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Leto je naokrog in prav je, da se vam zopet predstavimo z našim delom.

ALEKS KRHIN

TO SMO MI – SKUPINA BALONČKI

NAJ SE VAM PREDSTAVIMO IN POKAŽEMO, KAJ RADI POČNEMO.

TELOVADIMO

USTVARJAMO

UŽIVAMO NA IGRIŠČU

RAZVIJAMO FINOMOTORIKO

SE IGRAMO (PO PRAVLJICI ZLATOLASKA
IN TRIJE MEDVEDI)

DRAMATIZIRAMO
(POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM)

SKUPINA ŽOGICE

RADI IMAMO KNJIGE

Radi imamo pravljice. Vedno jih z zanimanjem poslušamo. Narisali smo naše najljubše.

ELIZABETA KUKOVIČIČ

KATJA ČERKUČ

MIŠEL VODOPIVC

NIKITA CVIRN

MAJ POŽEG DULAR

LARA OMERZU

PATRIK POTOČNIK

MARCEL POTOČNIK

LAURA FILA

JAKOB ŽUPEVC

MARK BOHORČ

JAKOB FERLAN

SKUPINA GUMBKI

Otroci oddelka 3-4 let so izdelali svojo knjigo. Njihova domišljija je sestavila
vsebino zgodbe, spretni prstki pa so ustvarili ilustracije.

GASILCI IN PRINCESKA

NEKOČ

JE

ŽIVELA

PRINCESKA BAJA, KI JE
IMELA

LEPO

ROZA

OBLEKO IN NA GLAVI
KRONO.

EMA GRUBIČ

IZ HLEVA JI JE POBEGNIL
KONJ. ODŠLA GA JE
ISKAT V GOZD. KER JE
BILA ŽE TEMA, NI
VIDELA JARKA IN PADLA
V VODO.

NEMANJA BOGNAR

NA POMOČ SO PRIŠLI
GASILCI
Z
GASILSKIM
AVTOM IN SIRENO. AMPAK
DO PRINCESKE V JARKU
NISO MOGLI. V GOZDU SO V
DALJAVI ŽIVELI MODRI
SAMURAJI, KI SO OPAZILI
GASILSKE LUČI IN JIH ODŠLI
POGLEDAT.
ŽELELI
SO
POMAGATI GASILCEM, DA
BI REŠILI PRINCESKO BAJO,
AMPAK JIM TUDI SKUPAJ NI
USPELO.

KARLA GRUBIČ

TAKRAT SE JE PO GOZDU
SPREHAJALA SKUPINA
»GUMBKOV«. MED
SPREHODOM SO ZAGLEDALI
KONJA IN ZAČELI ISKATI
NJEGOVEGA LASTNIKA.
MEDTEM SO OPAZILI GASILSKE
LUČI IN ODŠLI POGLEDAT, KAJ
SE DOGAJA.

NIKA ZAKŠEK

SKUPAJ Z GASILCI IN
MODRIMI
SAMURAJI SO REŠILI
PRINCESKO IN JO S
KONJEM

VARNO

PRIPELJALI DOMOV.

NINA BAN

SKUPINA BARVICE
Kulturni praznik oz. Prešernov dan je bil povod za začetek projekta »Porajajoča se
pismenost v vrtcu«. Skupaj z otroki smo sestavili svojo pravljico ob ilustracijah že znane
pravljice Trije snežaki. Nastala je nova pravljica z naslovom Srečni snežaki.

Srečni snežaki
Nekoč so živeli trije snežaki; dva snežaka in ena gospa. Stojijo
in nas gledajo ter nam želijo povedati, da zunaj sneži in da se
dobro počutijo in da se gremo lahko ven igrat na sneg.
Naenkrat je zapihal močan veter ter mu odpihnil klobuk in
metlo in gumbe. Bil je zelo žalosten, ko je mami šla. Sedaj ga pa
zebe, zato je klical: »Mami, mami, zebe me!«. Otroci pa so se
pogovarjali: »Pa naj gre v hišo!« »Ne, tam bi se lahko stopil in
potem ga nebi bilo več. Potem bi bila sama luža.« »Lahko pa bi

