
ŠOLA 

Bila je sreda. Učenci so pridno poslušali učiteljico. Imeli so likovno umetnost. Toda zajček 

Lumpek se je tam igral z pisalom. Nič se mu ni dalo. Učenci so začeli delati risbo. Učiteljica je 

odšla do zajčka Lumpka. Ukazala mu je naj začne delati risbo. Njemu pa se ni dalo. Začel je 

čečkati po listu. Čez nekaj časa so učiteljici morali oddati risbe. Lumpek je imel rad dobre 

ocene in tokrat je res mislil, da bo dobil oceno 5. Naslednjo  sredo je učiteljica povedala 

ocene. Lumpek je bil žalosten, saj je dobil nezadostno oceno. To ga je izučilo. Od zdaj naprej 

si je obljubil, da nikoli ne bo dobil tako nizke ocene. In tako je tudi bilo.        

                                                                                                                                           Ajda  Frlic 5.b 

 

Polž in želva  
 

Nekoč sta živela polž in želva. Nekega jutra sta se srečala in se spraševala kdo je hitrejši. Želva 

je trdila, da je ona hitrejša od polža polž pa ravno enako. Sklenila sta, da se bosta pomirila. 

Pričela se je tekma. Startala sta in v tem trenutku je vodila želva, polž pa si je v glavi rekel želvi 

ne bom pustil zmagati čeprav ima ona štiri noge jaz pa nič. Polž se je po premisleku odločil 

zmagati. Pognal se je vse hitreje. Po koncu tekme je zmagal polž želva pa je premišljevala kako 

me je lahko premagal polž.                            

 

                                                                                                                      Anej     

Dve mravlji 
 

Nekoč sta živeli dve mravlji marljiva in lena. Lena je celo poletje jedla svojo zalogo hrane 

marljiva pa je vse poletje gradila svojo hiško za zimo. Ko je prišla zima je lena mravlja 

prezebala marljiva pa se je grela v svoji hiški. Lena je prosjačila marljivo mravljo naj jo spusti v 

hiško. A ona ji je samo rekla brez muje se še čevelj ne obuje. 

        Anže Jelovčan 

 

BREZ MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE 

Nekega dne sta se mravlji dogovorili, da bosta cel teden trenirali in potem tekmovali katera 

prva pride na vrh travne bilke. Šibkejša mravlja je cel teden trenirala med tem ko, se ji je 

močnejša posmehovala in samo sedela na tleh. Kar videla je svoj zmago. A, ko je prišel dan 

tekme je šibkejša no močnejša prehitela močnejšo, ki je bila sedaj šibkejša. 

 

Ema Kavčič 

 

 



Medveda 

 

Živela sta dva medveda in imela sta dva mladiča .Kar enkrat je  eden od mladičev vprašal 

svojega brata : Zakaj samo ležiš in nič ne pomagaš . :Zato ker se mi ne , da : potem si pa sam 

skuhaj , če nič ne pomagaš in sama zakuri peč in speci kruh. Brat mu je hitro dal odgovor : ne 

da se mi – potem pa stradaj in zmrzuj  . In tako je v hiši potem bilo. To je dalo bratu misliti. 

Šel je v kurilnico in zakuril . bil je lačen nato je dejal – Mama le počivaj bom jaz skuhal. l

LARISA PIŠLJAR 

 

Jež in veverica, 

Nekoč je živel jež, ki se u tudi d čevlja ni ljubil stegniti. Na vrata je rila veverica. Veverica je 

rekla Daj obuj si čevlje, da greva na piknik na jaso Jež je rekel ne da se mi niti malo. Veverica 

je vstrajala in ga ni pustila na cedilu. Veverica je rekla, da brez muje se e čevlja ne obuje. Jež 

jo je vprašal kaj to pomeni. Veverica mu je rekla, da t meni če si len kot si ti k tudi čevlja ne 

obuje ne boš mogel narediti nobene stvari. Jež si je hitro preislil in obul čevlje in odšla sta na 

piknik na jaso. 

 

Lena Kristan 5.b 

Čebela in zajec 
 

Bil je lep poletni dan. Čebele so pridno nabirale med. Letale so s cveta na cvet in polne koše 
medu nosile v panj. 
 
Zajec je poležaval pod drevesom v prijetno hladni senci. Mimo je tekel hladen potoček. Ko 
mu je postalo vroče si je noge hladil v vodi. Mimo njega so letale pridne čebele, a on je bil 
jezen nanje, saj so s svojim brenčanjem motile njegov počitek. 
Kmalu je  zapihal severni veter in prinesel mraz in sneg. Zajec se je skril v luknjo. Želodec mu 
je začel kruliti, postal je lačen. Spomnil se je na čebela in šel do panja  in nanj potrkal . Glavna 
čebela mu je odprla. Zajec jo je prosil za hrano. Čebela ga je vprašala, kaj je počel poleti in 
jeseni . Zajec ji je odgovoril, da je poležaval v senci . Čebela se  je razjezila  in dejala, da brez 
muje se še čevelj ne obuje in zaloputnila vrata panja.                                                     
                                                                                                   
