
Tudi na OŠ Frana Roša imamo odlične pesnice in pesnike. To so dokazali v 

okviru natečaja Naj pesem pove, ki ga je organizirala OŠ Prebold.  

V sredo, 19. 4., je bila zaključna prireditev, kjer so najuspešnejši učenci 

predstavili svoje pesmi. Povabljene so bile tudi 4 učenke naše šole. 

Tiji Ključarič, Lamiji Berisalić, Maji Špegelj in Tii Rozoničnik iskreno 

čestitamo in se veselimo njihovih novih, izvirnih idej in besedil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO NASTAL JE MAČJI PANDA? 

V preteklosti, nekoč, 
je panda mačku pišoč. 
Da bi se poročila,  
ga za roko je prosila. 

Končno sta se poročila 
in veliko sladkega vina spila. 
Bila sta zelo srečen par, 
za vse bilo jima je mar. 

Nekega dne se panda odloči, 
da bi fino bilo otroka imeti v koči. 
In že čez nekaj let, 
je prišel mačji panda na svet. 

Od tega je dne mačji panda rdeč, 
kot mačka majhen in kot panda svetleč. 

Lamija Berisalić, 6. a 

 

STARI PES IN LABOD 

Stari pes res tečna je nadloga, 
dan za dnem laja brez razloga. 
Vsakemu gre prav na živce, 
on jih vse ima za krivce. 

Pa pristopi uglajen labod, 
ta res zgleden je gospod. 
Prosim in hvala zanj sta besedi, 
ki uporabi ju v vsaki povedi. 

Pa labod ga pouči, 
da mu ni več pomoči, 
da je le lepa beseda tista, 
ki zares je pristna. 

Tija Ključarič, 7. a 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDEČA KAPICA 

Nekoč je živela Rdeča kapica vesela, 
ki samo mamico je imela. 

Svoje ime je po rdeči kapici dobila, 
ki ji jo je mamica sešila. 

Naša Rdeča kapica vesela, 
pa bolno babico je imela, 
ki daleč je živela 
in sama zase skrbela. 

Nekega dne pa mamica naroči, 
naj se Rdeča kapica k bolni babici napoti, 
da kosilo nese ji. 

A naprtila ji je tudi stroga navodila, 
tako stroga, 
kakor šolska so pravila. 

Ko hodi babici naproti, 
gre naj le po poti 
in ne po gozdni stezici 
kakor prejšnji teden teta Mici. 

A Rdeča kapica je 
mala navihanka postala, 
nasvetov svoje mamice ni poslušala. 

Na križišču dveh poti 
pa se ustavi in zboji: 
»Naj zavijem levo ali desno?!? 
To je zdaj vprašanje resno!« 

Ker sirota ni vedela kam, 
pot določila 
je z izštevanko An ban! 

Ko dolga ura hoje mine, 
deklico topla misel prešine: 
»Nabrala bom rožice 
svoji dragi babi, 
ki jih nujno v svoji sobi rabi.« 

A tam jo pričaka grozovita, 
grozna spaka! 
Volk! 
Ta, ki ima zob kako hobotnica lovk. 
Strašni volk! 
Zanimalo ga je, 
kam se deklici mudi. 
Pa mu je rekla, da k babici hiti. 
V istem trenutku 
ga sladko spreleti, 
od Rdeče Kapice 
pa se prijazno poslovi. 

Čez nekaj časa 
Kapica prispe, 
a v postelji ni ležala babi. 
Tam ležal je volk kosmati! 

Deklica ni prepoznala, 
da v postelji ni babica ležala, 
zato je volka – babico 
vsa mogoča vprašanja spraševala. 

Zdaj je volku v glavi prekipelo, 
od besa se mu je skoraj zvrtelo. 
Odprl je ogromen gobec svoj 
in –en, dva, tri; 
v njem že Rdeča Kapica 
skupaj z babico leži. 

Volkovo glasno smrčanje 
pa premotilo je lovca, 
ki po vasi iskal je delo krovca. 

Ko vidi, da babice ni, 
jo iz volčjega trebuha osvobodi, 
za njo pa se Rdeča kapica smeji. 

Kot v pravljici srečno so živeli. 
Le volk z zašitim trebuhom 
hodil je po svetu za kruhom. 

Maja Špegelj, 7. b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Skočir, Maja Verhovšek, Nataša Čupeljić 

VOLČJA ZABAVA 

Nekoč je prav poseben volk živel, 
potovati iz vasi v vas je želel. 
Nekega dne se je odločil,  
kovčke spakiral in v avto skočil. 

Najprej zavil v prašičjo je vas, 
saj kar tam se dogaja, velik je špas. 
A ko v mesto prispel grozni je volk, 
se vse odelo v strašen je molk. 

Prašički so se volka bali, 
v svojih hišah trepetaje čakali. 
A pustolovščin željan jim ni dal  miru 
in zgodba prašičkov šla je po zlu. 

Prvemu hišo odpihnil takoj,  
pri drugem pa že si je rekel: »Ojoj!«. 
Pri tretjem se mu je hudo zalomilo, 
zato mesto upornih prašičkov  
ga je kruto spodilo. 

Osamljen se po cesti v gozd je peljal, 
a kmalu utrujen pod hrastom zaspal. 
Ko volčje oči je zopet odprl, 
se v sedem je malih kozličkov zazrl. 

Ko spravljeni so se v volčji brlog 
namenili, 
Rdečo so kapico jokat opazili. 
Povabili so jo na torto in sok, 
ter dolgo v noč skupaj igrali tarok. 

Tia Rozoničnik, 7. b 

 