ANAJA TEODOROVIČ AVSENAK

šel v iglu.« »Ne more, ker nima nog.«
Potem je prišla mimo čarovnica, ki je izgubila metlo. »Tisti ki
jo najde, jo mora obdržat.« Našla jo je snežakova mamica in
jo pospravila v svoje stanovanje. Z njo je pometala po
svojem igluju. Potem ji je bilo toplo, pri srčku pa jo je še kar
zeblo, ker je pogrešala svojega otroka in srček ji je zamrznil
in jo boli. Mimo je prišel en stric in je dal snežaku nazaj spet
gumbe in kapo, nato ga je še fotografiral. Ko je mamica
KARIN ŠKOBERNE
opazila sliko v časopisu, je bila vesela. Potem ga je šla iskat v
gozd. Tam ga je našla in skupaj sta šla domov v iglu. Tam sta se počutila dobro in njuna srčka
sta bila spet vesela.
Otroci so spoznali, kaj so to rime in jih kasneje skozi celo šolsko leto z veseljem iskali.

ŽOGA-PRILOGA,
ŽOGICA NOGICA

ATA-SOLATA
ALJAŽ MOŠKON

ALEN BOH

ŽOGICA-MAROGICA, MIA-LIA, COPATEKPRIPATEK, DEŽNIK-KAPNIK, MAMISALAMI, ATI-SOLATI.
AKA BAKA KURE ČAKA.
ANAJA TEODOROVIČ AVSENAK

LUČKA-ŠTRUČKA
NIKA KOVAČIČ

DEŽNIK-BIK
RIBA RACA RAK,
TI SI MALI KVAK.

CESTA-PRESTA, STOLČEKPOKROVČEK, OMARA-PARA, LUČKABUČKA, PREPROGA-MAROGA.

SANDRA BOHORČ

LUČKA COLARIČ

LUMPI-PUMPI,
GUMB-LUMP.
SESTAVLJANKA-PAVLJANKA, GLOBUSPOBUS, LOBUS
MIZA-POLIZA
STRIC-BIC, RIC, MATIC

URBAN LEBAR

URA-PURA

ŽANA PURKAT
SANDRA BOHORČ

LIA RAKAR

Otroci so z veseljem poslušali različne pesmi in izštevanke ter sestavili svojo pesmico z
naslovom Dve čebeli.
MIA STOPAR

ALJAŽ ZALAR

DVE ČEBELI
ČEBELA SE JE SKRILA
V TRAVO
IN ČAKALA NA
ČEBELO
PRAVO.
ČEBELA MATICO JE PRIČAKALA,
DA BI JI SVOJ PLES ZAPLESALA.
ZDRUŽENI STA SKUPAJ ODLETELI
IN V PANJU MED
POJELI.