 
                                                                                                       Lovrenc                     
 

    



 

LENOBA 

 

Nekoč sta živela ježka z imenom Jani in Inaj. Inaj je bil priden ježek in je vsak dan nosil veliko 

hrane v svojo hišico. Jani pa je bil len in je cel dan poležaval na kavču pred televizijo. Inaj je 

Janiju rekel naj nosi sladko sadje v svoj dom, drugače pozimi ne bo imel dovolj hrane. Jani pa 

je le poležaval in si nekaj tiho mrmral. Ko je prišla zima se je Inaj zadovoljno mastil s hrano, ki 

jo je nabral poleti in jeseni. Jani pa je v svojem domku ves čas gledal televizijo, kajti jesti ni 

mogel, ker ni imel hrane. K njemu je prišel Inaj, mu prinesel nekaj hrane, nato pa je rekel 

Janiju » vidiš zdaj! Brez muje se še čevelj ne obuje.« 

Sara Kosmač 

 

Zajca 

Nekoč sta živela dva zajca po imenu Miha in Tine.  Tine je imel zelo dobre teste in ocene , a 

Mihu se ni dalo učiti zato je imel zelo slabe teste in ocene. Sredi marca je učiteljica Meta 

napovedala test matematike. Napočil je dan ocenjevanja. Vsem se je test zdel lahek razen 

Mihu. Ko so teste dobili nazaj so vsi gledali žalostno zaradi ocene. A le Tine je imel pet. Tine 

je rekel učencem, da brez muje se še čevelj ne obuje.  Učiteljica se je zasmejala. 

                                                                                                                                                                

Sara Pišljar 

Veverici in zima 

Nekoč sta dve veverici plezali po drevesu in nabirali lešnike. Lešnike sta nosili na travo. Ko je 

ena veverica prinesla lešnike, se ji ni več dalo na drevo. Ko pa je prišla zima, pa je bila ta 

veverica lačna, druga pa je imela hrane za čez celo zimo. 

Glorija Mlinar 

                                                  LENI BOBER 

Nekoč je živela bobrova družina. Sestavljali so jo oče, mama in dva bobrčka Tinko in 

Binko. Tinko je bil zelo prijazen in je ubogal starše, Binko pa je leno poležaval na soncu. Cela 

družina razen Binka je delala. Nosili so les in blato. Binko se je dolgočasil in se oddaljil stran 

od reke. Nemudoma ga napade velik pes. Binko je le s težavo zbežal psu in se skril v 

domovanje. Binko se je odločil, da bo vedno pomagal družini. 

Ajda Grošelj 

Zajec in lisica 

Na zajčevem vrtu in lisičinem vrtu je kot zmeraj dozorela jablana. Vendar pri obema so bila 

jabolka visoko v krošnji. Nekega dne sta se odpravila nabirati jabolka. Trudila sta se in trudila. 

Za lisico so bila jabolka previsoko in si je rekla, ah raje grem noter v hišo in me ne bo bolel 

hrbet pri nabiranju jabolk. Zajec pa se je trudil in trudil in mu je na koncu le uspelo. Tako 

lisico ni bolel hrbet in ni imela jabolk kot zajec s polno košaro jabolk in bolečim hrbtom.  

 

Maj Šubic 

 



Murček in mravljica  

 

Murnček je celo poletje igral na svojo vijolino in užival namesto da bi se pripravljal na zimo 

mravljica pa je celo poletje nabirala hrano za zimo . 

 Ko pa je pritisnila zima , pa je tudi murenček postal lačen in premražen .  

Odpravil se je k mravljici da bi se najedel in pogrel . Mravljica ga je zavrnila , češ kaj pa si 

počel v poletju , ko sem jaz pridno garala .  

BREZ MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE .  

Močnik Jurij Sebastian  

Lisjak Janez 

Živel je lisjak nik. bil je zelo bogat, pohlepen in vsega je imel dovolj. 

ko, je nekega dne šel v gostilno se je tam zelo dobro imel in zapravil ves denar. Ko, so njegovi 

služabniki to ugotovili da nima več denarja so odšli. nik je ostal sam brez prebite pare. da bi 

imel spet denar je prodal vse njegove čevlje, razen čevelj ki mu je pokojna mama podarila. 

Prodal je tudi vsa oblčila. .Takrat je ugotovil , da se brez muje se še čevlja ne obuje. 

 

Petra Naglič 

PITON IN VOLK                                     

 

Volk je predlagal pitonu če bi odšla skočiti s padalom. Piton pa je rekel da ne ker se boji 

višine. Volk  je vprašal še lisico lisica pa je rekla da bo odšla z njim . Potlej pa je lisica 

odgovorila pitonu glej tako velik si pa tako strahopeten. 

Potlej ko sta volk in lisica odšla skočit s padalom je lisica  

REKLA: >> Vsi poslušajte me brez muje se še čevelj ne Obuje>> pito pa je ta čas ko sta onadva 

padala je pa piton skuhal kosilo in potlej so ga proglasili kot najboljšega kuharja. 

 

 

Žiga Brence 5b 


