
 

  



UVODNI POZDRAV 

 

POZDRAVLJENI, DRAGI BRALCI KRIKCA! 

Kdo bi rekel, da lahko šolsko leto tako hitro mine, kajne? 

Malo od doma, malo v šoli  in spet … Pa vseeno smo sedaj tu, na koncu šolskega leta. 

To leto je bilo v marsičem drugačno,  pa vendar smo prepričani, da ste usvojili 

veliko novega znanja, veščin, sklenili nova prijateljstva in sprejeli nove odločitve. 

Če vam kaj ni bilo všeč, si obljubite, da bo prihodnje leto drugače. Če česa niste 

izpolnili, naj vam uspe čimprej.  

Krikec, ki je pred vami, je poln zgodb, pesmi, spominov, risbic. Z njim naj se začne 

obdobje igre, zabave, sproščenih poletnih dni. Počitnic, seveda!  

Kot vsako leto vam tudi tokrat želimo, da bi imeli res prijetne poletne počitnice in 

da se septembra vidimo zrelejši, spočiti in nasmejani.  

ZDAJ PA …  

Počitnice naj se začnejo, 

sonce naj pogreje nas, 

skrbi naj na počitek grejo, 

smejali bomo se na glas.  

 

Šola naj sedaj počije, 

miren bo poletni čas, 

jeseni pa naj spet zasije, 

ko slišala bo vas in nas. 

Elvira Garibović 

 

Lepe in brezskrbne počitnice vam želijo vaše učiteljice.  
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Krikec kljub koroni spet to leto je izšel, 

Res prav vsak od nas ga je zelo vesel. 

In čeprav včasih zelo težko in z mnogimi izzivi, 

Korenjaki mi, veliko smo to leto naredili. 

Epidemija se verjetno kmalu bo končala, 

Cela Slovenija takrat bo praznovala. 

Sara, Miha, Veronika, Lana, Neja in Iva, 4. a 

  

Brina, 5. b 

 

Sodelovali so učenci in 

učiteljice razredne stopnje. 
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ŠOLA GORI 
 

Nekega dne se je zvečer nekaj zakadilo. Oči je šel pogledat, kaj se dogaja. Ko je 

prišel nazaj, je rekel, da gori šola. Zelo me je bilo strah. Gasilci so prihajali z vseh 

strani. Bilo jih je zelo veliko. V šoli še vedno zelo smrdi po dimu. Sem pa vesela, da 

se je vse dobro končalo. Upam, da bodo hitro popravili šolo. Zelo sem hvaležna, ker 

so gasilci hitro pogasili našo šolo. 
Sara, 3. b 

 

POŽAR 
 

Bilo je kot v sanjah. Ko je zagorela šola, sem bila prestrašena. Zelo me je skrbelo, 

kaj se bo zgodilo. Zaprli smo okna in opazovali posnetek, ki ga je poslala sestrina 

sošolka. Dim je opazila, ko je šla s kolesom mimo. Dolgo nisem mogla zaspati,  ker 

me je zelo skrbelo, ker je bil požar zelo velik. Naslednji dan sem bila že manj 

prestrašena. Vedela sem, da je šola pogašena. A me je še vedno malo skrbelo. K 

sreči se nikomur ni nič zgodilo. Zahvala gre predvsem našim pridnim gasilcem, ki 

se vedno trudijo in pomagajo po svojih najboljših močeh.   

V šoli veliko ustvarjamo, se 
pogovarjamo in se marsičesa  
novega naučimo. 

Ela, 3. b 
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Juta, 1. a 

 

Lucas, 1. a 

 

Tinka, 1. a 

 

Laura, 1. a 

 Julija, 1. a 
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2. A JE VŠEČ 

Meni so všeč hitre reči: 

kot recimo gepard, 

kot recimo letalo, 

kot recimo, kot recimo … Cene. 

 

Meni so všeč športne reči: 

kot recimo hokej, 

kot recimo pak, 

kot recimo, kot recimo … Vid. 

 

Meni so všeč glasbene reči: 

kot recimo kitara, 

kot recimo petje, 

kot recimo, kot recimo … Neja. 

Meni so všeč košarkarske reči: 

kot recimo koš, 

kot recimo žoga, 

kot recimo, kot recimo … Marko. 

 

Meni so všeč športne reči: 

kot recimo nogomet, 

kot recimo karate , 

kot recimo, kot recimo … Adi. 

 

Meni so všeč razne mačje reči: 

kot recimo tigri, 

kot recimo gepard, 

kot recimo, kot recimo … Ula. 

 

Meni so všeč igralne reči: 

kot recimo bazen, 

kot recimo trampolin, 

kot recimo, kot recimo … Eman. 

 

Meni so všeč pustne reči: 

kot recimo pikapoka, 

kot recimo vila, 

kot recimo, kot recimo … Domen.  

Brina, 5. b 

 

Luka, 3. b 
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Meni so všeč svetovne reči: 

kot recimo države, 

kot recimo mesta, 

kot recimo, kot recimo … Gloria. 

 

Meni so všeč šolske  reči: 

kot recimo torba, 

kot recimo peresnica, 

kot recimo, kot recimo … Larisa. 

 

Meni so všeč živalske reči: 

kot recimo lev, 

kot recimo tiger, 

kot recimo, kot recimo … Tristan. 

 

Meni so všeč morske reči: 

kot recimo delfini, 

kot recimo plavanje, 

kot recimo, kot recimo … Alina. 

 

Meni so všeč baletne reči: 

kot recimo vrtenje, 

kot recimo skakanje, 

kot recimo, kot recimo…  Ana 

Meni so všeč leteče reči: 

kot recimo letalo, 

kot recimo padalo, 

kot recimo, kot recimo… Krištof 

 

Meni so všeč glasbene reči: 

kot recimo pesmice, 

kot recimo petje vsak večer, 

kot recimo, kot recimo… Gaja 

 

 

 

 

 

 

 

Juta, 1. a 

 

Adrian, 3. a 
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KO ODRASTEM, BOM … 

 

 

    

Ana Luna, 5. b 

 



Veseli me poklic policista zato, ker 

policist zna veliko borilnih veščin. 

