S PRIJATELJEM
Lepo,
je imeti prijatelja,
saj ti pomaga,
ko si v stiski.
Ti pomagaš njemu,
on pomaga tebi,
ti deliš z njim,
on deli s tabo,
ti ne izdajaš njega,
on ne izda tebe.
Tako to gre!
Z njim si deliš skrivnosti,
ki so zaupne.
Če si osamljen,
se bo s tabo igral,
le če se boš ti z njim.
RES,
lepo je imeti prijatelja!

ZOJA PREMRL

MUCKE
Muce so vesele in male.
Kadar spijo in smrčijo,
se res dobro imajo.

Ko se zjutraj zbudijo,
vse se hitro uredijo.
Mijav, mijav, mijav in
v šolo odhitijo.
Mijav, mijav, mijav!

Ko do šole prihitijo,
se veliko naučijo.
Mijav, mijav, mijav
in učiteljico razveselijo.

Ko končajo šolski dan,
odhitijo vse domov.
Vse muce se zvečer
dobijo in vse miši polovijo.

MARINA JENČEK IN VALENTINA CIBIC

DOGODIVŠČINE MALE MUCKE PIKE

Nekoč je živela mucka Pika. Bila je sive barve in imela je zlate oči. Zelo rada je imela maline.
Živela je v majhni hišici na robu mesta.
Nekega dne se je odločila, da gre raziskovat v bližnji gozd. Zagledala je pot in odšla po njej.
Hodila je naprej in ob poti videla gozdne jagode. Na bližnjem drevesu je zagledala svojo
prijateljico veveričko. Pozdravila jo je in odšla naprej.
Čez nekaj časa je zagledala maline in jih pojedla. Sita se je odpravila naprej. Kasneje je pred
seboj zagledala prijetno gozdno jaso in ob robu videla majhno gozdno kočo. Pokukala je skozi
okno in zagledala družino z otroki, imeli so tudi mladičke. Potrkala je na vrata. Odprla jih je
prijazna punčka.
Povabili so jo v kočo in ji ponudili mleko. Spoznala je tudi mucke svoje starosti, z njimi se je
igrala in zabavala. Vprašali so jo, če bi preživela noč z njimi. Zamijavkala je, seveda. Pokazali
so ji, kje bo prespala in kje se bodo zabavali. Pika se je pripravila na mačjo zabavo.
Imeli so mačji pižama party. Kasneje je prišla mama mladih muck. Rekla je, da je že pozno in
naj gredo spat. Pet minut kasneje je prišla v sobo punčka, da jim prebere pravljico, saj so ji
tako naročili starši. Ko so se mucke odpravile v posteljo, je začela pripovedovati ...
Pred davnimi časi je živela mucka po imenu Kiki. Nekega dne je odšla v starodavni tempelj
sredi gozda. Bil je temačen in star. Hodila je po dolgih starih poteh. Vse je bilo poraščeno z
mahom in bršljanom.
Mucka Pika je vprašala punčko: »Kaj se bo pa potem zgodilo?«
Punčka je odgovorila: »Počakaj, ne bodi nestrpna, kmalu ti bom povedala.« Zatem je
nadaljevala zgodbo: »Poslušajte! Hmm, kje sem že ostala? Aha! Spomnila sem se!«
Kiki je hodila ure in ure. Na koncu starodavnega hodnika je zagledala svetlo luč. Zanimalo jo
je, kaj se tam dogaja.
Mucka Pika je vprašala:« Ali je zgodba resnična?«
Punčka ji je odgovorila: »Ne vem, mogoče.«
Kasneje so vsi zaspali.
Zjutraj, ko se je Pika zbudila, jo je pričakal slasten zajtrk. Kasneje se je po gozdni poti
odpravila domov. Ko je prispela domov, se je odločila malo odspati.
Po spancu si je skuhala slastno večerjo in živela srečno do konca svojih dni.

LARA OSTANEK IN HANAJA VUSIĆ

PO RESNIČNIH DOGODKIH
Jaz sem Dea. Stara sem 9 let. Imam tudi mlajšo sestrico Brino, ki je stara 5 let in najboljšo
prijateljico Tiffany, ki je stara 12 let. Tiffany sem spoznala, ko se je preselila v našo ulico.
Takrat sem bila stara približno 6 let. Od takrat sva najboljši prijateljici.
Brina, Tiffany in jaz smo ušpičili veliko stvari.
Enkrat smo odkrili grm, bil je velik zelen in košat. Tiffany se je domislila, naj skačemo vanj.
Prva je skočila Tiffany, potem Brina in nazadnje še z veliko težavo jaz. Čez čas sem se naučila
skakati, vendar me je bilo še vedno malo strah, ker ni bilo varno.
Čez nekaj dni se je vsaki nekaj zgodilo. Brina je skočila notri in se udarila v glavo, naslednji
dan je skočila Tiffany in dobila klopa, jaz pa sem si strgala nove hlače. Čez nekaj tednov smo
videle, da je v grmu zarjavela žica. Na srečo je bilo vse v redu.

Naslednja stvar je, da smo, ne da bi kdo vedel, vzele nekaj lesa od soseda in si na Tiffanovy
oljki zgradile hiško na drevesu. Tam smo kuhale, se igrale in raziskovale. Zelo je bilo lepo.
Brina in Tiffany sta bile rade na telefonu in igrale igrice, jaz pa sem ju klicala, naj se raje
igrata.

Nekega dne smo hodile in hodile in videle neko staro hišo, s staro pasjo uto in s starim
kokošnjakom. Želela sem pogledati skozi malo luknjico, a si nisem upala. Za hišo je bila stara
garaža. Izgledala je kot, da se bo vsak čas podrla.

Čez čas, smo se spet želele igrati v hišici, vendar je ostala samo oljka. Ves les je izginil.
Žalostne smo bile, vendar smo se še vedno zabavale.
Seveda smo bile nagajive in smo sosedi ukradle solato, krompir, čebulo in peteršilj.
Skregala nas je in smo zbežale. Naredile smo solato in namesto krožnika smo jedle iz
strešnika. Hrano smo zajemale s palicami, ki smo jih našle v bližini.
Bilo je nepozabno.
DEA KLAVS
Moja in Brinina hiša.

ROJSTNI DAN

Zajček Tine je imel rojstni dan. Povabil je tudi svoje prijatelje. Zajček se je rojstnega dne zelo
razveselil. Prosil je veverico, miško in ježka, naj mu pomagajo okrasiti prostor.
Zajček je rekel, naj gredo v njegovo hišico po okraske. Ko so prišli v njegovo hišico, je zajček
ugotovil, da mu je nekdo ukradel okraske. Zajček je jokal in jokal in govoril, kdo mi je ukradel
okraske.
Veverica se je domislila, da bi lahko izdelali svoje okraske. Zajček je bil takoj bolj navdušen.
Skupaj so pripravili vse potrebno in se lotili dela. Izdelali so prečudovite okraske, zajček je kar
skakal od veselja.
Okrasili so in lepo praznovali zajčkov rojstni dan.

JENČEK MARINA

ZDRAVA IN NEZDRAVA PREHRANA
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