zmogli, zato je 
Mojca na pomoč poklicala še Martina Krpana. Prišel je iz zgodbe in priskočil na pomoč. 
Na svojo kobilico in voz, ki ga je vlekla, je naložil: 10 kg mesa, ki ga je pripravil volk, 
30 kosov oblačil, ki jih je naredila lisica, in nekaj zavitkov lesa, ki jih je posekal in 
pripravil jelen. Naslednji dan se je Krpan še bolj otovoril. Četudi so pomagali po svojih 
najboljših močeh, so bili otroci še vedno žalostni, ker niso videli prijateljev. Odločili so 
se, da tako ne more iti naprej, zato bodo naredili epidemiji konec. Martin odhiti v 



 
Rečice. Goro strese tako močno, da se zbudi kralj Matjaž. Gora se je odprla. Kralj 
Matjaž je prišel ven in glasno zazehal. Kmalu je uspešno kandidiral za predsednika 
vlade. Najel je najboljše znanstvenike, da so naredili novo, varno cepivo. Prvi se je 
cepil, da je vsem dokazal, da je cepivo varno. Vsi smo se cepili in premagali epidemijo. 
 
Tako so Mojca Pokrajculja, Martin Krpan in Kralj Matjaž rešili Slovenijo pred epidemijo. 
Mojca in Krpan sta se vrnila v knjigo, Kralj Matjaž pa je še naprej vladal svojemu 
narodu, kot je bilo zapisano.  

  
Nika Romih, 7. a  

 

MOJA BASEN 

 

NOTRANJA IN ZUNANJA MUCA 

 

Zunanja muca je na večerjo povabila hišno muco. Izven hiše sta jedli ostanke in miši, 

ki jih je tisti dan ulovila zunanja muca. Ta hrana hišni muci nikakor ni bila všeč. Skupaj 

sta se odločili, da bo zunanja muca naslednji dan prišla k hišni muci na kosilo. Muca 

je zunanjo muco lepo pogostila. Čeprav je bila zunanji muci hrana všeč, je raje jedla 

stvari, ki si jih je sama ulovila in se za njih potrudila.  

Jej tisto, kar je domače in kar sam pridelaš. 

                                                                                           Živa Podbornik, 7. b   

 

DVE MUCI 

 

Vse se je začelo 15 let nazaj, ko sem bila še mlada muca. S prijateljico sva vsak dan 

lovili miši in kradli klobase iz mesnice.  Uživala sem pri lovljenju miši. S krajo klobas 

pa se nisem strinjala, saj so naju že večkrat skoraj ujeli.   

Nekega dne sem se opogumila in prijateljici rekla:« Ne grem se več! Nisi moja prava 

prijateljica, če me učiš krasti!« Nisem hotela, da bi naju ujeli, zato sem odšla. Ker pa 

je bila moja prijateljica trmasta, me ni poslušala.  

Naslednji dan so jo mesarji ujeli in ko sem jo videla v kletki, sem ji rekla, da bi me 

morala poslušati. Želela sem ji pomagati, a nisem vedela, kako. 

Nikoli več je nisem videla. 

Ugotovila pa sem, da je bolj varno in zdravo, če uživaš v tistem, za kar si se sam 

potrudil. 

 

          Brina Podgoršek, 7. b 

 



 
 

ZAJČEK IN LISIČKA 

 

Bil je mrzel zimski popoldan.  Zajček je šel v pekarno po nekaj dobrot za njegovo 

družino.  Tam je srečal lisico, ki je bila cela premražena in lačna. Stiskala se je k 

steni pekarne in prosila vse, ki so prišli mimo, za hrano ali denar. 

Zajček je pristopil k njej in ji dal malo kruha. Lisica se mu je zahvalila, zajček pa jo je 

povabil k sebi domov. Lisica je ugovarjala: »To res ne bi bilo prav. Tvojo družino bi 

bilo zagotovo strah, saj sem lisica.«  »Komu mar za to majhno razliko,« se je 

nasmehnil zajček. In lisica je šla z njim. 