Mislim, da je zadovoljen, kadar ni 

nesreč. Za to službo moram dokončati 

osnovno šolo, gimnazijo, avto šolo in 

fakulteto. Pridno se bom učil in delal, 

kar je potrebno. Odvisno je, kje bom 

delal, v pisarni ali pa na terenu. 

Uporabljal bom pripomočke, kot so 

strelno orožje, lisice, neprebojni jopič, 

računalnik in mobilni telefon. Moj 

delovni dan bi se začel tako, da bi se 

zjutraj pripravil na delo, potem bi 

odšel v službo. Ko bi prišel v službo,  bi 

se preoblekel v uniformo, potem bi 

odšel na delo na terenu. Začel bom 

delati pri približno dvajsetih letih. 

Dobre strani poklica so, da pomagam 

ljudem, slabe pa, da se lahko zgodi kaj 

hudega. 

David, 4. a 

Želim si postati veterinarka. Veterinar je 

strokovnjak, ki zdravi živali. Morala bom znati 

ugotoviti, kaj je z živaljo narobe. Ker žival tega 

ne zna povedati sama, bom morala znati dobro 

opazovati, se poslužiti laboratorija, po potrebi 

tudi rentgen in ultrazvok. Ugotoviti bom morala 

diagnozo in predpisati ustrezno zdravljenje. 

Kot veterinarka bom morala znati ozdraviti vse 

hišne ljubljenčke, kot so: psi, mačke, želve, 

ptiči, morski prašički, ribice. Prav tako bom 

morala znati ozdraviti tudi gospodarske živali, 

kot so konji, krave, govedo, drobnico, perutnino 

in prašiče, pa tudi vse vrste eksotičnih živali. 

Delala bom v veterinarskih klinikah, na 

veterinarskih postajah, v zavetiščih za živali, v 

živalskem vrtu, v inšpekcijskih službah ali na 

večjih farmah.  

Končati bom morala študij veterine, ki traja pet 

let. Veterinarska  fakulteta je v Ljubljani. Na 

fakulteto se bom lahko vpisala, če bom končala 

gimnazijo, ali če bom veterinarska tehnica in bi 

pri poklicni maturi opravila še dodaten izpit iz 

kemije, fizike ali biologije. Veterinarjev je 

preveč, zato bom verjetno težko dobila službo. 

Delo je kar precej naporno in odgovorno, pri 

delu bom uporabljala različne pripomočke. 

Veterinarka si želim postati zato, ker se mi ta 

poklic zdi zelo lep.  

Neja, 4. a Ko odrastem, želim biti košarkar. Moj vzor je Luka 

Dončič, saj je kot mlad dosegel velik uspeh. Tudi sam 

si želim doseči tak cilj. Da bi to dosegel, že zdaj hodim 

na košarko. Moja želja je igrati za Triglav. Kot Luka 

Dončič bi tudi sam rad igral v NBA. Košarka me zelo 

zanima že nekaj časa, zato jo tudi igram v šolskem 

klubu Kokoš. Košarka me osrečuje, ker je aktivna 

dejavnost in ker se družim s prijatelji. Rad hodim tudi 

zato, ker želim doseči ta cilj, ki sem si ga zadal.  

Uroš, 4. a 

 

KRIKEC V ŠOLI 

  

Adrian, 3. a 

 

Tisa Lana, 3. b 

 



Veseli me poklic veterinarja, saj se mi poklic zdi zelo zanimiv. Veterinarka želim 

postati že od sedmega leta. Rada bi pomagala živalim. Zavedam se, da nekaterih živali 

ne bom mogla rešiti. Ne poznam nikogar, ki opravlja ta poklic. Naziv doktor 

veterinarske medicine dobiš po zaključenem šolanju na ustreznih visokošolskih 

ustanovah in veterinarski fakulteti. Delala bom tako zunaj kot znotraj. Moj delovni 

dan bo izgledal tako: zgodaj zjutraj bom odšla na delo in pripravila vse za svoj delovni 

dan. Sprejemala bom paciente (živali), ki jim bom poskušala pomagati. Znati bom 

morala delati z živalmi in imeti občutek za njih. Seveda bom morala izprašati lastnike 

vse pomembne stvari. Uporabljala bom pripomočke, kot so injekcije, rentgen, pinceta 

… Predvidoma bom začela delati okoli petindvajsetega leta. Dobre strani poklica so 

dobra napitnina, da lahko pomagam živalim, slabe pa, da lahko med operacijo žival 

pogine. Ampak jaz v tem poklicu vidim več pozitivnih stvari, saj obožujem delo z 

živalmi.  

Sara, 4. a 
Veseli me poklic arhitekta. Všeč mi je, ker zelo rad rišem načrte za hiše 

in stanovanja. Ne poznam nikogar, ki to delo opravlja. Me je pa navdušil 

moj oči, čeprav to ni njegov poklic. Dokončati moram še osnovno šolo, 

srednjo šolo, narediti sprejemne izpite, se vpisati na fakulteto za 

arhitekturo in tam diplomirati. Risal bom načrte hiš, blokov, stanovanj 

in opreme. Svoje delo bom večino časa opravljal v pisarni, nekaj dela pa 

bom imel tudi na terenu. Moj delovni dan bo natančno organiziran. 

Uporabljal bom računalnik, vse za risanje načrtov, lasersko merilo ... 

Delati bom začel pri štiriindvajsetih letih. Dobra stran tega poklica je, 

da lahko pokažem svojo ustvarjalnost. Slaba stran pa je, da bom preveč 

za računalnikom. 

Feliks, 4. a 
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Želim postati računalničar, tako kot moj stric. Rad bi 

popravljal računalnike ali ustvaril kakšno aplikacijo. 

Pri delu bom uporabljal računalnik, različna orodja, 

programska orodja, kamero in miško. Lahko bom delal 

doma, v pisarni ali v delavnici. Vedeti bom moral, kako 

je sestavljen računalnik in kako deluje. Pri tem bom 

uporabljal različne programe in vsaj en programski 

jezik. Ali veš, da je 256. dan v letu oziroma 13. 9. dan 

programerja in da je 14. 2. računalniški dan. Poklic mi 

je všeč in vam ga priporočam. 

Miha, 4. a 

Ana Luna, 5. b 

 



Ko bom velik, si želim postati 

potapljač. Rad imam vodo in si želim 

raziskovati svet pod vodno gladino. 

Da bom lahko opravljal delo, moram 

opraviti potapljaški tečaj. Moje 

naloge bodo predvsem reševanje 

podvodnih žrtev, iskanje dokazov ter 

druga dela. Pri delu bom uporabljal 

kisikovo bombo, plavutke, masko in 

neoprensko obleko. Delo potapljača 

mi je všeč tudi zaradi tega, ker imam 

rad čisto okolje in bi sodeloval pri 

čiščenju vodnega sveta. Slaba stran 

poklica je, da se ti lahko v vodi zgodi 

kakšna nesreča. Ker pa mi je poklic 

potapljača všeč, se nesreče ne bojim 

in vidim le dobre strani poklica.  

Oton, 4. a 

Želim si postati dimnikar, ker mi je 

to delo všeč. Tudi moj oči je 

dimnikar in je zelo zadovoljen s  

poklicem. Dokončati moram srednjo 

gradbeno šolo. Čistil bom dimnike, 

vozil bom avto, svetoval bom in 

računal. Delal bom notri in zunaj. 

Imel bom dober razgled s streh. Za 

delo bom uporabljal pripomočke, 

kot so razna omela in krtače. 

Pregledoval in čistil bom peči in 

dimnike. Delal bom meritve plinov. S 

sodelavci si bomo pomagali. Delati 

bom začel približno pri dvajsetih 

letih. Dobra stran poklica je dobra 

napitnina. Slaba stran pa težko, 

umazano in nevarno delo.  

Nik, 4. a 

KRIKEC V ŠOLI 

  

Lana, 5. b 

 



KRIKEC V ŠOLI 

 

Pri pouku so se učenci 2. b razreda pogovarjali, kdo je po njihovem mnenju 

junak. Spoznali so Kekca in ugotovili, da je junak zato, ker je storil pogumno, 

junaško dejanje, ko je pomagal Mojci. Pri tem je bil izredno požrtvovalen in 

neustrašen. 

Tudi učenci so razmišljali, kdaj so se počutili junaško.  

- Ko sem pomagal drugim. Liam 

- Ko sem dala v trgovini prednost drugim. Hana 

- Ko sem rešila bratca, ko je s kolesom skoraj zapeljal v vodo. Prijela sem za 

njegovo krmilo in ga usmerila stran od vode. Anastasija 

- Ko sem pomagala živalim. Nekoč sem s pomočjo paličice iz vode rešila 

hrošča. Iva Ela 

- Pomagal sem mucku pred točo. Sven 

-  Nekoč sem pod avtom našla majhno mačko. Nesla sem jo domov in dali smo 

ji hrano ter vodo. Potem sem z njo šla še malo ven. Zvečer sva ji z mamico pripravili 

posteljo, da je pri nas prenočila. Naslednji dan sva jo peljali v zavetišče, kjer so 

zanjo lepo poskrbeli. Tiana 

- Ko sem pred kosom rešil deževnika. Nekoč smo pomagali tudi ptičkom, ki so 

padli iz gnezda. Odpeljali smo jih k veterinarju, ki je zanje poskrbel, saj so se pri 

padcu poškodovali. Vitranc 

-  Nekoč je sestrica skočila v 

bazen brez rokavčkov. Skočil sem za 

njo in ji pomagal iz vode. Lucas 

-  Ko je doma kdo zbolel, sem jim 

pomagala tako, da sem jim prinesla 

deko ter čaj. Iza Aleksandra 

 

ŠOLANJE NA DALJAVO 

Šola na daljavo mi ni bila všeč, imela pa je tudi dobre lastnosti. Zelo sem pogrešal 

svoje prijatelje. Matematika mi je bila všeč, ker sem jo naredil pred ostalimi in 

sem imel čas za gledanje skozi okno. Slabost pa je bila, da smo se takrat učili  

Brina, 5. b 
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poštevanko in bi potreboval učiteljičino razlago v živo. Pri glasbi smo se učili nove 

pesmi in nisem čutil razlike. Za slovenščino smo poslušali veliko pravljic, velikokrat 

kaj ni delalo in to me je razjezilo. Telovadba je bila zelo drugačna, vaje smo gledali 

prek interneta, kar mi ni bilo všeč, ker je bila dolgočasna. Pri šoli na daljavo mi je 

bilo všeč, ker sem lahko dlje spal in prej smo končali s poukom. Po šoli sem se igral 

z lego kockami ali pa sem pogledal kakšno risanko. Nisem imel skrbi, da bom zamudil 

avtobus. Ko sem izvedel, da se bomo vrnili nazaj v šolo, sem bil zelo srečen.   

Nejc, 3. b 
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VZPON NA TRIGLAV 

Po počitnicah sva z očetom odšla na Triglav. V nahrbtnik sva pripravila vse 

potrebno za pot. Pot sva začela s Pokljuke. Najprej sva šla po velikem gozdu. Od 

gozda naprej se je pot začela vzpenjati in je bila zelo dolga. Ker sva bila pozna, 

sva si vzela čas samo za kratko malico. Ko se je začelo mračiti, sva prišla do koče 

Planika. V koči je bila zelo prijazna oskrbnica. Po večerji sva se hitro odpravila 

spat. Zjutraj naju je čakala zahtevna pot na Triglav. Ker sva zgodaj vstala, sva 

videla sončni vzhod in prelet helikopterja. Po zajtrku sva vzela čelado in vrv in se 

odpravila po strmi poti na vrh. Pot je bila zelo zahtevna in nevarna. Bila je mokra 

in spolzka od dežja in snega. Na sedlu pred Triglavom sva zato sestopila. Oskrbnica 

je bila vesela za najino odločitev, ker sva  se varno vrnila. Zato sem dobil čokolado 

in spominek. Pojedla sva hišno sladico 

in se odpravila nazaj proti avtomobilu. 

Med potjo je deževalo, zato sva se 

vrnila mokra. Bila sva utrujena, a tudi 

ponosna na tak uspeh. 

Svit, 3. b 

ZLOM ROKE 

Zjutraj sem odšla v šolo. Zelo sem bila 

vesela, ker je bila naslednji dan velika 

noč. Ko sem prišla domov, sem odšla 

rolat. Med rolanjem sem padla. Hitro sem odšla do stanovanja. Zelo me je bolelo 

zapestje. Na roko sem dala obkladke. Ker me je roka zelo bolela, sva z mami odšli 

na Jesenice. Tam so ugotovili, da sem si zlomila zapestje. Zelo sem bila žejna, zato 

sem popila malo vode. Kasneje sva z mami izvedeli, da zaradi tega nisem smela na 

operacijo, ker pred narkozo ne smeš jesti in piti. Dobili sva izvid in odšli domov. 