Zajčkova družina se je res bala lisice, a so se nanjo hitro navadili. Mama zajklja je še 

isti večer lisici oskrbela rane in ji skuhala toplo juho. Lisici so postlali ob kaminu. 

  

Zjutraj je zajčja družina šla po svojih opravkih. Ko so se vrnili, so imeli komaj še kaj 

hrane, lisice pa ni bilo nikjer.  

Kar naenkrat se je prikazala in jim v roke potisnila polno košaro samih zajčjih dobrot. 

Skupaj so preživeli zimo in lisica je bila zajčkovi družini hvaležna, da so jo sprejeli v 

svoj dom. 

 

Čas je hitro tekel in prišla je jesen.  

Zajček se je odpravil v trgovino. Na poti domov je srečal volka, ki je napadel zajčka.  

Ko pa ga je že mislil požreti, se je pred njim pokazala lisica. Zajčka je rešila, volku pa 

je ukazala: » Nikoli več se ne spravljaj na šibkejše!« 

Zajček je bil rešen, ob tem pa se je zavedel, kako se mu je njegova dobrota povrnila. 

 

       Tjaša Podlesek, 7. b 

 

 

 

 

 

JEŽEK IN VEVERICA  

  

Veverička je nekega dne prišla na obisk k svojemu staremu prijatelju ježku. Veverica 

je bila hitra in prebrisana, zato je večkrat ukradla par stvari iz mesta. Ježek pa je raje 

vedno ostal v svojem brlogu, ker je bilo v mestu prenevarno zanj. Veverica se je 

odločila, da bosta šla v mesto, saj bo zelo pazila na ježka. Ježek veveričke ni hotel 

užaliti, zato je seveda šel z njo. Prve tri metre je bilo super, a naletela sta na cesto. 

Ježek je vedel, da mu nikoli ne bo uspelo prečkati ceste. Veverica je bila tako zelo hitra 

in poskočna.  Ježek je po svojih močeh skušal prečkati cesto. Imel je le svoje hitre 

tačke za svoj pogon. Hitro je tekel, a bil je malce prepozen. Avto mu je povozil tačko 

in ježek je zdaj lahko hodil le po treh tačkah, saj je bila četrta hudo poškodovana.  



 
Nato je rekel veverici: “Veš kaj, tebi je lahko govoriti, da je prečkati cesto lahko. Ampak 

jaz imam slab vid in le svoje štiri, no zdaj tri, tačke. Raje bom hitro stekel tamle po travi 

nazaj v gozd in živel skromno ter mirno življenje.  

Če si hiter, še ne pomeni, da si srečen. In če si preveč naiven, je lahko nevarno.” 

 

Jaka A. Sever, 7. b 

 

 
 
 

IN ŠE PROZNO POUSTVARJANJE DEVETOŠOLCEV 
 
 
MARTIN KRPAN V SEDANJOSTI  
 
Povest je Fran Levstik končal ob vrnitvi Martina Krpana nazaj na Kranjsko. Od tam jo 
sedaj nadaljujem. Nekaj stoletij pozneje ampak vseeno. Krpanu je cesar Janez dal 
mošnjo zlatnikov in dovoljenje za tovorjenje soli. To nam je vsem prišlo še kako prav, 
ker nam jo tovori iz tujine zaradi slabega pridelovanja soli v Sečoveljskih solinah.   
 
Kot je takrat na Dunaju moril veliki Brdavs, se sedaj soočamo s Corono. To je nov 
virus, s katerim se borimo že skoraj eno leto. Sedaj so izumili cepivo, ki bi naj 
pomagalo, če še nisi bil okužen, a vprašanje je, kdaj bomo vsi prišli na vrsto za 
cepljenje ... Ker je Martin Krpan dober in močan človek, nam pomaga pri 
premagovanju težav. Na začetku smo mislili, da epidemija ne bo trajala tako dolgo, 
ampak se je zaradi povečevanja okužb podaljševala. Že več kot 100 dni imamo pouk 
na daljavo. Kam to pelje? Mislim, da je pa sedaj že čas, da ga pokličemo. Koga naj 
pokličemo? Ja, Martina Krpana, ki nam bo pomagal.   
 