Naslednji dan sva se vrnili na Jesenice. Po štirih urah čakanja sem se preoblekla v 

čudno haljo. Dobila sem narkozo in nato so me operirali. Zbudila sem se z gipsom 

na roki. Ko sta minili dve uri, sem odšla domov. Bila sem zelo vesela atija, sestre, 

brata, tete, strica, sestričen, mame in ata. Vsi so se mi podpisali na gips. Pobarvala 

sem štiri jajčka. Naslednji dan smo imeli velikonočni zajtrk, kjer smo trkali pirhe 

in jedli same dobrote. 

Lena, 3. a  

Povsod je lepo, a doma 

je najlepše. 

Katarina, 5. b 
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MOJE POČITNICE  

Med počitnicami sem šel na obisk k babici in dedku. Tam sem se imel zelo lepo.  

Veliko sem se družil in igral z mojimi prijatelji. Obiskal sem tudi obe svoji babici. 

Nekega dne je babica  naredila torto. Torta je bila čokoladna, ker babi ve,  da 

imam najraje čokoladno torto. S sestrico sva dobila darila od obeh babic. Ko je 

bilo konec počitnic, sem moral iti domov. Bil sem zelo žalosten. Komaj čakam 

poletnih počitnic, da grem lahko spet k babicama. Obe zelo pogrešam. 

Luka, 3. b 

IZLET 

Mami, očka, bratec in jaz smo odšli na morje. Tam smo se igrali, plavali in se vozili 

s pedalinom. Vsak dan smo jedli lubenico in sladoled. Na morju imamo tudi 

bratranca. Z njim se radi igramo, plešemo, pogovarjamo in gledamo filme. Zvečer 

smo prespali pri babici. Njena hiša je lepa in je v mirnem okolju. Motili so me le 

komarji, ki so me popikali po celem telesu. Vedno imamo s seboj tudi spreje proti 

komarjem. Upam, da bomo tudi letos odšli na morje v Medulin, saj imam morje, 

plavanje in potapljanje zelo rada. 

Ema, 3. a  

Ana Luna, 5. b 
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NESREČA 

Danes sem imel tekmo. Ko sem streljal na gol, sem narobe stopil in zavpil. Noga me 

je zelo bolela. Odšel sem domov. Z mami sem šel k zdravniku. Dobil sem gips. Doma 

sem moral počivati. Naslednji dan je bilo že bolje. Čez en teden nisem imel več 

gipsa. 

Filip, 3. a 

PADEC S KOLESA 

Nekega dne sem bil s kolesom pri moji prababici. Bilo je sončno, zato sem šel na 

kolo. Kar naenkrat sem padel. Zelo sem se udaril. Šel sem noter in moja prababica 

mi je najprej očistila rano. Nato mi jo je namazala s kremo in  mi obvezala nogo. 

Ko sem prišel domov, je rano obvezala še moja mami.  

Adrian, 3. a 

NAGAJIVE VEZALKE 

Med korono smo veliko hodili v hribe. 

V soboto smo s sorodniki odšli na 

Jošt. Na vrhu sem popila topel čaj. 

Pojedli smo malo piškotov in se 

odpravili v dolino. Na poti navzdol smo 

skakali, se smejali in pripovedovali 

vice. Nenadoma se je vezalka levega 

čevlja zataknila za kaveljček desnega 

čevlja. Zdelo se mi je, kot da me je 

nekdo prijel za noge in nisem mogla 

več narediti koraka. Padla sem na tla. 

Z mojega kolena se je ulila kri. Sprva 

sploh nisem mogla stopiti na nogo, 

zato me je ati del poti nesel 

štuporamo. Bolečina je popustila in 

preostanek poti sem prehodila sama. 

Doma mi je mami razkužila rano in 

obvezala koleno. 

Lena, 3. a  
Mihailo, 3. a 



KRIKČEVE DOGODIVŠČINE 

 

MED POČITNICAMI 

Med počitnicami smo se odpravili na 

morje. Na poti smo se ustavili na 

Planini in si ogledali razvaline gradu 

Hassberg. Ko smo končno prišli do 

morja, smo si najprej privoščili 

sladoled in se sprehodili po obali. 

Odšli smo v koprsko marino in si tam 

ogledali čolne. Nato smo odšli ob obali 

naprej do Izole in tam naročili pico. 

Ogledali smo si tudi Strunjanske 

soline. Tam smo zagledali vidro, ki je 

nekaj žvečila. Začelo je deževati in 

hitro smo se vrnili k avtu. Veseli in 

zadovoljni, ker smo preživeli lep dan, 

smo se odpeljali domov.  

Pika, 3. a 

 

NESREČA 

Nekega popoldneva smo bili s 

prijatelji s kolesi pred blokom. Z mojo 

in prijateljevo mami smo odšli v 

Struževo. Tam je bila makadamska 

cesta in nenadoma sem padel. Vrgel 

sem se v travo in ležal. Kljub temu da 

me je bolelo, nisem jokal. Ko je mami 

to opazila, je takoj pritekla k meni. 

Pobrala je kolo in mi pomagala vstati. 

Imel sem krvav komolec, druga roka 

pa me je samo bolela. Potem smo odšli 

do klopce. Ko sem si opomogel, smo 

odšli domov. Mami mi je dala velik 

obliž in mi roko položila v trikotno 

ruto. Ko sem bil spet zunaj, sem 

prijatelju, ki je bil iz šestega razreda, 

v dveh poskusih dal dva gola.  

Luka, 3. a 

  

Lena, 3. a 



KRIKEC IN DOMIŠLJIJA 

 

ČAROBNA POMARANČA 

Na čudežnem drevesu je rasla čarobna pomaranča. Če si ugriznil vanjo, si postal 

super junak. Nekega dne je v to pomarančo ugriznila prijazna deklica Ana. Po nekaj 

minutah je postala prava super junakinja. Najprej je rešila prestrašeno mucko z 

drevesa, nato je pomagala babici pomiti visoka okna in sosedu prinesla hrano iz 

trgovine. Vsi so ji bili zelo hvaležni. 

Zvečer je moč pomaranče popustila in Ana je spet postala čisto običajna deklica. 

Vsi se bodo njenih dobrih del še dolgo spominjali. 

Tisa Lana, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM MARK GA-GA 

Nekega dne me je babi poklicala na kosilo. Bil sem zelo lačen. Ko sem zagledal na 

krožniku šparglje, me je tek minil. Babi sem prosil za sok, da sem lahko šparglje 

splakoval s sokom. Rekla mi je, da bom postal raca. Začel sem se spreminjati. Moj 

nos je postajal daljši in oranžne barve, glava je postala zelena in dobil sem krila. 

Joj, res sem se spremenil v raco! Da bi se spremenil nazaj, je morala babi izpolniti 

tri želje. Prva želja je bila, da ne bi nikoli več jedel špargljev. Druga je bila, da bi 

lahko pojedel en velik sladoled, tretja želja pa je bila, da bi lahko cel dan igral 

košarko. Želje so se uresničile in zopet sem postal stari Mark. 

Mark, 3. b  

Domišljija nas popelje v svet, 

ki je odraslim velikokrat 

neznan. 

Lana, 5. b 
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MOJE SANJE 

V sanjah lahko doživimo 

prijetne ali manj prijetne 

stvari ... 

Zvečer sem odšla v posteljo in zdrsnila v sanje. Naenkrat sem hodila po 

spomladanskem gozdu. Vsa drevesa so bila svetlo zelena. Na bližnji bukvi je zakukala 

kukavica. Letos sem jo slišala prvič. Mami mi je povedala, da če imaš pri sebi denar, 

ko prvič v letu slišiš kukavico, ga imaš vse leto. Z roko sem segla v žep. Potipala sem 

in v žepu je bilo kukavičje jajce. Čudila sem se, od kod je prišlo. Doma sem dala jajce 

pod toplo luč. Od takrat mi kukavica v uri vsako uro poje. 

Jerca, 3. a 

Zvečer sem odšla spat. Sanjala 

sem, da sem v deželi sladkarij. 

Prišla sem na čokoladno pot. Ko 

sem hodila, sem srečala 

medenega moža. Zagledala sem 

travnik lizik. Tam so bile hiše iz 

piškotov, bonbonov, smetane, 

čokolade in sladkorne pene. Ko 

sem tekla po travniku lizik, sem 

zagledala penice. Utrgala sem eno 

in mislila, da dežuje. Ugotovila 

sem, da z neba padajo mrvice. 

Hotela sem se osvežiti v vroči 

kopeli. Ko sem se usedla noter, je 

bil namesto vroče kopeli puding. 

Puding se je začel tresti. Zbudila 

sem se in ugotovila, da me je 

mami zbujala za šolo. 

Lena, 3. a 



Tisa Lana, 3. b 

KRIKEC IN ŽIVALI 

 

MOJ KUŽEK 

Doma imam psičko z 

imenom Chloe. Je 

pasme shih-tzu in je 

rjavo bele barve. Ima 

velike oči in majhen 

smrček. Chloe zelo 

rada hodi na sprehode. 

Včasih pride dan, ko 

najraje spi. Ne mara 

dežja, vendar obožuje 

sneg. Doma ima črno 

sivo posteljico, v moji 

sobi je roza posteljica 

v obliki želve. V rdeči 

posodi ima vodo, v roza 

posodi pa hrano. 

Najraje se igra s 

svojim medvedkom, ki 

ga ima že od rojstva. 

Chloe imam zelo rad. 

Najlepše je takrat, ko 

se uleže poleg mene in 

skupaj zaspiva. 

Anže, 3. a 

MOJ MORSKI 

PRAŠIČEK 

Doma imam samičko. 

Ime ji je Puhica. Je 

črne, rjave in bele 

barve. Zelo rada je 

korenje. Je tudi travo. 

Ima sestrico Pikico. 

Stari sta eno leto. Sta 

plašni in se večkrat 

skrivata v hišici. V 

kletki imata brikete. 

Hodita po štirih 

tačkah. Na sprednjih 

tačkah imata štiri 

prstke, na zadnjih pa 

po tri. Njeno kletko 

moramo očistiti na 

štiri dni. Narejena je iz 

plastike in kovine. 

Gaber, 3. a 

 

 

PAPIGA 

Doma imam majhno 

papigo. Njeno perje je 

modre in zelene barve. 

Ima velike oči. Zelo je 

glasna. Rada skače po 

svoji kletki. Večkrat 

tudi pleše. Njen kljun 

je zavit in oster. 

Včasih me z njim 

uščipne. Je solato in 

sončnična semena. 

Rada leta po 

stanovanju. Zelo jo 

imam rad. 

Florijan, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

PES JON 

Moj pes je Jon. Star je dvanajst let. Je majhen in ima rjavo dlako. Ima kratek rep 

in ostre zobe. Večkrat ga peljem na sprehod. Zelo dobro voha. Rad je brikete. Z 

mano gre tudi na Jošt. Je zelo ubogljiv. 

Filip, 3. a  

Živali so naše najboljše 

prijateljice. 
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LISA 

Lisa je domača podgana. Ima bele in črne lise. Zato smo ji dali ime Lisa. Zelo je 

pametna. Je pridna in dobro pleza. Vesela je, kadar se igram z njo. Ima dolge brke. 

Luka, 3. a 

MOJA MUCA BONI 

Moja muca Boni ima zelene oči. Po 

sredini ima črno črto. Kožuh je črno 

sive barve, po trebuhu je bel. Stara je 

devet mesecev. Ima ostre zobe in 

kremplje. Rada ima hrano Felix 

Junior. Ne mara jagod in hrenovk. 

Njena najljubša sladica je priboljšek 

v obliki palčke. Ima več igrač. Pride 

samo, če jo pokličeš po imenu. Spala 

je tudi že v naši sobi. 

Peter, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE RIBE 

Doma imam zelo velik akvarij. V njem 

so predvsem tropske ribice. To so 

nitkarji, skalarke in dva čistilca. 

Nitkarji in skalarke so svetlo zlate 

barve. Naloga čistilca je, da poje vso 

hrano, ki pade na tla akvarija in da 

počisti steklo akvarija od alg. Moje 

ribice imajo posebno hrano v lističih. 