Ampak on ni sam. Ima tudi prijatelje, s katerimi sodeluje in ki po poklicu ne tovorijo soli 
tako kot Martin. Ima prijateljico Marto, ki je pomagala znanstvenikom izumiti cepivo 
proti temu nevarnemu virusu. Njegov prijatelj Lojze je po poklicu politik in pomaga vladi 
pri sprejemanju pravih odločitev in ukrepov. Krpanova sestrična skrbi za prave 
odločitve v zvezi z denarjem. Mira skrbi za izobraževanje in šport, Andrej pa za mir v 
svetu. Skupaj jim uspeva in to je pomembno. Seveda pomagajo pri vsem tem še drugi 
ljudje, ampak če bi vse naštevala, bi trajalo predolgo.   
 
Njihov moto je: naj traja, kolikor dolgo mora, pomembno je, da ko bo prišel čas, se ga 
bomo znebili in ne bomo več zaprti.  
  

Ula Podbornik, 9. a 
 

 

 



 
PREŠEREN IN JULIJA 

 

Ko je Primičeva Julija ugotovila, da je Prešeren Sonetni venec  namenil njej, ga je takoj 

poiskala. S Prešernom sta se spoznala in zaljubila. Prijatelji so ga prepričevali,  naj  se 

ne poroči, saj  Julija ni tisto,  kar misli, da je. Ta jih seveda ni poslušal in je trdil, da je 

najboljša in najlepša ženska, kar jih je kdaj spoznal. Kljub temu, da nihče ni odobraval 

njune zveze, sta se poročila.  

Nista bila dolgo poročeno, ko se je Julija začela pritoževati. Ni ji bilo všeč, da je 

Prešeren veliko časa posvečal pisanju pesmi. Trdila je, da s tem ne bo zaslužil. Da 

poezija ne prinaša denarja. Tako sta se mladoporočenca prepirala iz dneva v dan. 

Prešeren se je odločil, da bo pustil pesništvo in se posvetil ženi.  

Juliji je godila njegova pozornost. Kmalu pa se je začela pritoževati, ker ni imel službe, 

torej nikoli nič ne dela. France se je trudil najti službo, vendar nikomur ni bilo všeč, da 

je on tisti, ki se je poročil s prečudovito Julijo, zato ga nihče ni sprejel v službo. Bil je 

obupan, vendar se ni hotel vdati.  

Tako je naletel na majhno knjigarno na robu mesta. Pogovoril se je z lastnico, ki je bila 

navdušena nad njegovimi pesmimi in mu je takoj ponudila službo.  

Julija je vsak dan postajala bolj skrivnostna, on pa se ni zmenil za to, saj je imel službo, 

ki mu je bila zelo všeč.  

Ko je nekega dne vstopil v knjigarno, mu je lastnica rekla, da se želi pogovoriti z njim. 

Povedala mu je, kaj se govori o Juliji in tudi to, da ima drugega moškega. Prešeren je 

potrt odšel domov, kjer je Juliji rekel, da bi bilo bolje, če se nikoli ne bi poročila.  

Julija je nato odšla in se čez nekaj mesecev poročila z drugim. Prešeren je bil žalosten, 

saj jo je še vedno ljubil, vendar je spoznal, da ni bila vredna njegove ljubezni. Spoznal 

je tudi, da ga Julija ni nikoli resnično ljubila, saj ji je bila všeč samo njegova pozornost.  

Čeprav mu je bilo težko, se je vrnil k pisanju pesmi in tako je spet delal tisto, kar ima 

najraje na svetu.  

Amela Bećić, 9. a 

 

 

 