Hranimo jih enkrat na dan. Ribice se 

med seboj tudi skregajo in se lovijo po 

akvariju. Mojim ribicam se ponoči 

ugasne luč in takrat tudi one spijo. 

Nina, 3. a

MUCA LILI 

Moji muci je ime Lili. Je črne barve. Ima zelene oči in dolge brke. Na trebuhu ima 

bele lise. Njen rep je košat, uhlji so črni. Rojstni dan ima 2. maja. Rada nori in se 

igra, še rajši pa se pri meni crklja. Po navadi se zelo zgodaj zjutraj zbudi.  

Mia, 3. a  

Lana, 5. b 

 

Mark, 3. b 
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MOJ KUŽA 

Kuža Laki je pasme 

kavalir in je rjavo bele 

barve. Star je eno leto 

in živi pri moji babici in 

dedku. Je zelo 

požrešen in poje vse, 

kar vidi. Z otroki je 

zelo prijazen in rad 

uniči kakšno igračo. Je 

zelo hiter in izmuzljiv. 

Zelo rad se crklja. 

Naučila sem ga že 

veliko stvari. 

Velikokrat sem ga že 

peljala na sprehod in 

vem, da ga moram 

močno držati, saj lahko 

zelo potegne povodec. 

Peljali smo ga tudi na 

vrt. Izpustili smo ga s 

povodca, a to ni bila 

najboljša odločitev. Ko 

smo odšli, ga je bilo 

zelo težko ujeti, saj je 

zelo hiter. Laki ima 

doma svojo črno-belo 

posteljico, v kateri spi. 

Zelo rad se boža in 

igra.   Pika, 3. a 

MOJ MORSKI 

PRAŠIČEK 

Imam morskega 

prašička po imenu 

Kepica. Stara je dve 

leti in ima rjavo-belo 

dlako. Je majhna in ima 

veliko vijolično kletko. 

V kletki ima majhno 

hišico. Na hišici je 

posodica s hrano. Na 

sprednjih tačkah ima 

štiri prste, na zadnjih 

pa tri. Je travo, 

regrat, papriko, solato, 

korenje in kumare. 

Njena sestra je  Pepa, 

ki ne živi pri meni, 

ampak pri prijateljici 

Tajri. Rada je zunaj, 

kjer je travo in regrat. 

Rada se crklja in boža. 

Ima črne oči. Okrog 

oči ima rjav krog. 

Rojstni dan ima 6. 

maja.  

Naja, 3. a 

 

 

MOJA PSIČKA 

BELA 

Imam psičko Belo, ki je 

stara pet mesecev. 

Dobil sem jo februarja 

za rojstni dan. Je 

pasme pomeranec, zato 

je majhne rasti. Dokler 

je še mladič, mora 

jesti trikrat na dan. 

Njena dlaka je 

večbarvna: oranžna, 

črna in bela. Ima črn 

smrček, majhen 

gobček in kratke 

tačke. Zelo je igriva in 

hitro učljiva. Naučila 

se je že sesti, uleči, 

dati tačko, narediti 

preval naprej, se 

narediti mrtvo in na 

ukaz zalajati. Hitro 

teče in rada se lovi z 

menoj. Veliko tudi spi. 

Jaša, 3. a 

 

 

 

  

Pika, 3. a 

 

Luka, 3. a 

 



Ria, 4. a 

KRIKEC IN ŽIVALI 
 

MOJ RIKI 

Riki je naš hišni ljubljenček in je kraljevi piton. 

Je kratka in čokata kača z zapletenim vzorcem 

iz temnorjavih lis na oker ali na rumenkasti 

podlagi. Ob ustih ima izrazite čutne jamice. Naš 

Riki je redke barvne kombinacije, poimenovane 

cinnamon sugar. Kraljevi piton je najmanjši med 

afriškimi pitoni. Mladič meri od 25 do 40 cm, 

odrasla kača pa 100 do 120 cm. Redki primeri 

kraljevega pitona zrastejo do 150 cm. Tehtajo en 

do dva kilograma, živijo pa tudi do 30 let. Samci 

so po navadi manjši od samice, imajo pa veliko 

večjo glavo. 

Kraljevi pitoni živijo v vlažnih gozdovih od zahoda do osrednje Afrike, naš Riki pa 

v velikem terariju v otroški sobi. Te kače niso napadalne, so dokaj mirne, a bolj 

razposajene in igrive ponoči. So spretni plezalci. Pred plenilci v naravi se kraljevi 

piton brani tako, da se zvije v kroglo, glavo pa skrije v sredino. 

Kače so hladnokrvne živali, zato se v naravi pogosto grejejo na soncu. Ko postane 

Rikiju hladno, se splazi na ogrevan del terarija. V terariju je konstantna 

temperatura med 26 in 30 stopinjami. 

V naravi se prehranjuje z glodavci, ki so dovolj veliki glede na njegovo trenutno 

dolžino. Doma Rikija hranimo z živimi miškami enkrat mesečno. Rikijeve miške 

zaenkrat ne presegajo 30 gramov. Ko Riki odraste, bo lahko pojedel tudi odraslega 

mongolskega skakača ali srednje veliko podgano. Nekaj dni po  hranjenju se kraljevi 

piton enkrat samkrat pokaka. Kače ne lulajo. 

Ko kača raste, ji njena koža postaja premajhna. Oči postanejo motne, telo izgubi 

svoj sijaj. Po nekaj dneh razpoka in kača s pomočjo vlage v ozračju odloži svojo 

staro kožo. Naš Riki ima pri levitvi kar nekaj težav, zato mu malo pomagamo. Levi 

se približno na tri hranjenja. 

V ujetništvu se pitoni veliko težje razmnožujejo kot v naravi. Samice izležejo od 

3 do 8 jajc, iz katerih se po približno sedemdesetih dneh izležejo mali pitončki. 

Kraljevi pitoni so tihe živali. Ko se zvečer naš Riki crklja pri naših glavah, pa lahko 

zaslišimo tiho klikanje.  

Tisa Lana, 3. b 
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Včasih je svet videti lepši 

skozi pesmi. 

Sreča, to je res veselje. 

Res, da včasih nismo srečni, a ko se kaj lepega zgodi, srečni smo vsi. 

Edino me sreča spremlja in me z nasmehi opremlja. 

Če si znotraj sebe srečen, nikoli nisi povprečen. 

Enkrat v življenju si tečen, večkrat pa si srečen. 

Nikoli naj te ne bo strah, da se kdaj spremeniš v prah. 

Danes je moj srečen dan, naj se ne začne zaspan. 

Akcija je moj vsak dan, zato doma nihče ni bolan. 

Naš moto doma je ljubezen, s tem odženemo bolezen. 

Ula, 3. b  

Edita, 5. b 
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ŠOLSKI ZVONEC 

Zjutraj v šoli sedim 

in se učim.  

Ko šolski zvonec zazvoni, 

usedemo se vsi. 

Štejemo vsi en, dva, tri, 

na igrišče se mudi. 

Ko napoči glavni odmor, 

mi imamo svoj izbor. 

Na igrišču se igrati 

ali po travi poskakovati. 

Ko zadnja ura zazvoni, 

spet sedimo vsi. 

Učimo se še risati 

in pouka že več ni. 

Jerca, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEČNA KORONA  

Ko korona je prišla, 

zavzela veliko je sveta.  

Prepotovala je cel svet,  

po pot' pa ni vzela sladoled.  

Korona virus tečn' je,   

okužil bo vse, vse.  

Brez njega bi b'lo res lepo,  

saj čisto bi bilo nebo.  

Šola bo odpadla,   

ker karantena nas je napadla.  

Vsi otroci so doma in čakajo,  

da epidemija se konča.  

Ko korona virus je prišel na cesto,   

je zagledal dobro mesto.  

Ko zagledal je staro hiško,  

tam je videl Miki-miško. 

Veronika, Lana in Iva, 4. a 

  

Blina, 3. a 
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HRUŠKA 

Moja hruška je debela, 

rečem ji kar debeluška. 

Ko sladkam se, 

jo pojem, 

da ostane le refren. 

Kmalu jo spet posadim, 

da lahko jo podarim, 

vsem, ki radi bi jo jedli  

in uživali v tem. 

Brina, 5. b 

SLOVENIJA - MOJA DOMOVINA 

Slovenija je moja domovina, 

ta država je res fina. 

Priznam, da imam se tu res lepo, 

čeprav mi včasih je težko. 

Lepi gozdovi, lepi mostovi, 

lepe vasi, ki jih drugje ni. 

Rada imam žepnino, 

a še rajši imam Slovenijo – mojo domovino.  

Brina, 5. b 

ŠOLA POGORELA 

Jaz na kavču sem sedela, 

ko slišim, da je šola pogorela. 

Malo strah me je bilo, 

da vse pogorelo bo. 

A bilo mi ni nič žal, 

dokler se nisem spomnila težav. 

Malo žrtev je bilo, 

ki jih pozabiti bo težko.  

Brina, 5. b  

Brina, 5. b 

 

Tisa Lana, 3. b 

 

Pika, 3. a 
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SLOVENIJA 

V Sloveniji živim 

in se zmage veselim. 

Gozdovi so veliki  

in tako tudi tihi. 

Medvedov je malo, 

jelenov pa za celo armado. 

Škocjanske jame so slavne, 

človeške ribice pa glavne. 

V Celju je grad,  

kjer več noben ne hodi spat. 

V Ljubljani je povodni mož, 

ki plava kot mrož. 

Tu prebiva zeleni zmaj, 

ki ni tako nesramen kot tolovaj. 

Triglav je gora lepa, 

a ni tako mehka kot snežena kepa. 

Kurent je naša maska, 

ki je zelo krasna. 

Skozi Maribor teče reka Drava, 

ki je manjša kot naša Sava. 

V Mariboru glavne so Vijole, 

ki navijajo za svoje idole. 

V Kranju je kranjska klobasa, 

ki je slastna in mastna. 

Na Bledu imajo svoj otoček, 

ki se ga veseli vsak otroček. 

Tim, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIJA 

Slovenija, moja domovina si, 

zato dajmo nazdraviti vsi. 

Lepa si, čista si. 

To si ti! 

Slovenija, življenje s tabo lepše je, 

nikoli nisi razočarala me. 

Tvoja lepota začara me 

in vedno znova gane me. 

Slovenija, odlična si, 

lepa narava te krasi, 

saj nikoli nam dolgčas ni, 

zato se mi po tebi hrepeni. 

Mark, 5. b 

  

Nikolina, 5. b 

 

Domen, 2. a 



SLOVENIJA 

Samo ti domovina 

moja si Slovenija. 

Vedno te bom spoštovala 

in le tebi zvesta ostala. 

Draga moja domovina,  

v mojem srcu si edina. 

Si moj najljubši kraj,  

in na zemlji pravi raj.  

Lana, 5. b 

KRIKEC IN PESMI 

  

Jerca, 3. a 

Daria, 1. a 
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ŠOLANJE NA DALJAVO 

Ni prav, da smo vsi doma zaprti 

in zaradi šolanja na daljavo čisto potrti.   

Vemo, da ne smemo k prijateljem hoditi, 

ker nočemo se prehladiti.  

Ko konec bo šolanja na daljavo,   

bo spet vse čisto pravo. 

Ko konec bo te zmešnjave, 

bodo spet zabave.  

Brina, 5. b 

 

ČE SI … 

Če si takšen, 

če si širši, je vse tanjše. 

Če si krajši, je vse daljše,  

če si starejši, je vse mlajše,  

če si težji, je vse lažje,  

če si boljši, je vse slabše.  

Če si tak, je svet drugačen,  

zato le pazi, da nisi takšen.  

Brina, 5. b 

 

ŠOLA JE POGORELA 

Kaj v daljavi se kadi? 

O joj, naša šola gori! 

V daljavi slišim zvok siren, 

čisto sem zmeden.  

Sara k šoli odhiti,  

ko zagleda, da šola gori,  

se zgrozi.  

Lana, 5. b  

Pika, 3. a Ana Luna, 5. b 

Julija, 1. a 
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SONCE 

Sonce sveti nam lepo,  

in veselje prinaša nam to.  

Ko zaspimo,  

luna na plano prihiti  

in zapoje uspavanko ti.  

Ko je jutro,  

te zbudi  

in s tabo v šolo odhiti.  

Lana, 5. b 

 

POŽAR 

Požar je slaba stvar,  

pride v šolo in že ti je mar. 

Za majhne živalce bilo je usodno, 

to je razlog, zakaj nobenemu ni ugodno. 

Šolo od doma imeli smo dva dni, 

takih skrbi zdaj več ni. 

Do junija šolo bomo imeli, 

potem na počitnice oddrveli. 

Vito, 5. b 

 

SONCE 

Sonce vroča zvezda je, 

ki toplo pogreje te. 

Olepša ti vsak sončen dan, 

sveti v oči in nisi poklapan. 

Sonce greje nas 

in celo tudi vas. 

Greje tudi mene 

in otroke razposajene.  

Vito, 5. b 

Amber, 3. a 
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PESEM KORONA  

Korona se na Kitajskem je začela,  

tam komaj, da je kakšna oseba preživela. 

Nadaljevala je z okužbami 

in zaprtimi šolami.  

Potem še v Slovenijo je prišla, 

nihče ne ve, kdaj bo odšla. 

Imamo že cepiva, 

vseeno naj si vsaka oseba roke umiva. 

Eno leto isto stvar trpimo, 

imamo srečo, da ga prebolimo. 

Covid, pazi se, saj bomo te dobili 

in te hitro prepodili. 

Ti si eden, nas je več, 

tvoj trud bo kmalu le odveč. 

Čeprav smo veliko ljudi izgubili, 

z vsemi močmi te bomo odpodili. 

Šola na daljavo počasi že najeda, 

vsa ta stvar je velika beda. 

Maske vse si bom požgal, 

ko le se bo Covid končal. 

Vito, 5. b 

 

SLOVENIJA 

Najlepše mesto je Kranj,  

ki je zelo poznan. 

Izola, Koper in Piran,  

tam je naš ljubi Jadran. 

Bohinjsko jezero 

zelo lepo je, 

v njem lahko kopaš se. 

Katarina, 5. b  Kristjan, 3. b 



KRIKEC IN PESMI 

 

SLOVENIJA 

V Sloveniji počne se marsikaj,  

v Ljubljani biva zmaj, 

vsi pa se sprašujemo, zakaj.  

V Celju je celjski grad,  

v katerega nihče ne hodi več spat.  

Spodaj na jugu je Kočevski rog,  

v katerem veselo skačejo in veselijo  

se medvedi naokrog.  

Na Bledu blejski otok je, 

do tja s pletnjo zapeljemo se. 

Brina, 5. b  

 

 

 

 

 

POŽAR  

Ah, požar, 

to je huda stvar. 

Gasilci naglo prihitijo 

in ves ogenj pogasijo.  

Včasih zagori žar 

ali velik kup omar, 

včasih kar tako gori  

in se hitro pogasi.  

Ogenj res ni za hec,  

saj je vroč in rdeč.  

Brina, 5. b  

 

SONCE  

Lepo sonce,  

vroče sonce,  

se na nebu nam smeji.  

Zvečer pa se  

sonce skrije  

in tema nebo zalije.  

Zjutraj sonce se zbudi  

in si pomane svoje   

svetle oči.  

Brina, 5. b   

Julija, 1. a 



 

 

 

 

 

Tretješolci smo imeli v okviru projekta Pogum tehniški dan. Pogovarjali smo 

se o robotih in od kod vse lahko dobimo energijo.  

 

Na tehniškem dnevu sem 

se naučil zelo veliko o 

elektrarnah. Spoznal 

sem, da obstaja vodna, 

sončna in vetrna 

elektrarna. Všeč mi je 

bilo, ko sem naredil 

vetrno elektrarno. Zelo 

sem se zabaval. Imel 

sem super dan. 

Matic, 3. a 

 

Naučil sem se, kako 

delujejo elektrarne. 

Najbolj mi je bil všeč 

robot Kubeto, ki je 

ubogal naše ukaze. 

Izdelovali smo tudi 

elektrarne. Najbolj 

všeč sta mi bili sončna in 

vetrna elektrarna.  

Nikola, 3. a 

 

Dan je bil zelo poučen in 

zabaven. Počutila sem se 

zelo dobro.  

Zala, 3. b 

Naučila sem se, od kod 

pride energija. Spoznala 

sem različne elektrarne. 

Najbolj všeč mi je bilo, 

ko smo upravljali robota 

Kubeta.  

Zarja, 3. a 

 

Všeč mi je bilo, ko sem 

programirala robota. 

Naučila sem se veliko o 

elektrarnah. Počutila 

sem se zelo dobro. Bilo 

je zelo zabavno. Upam, 

da bomo imeli še kdaj 

kakšen podoben dan.  

Tisa Lana, 3. b 

 

Všeč mi je bilo, ko smo 

vozili robotka Kubeta. 

Naučila sem se, kako 

narediti vetrno in 

sončno napravo. Zelo 

sem se navdušila nad 

ekologijo.  

Sara, 3. b 

Všeč mi je bilo, ko smo 

upravljali Kubeta in 

sestavljali sončne 

celice. Dan mi je bil zelo 

všeč. Moj sanjski robot 

zna vse, kar znam sama. 

Pomaga mi pri delu za 

šolo in pri domačih 

opravilih. Deluje zelo 

preprosto. Uboga vedno 

na moj ukaz.  

Sofia, 3. b 

 

Všeč mi je bilo, ko smo 

robotka Kubeta 

pripeljali do cilja. 

Naučil sem se 

programirati robota, da 

upošteva moja navodila. 

Ta dan mi je bil zelo 

všeč.  

Svit, 3. b 

 

 

 



 

 

Ime mi je Semaforko. Varujem promet. Znam 

visoko skakati. Delujem tako, da me prižgejo 

z gumbom. Vodijo me z daljincem.  

Adrian, 3. a 

 

 

 

 

 

 

Sem Mega robot. Za moje delovanje 

uporabljajo daljinec. Znam narediti preval 

naprej. Prodajam in pomagam dostavljati 

sladoled. Rad imam otroke. 

Nina, 3. a 

 

 

 

Ime mi je Očistibot. Delim hrano in čistim. 

Delujem na sončne celice. Prižgejo me z 

gumbom. Vodijo me z besedami.  

Peter, 3. a 

  



  



 