NIKA KOVAČIČ

ŽANA PURKAT

V mesecu maju so si otroci ob pripovedovalni kocki izmišljali čisto svoje zgodbe. Ker so v
naši skupini otroci različnih starosti (od 3 do 5 let), so tudi zgodbe raznolike.
ŽIVA ŽUPEVC
Otroka sadita zelje. Potem je zraslo in so ga otroci, ati in mami pojedli. Ta kuharica hoče
enega lončka vzet, pa misli, da se bo jed, ki jo kuha, prežgala. Potem ji je moka dol padla, pa
jo je hotla ujet, pa je ni mogla. Moka se je raztresla, potem jo je pa počistila. Po tleh je bilo še
vedno vse umazano, ker ni hitro mogla počistit. Potem je šla kuharica z babico, mamico,
atijem in dedkom sejat solato. Zrasla je zelo velika in nato so jo pojedli, in bili so zelo siti.
ALJAŽ ZALAR
Tete in strici zemljo kopajo zato, da bodo rožice zakopali. Policisti so pršl in so smeti
pogledal. Pol so pa policisti rekl: »Kdo je to razmetal?« Potem pa so šli stran od smeti. Potem
pa je pršu bager. Gor je naložu smeti na kiblo in odpeljal jih je tovornjak na kup. Punca in
fant liste kopata, pol pa bota jih pustila, da bodo zrasli. To pa smetarji smeti prjemajo zato,
da jih bo tovornjak odpeljal.
LUČKA COLARIČ
Dva otroka sta sadila vrtnice. Mamica je kuhala palačinke. Potem so odšli na smetišče. Šli so
domov in pogledali vrtnico. Imela je lep rdeč cvet. Presadili so jo na vrt in odšli jest palačinke.
Še enkrat so odšli na smetišče. Tu so opazili bager, ki je smeti zbiral na en kup. Blizu odpada
so rasle rožice in otroka sta jih hotela utrgati, vendar jima mamica in ati nista dovolila.
Otroka sta hotela nabrati šopek za mamico, ona pa jima je rekla, da bosta lahko rože nabirala
doma. Ko so prišli domov, so nabrali rože, naredili šopek in na vrtu posadili vrtnico.
ALJAŽ MOŠKON
Punčka je prijela rastlinico in fantek se je nasmejal. Lopatko je dal na tla in stala sta na
kolenih. In listki na tej rastlinici so rastli, ker jo je punčka posadila. Pri družini v krškem so
tudi posadili rože. Nato je šla mamica v hišo in tam je prijela vrečo in potem ji je padla v
barvo. Vse je bilo mokro in mamica je bila zelo žalostna. In sedaj ne more posadit rožice, ker
mora počistit tla. Punčka je prijela rastlinico in jo ona posadila in zrasli so ji listki. Fantek,
punčka in mamica so bili zelo veseli. Nato so šli vsi skupaj na čistilno akcijo in pobirali smeti.
Potem je prišel traktor in je vse poravnal.
URBAN LEBAR
Pečica je grela in nič ni bilo v njej. Teta je vzela lučko in z njo pogledala v zaboje flaše, ki se
lahko razbijejo. Na pultu je imela korenje. Kar naenkrat se ji je odlomil in skoraj padel na tla.
V hipu ga je prijela in ga odnesla ven otrokom, da ga bodo pojedli. Otroci so vse korenje
pojedli in gospa ga je šla še iskat na njivo. Mi imamo tudi veliko njivo, tam do hoste. Midva z
Leo sva tudi prijatelja in sva posadila svojo rožico na travo blizu njive. Prišla je ven iz zemlje in
bila sva zelo vesela.
SANDRA BOHORČ
Nekega dne so šli ljudje ven. Eden je obut, eden pa ni obut. Pobirali so rože. Prinesli so jih v
kuhinjo in tam so ovenele, ker niso imele vode in zemlje. Mamica razmišlja, kam bi dala
ovenele rože. In kar naenkrat za seboj zagleda biološke odpadke. Odvrže jih vanj in kar
naenkrat ponovno zrastejo. In od sedaj jih vsak izmed njih zaliva, da ne bi zopet umrle.

NIKA KOVAČIČ
V gozdu so eni ljudje metali odpadke. Nastal je zlo velik odpad. Klemen je šel na sprehod in
kar naenkrat je prišla policija. Potem so iskali, če je kdo od ljudi bil tukaj in so metali
odpadke. Tam niso nič našli in so šli iskat naprej. Nato so zagledali vrt, poln rož, ki so jih sadili
ljudje. Potem so se malo pomirili. Nato je šla mamica domov pomivat hišo, ker je bla
umazana. Ker je mama počistila hišo, je bila cesta in lepa. Policistu pa so podarili rože, ker so
ga hoteli osrečit.
ALEN BOH
Policist je zagledal odpadke in začel klicati na pomoč. Nihče ni slišal policista, razen dva
otroka. Ko sta onadva čakala, da bo roža zrastla, sta jo zalivala, vendar še vedno ni zrastla.
Nato sta poklicala policista. Prišel je k njima in potem jih je kaznoval, ker sta v hiši posadila
rožo. Nato ju je aretiral in potem sta šla v zapor. Potem sta rekla mami in ati: »Joj, otroka sta
v zaporu!« Otroka sta jokala. Nato sta mami in ati pohitela k njima in sta jih odpeljala domov.
Rekla sta jima: »Nikoli več ne smeta saditi rože v hiši!« Otrokoma je bilo žal in potem so se
objeli in lupčkali kot prisrčni golobi.
KLEMEN LEVIČAR
Stric in mamice sadijo na vrtu buče, peteršilj in jagode. Na vrtu je polno kamnov, ki jih bodo
vrgli stran v mejo. Kar naenkrat so zagledali bager. Na njem je bagrist marko, ki je peljal
smeti na odlagališče odpadkov, kajti danes je potekala čistilna akcija. Udeležilo se jo je veliko
ljudi in pobirali so smeti zraven hiš, ob cestah, ob potoku …
TILEN ZUPANČIČ JEVŠNIK
Vse se je podrlo, cela vas. Kar naenkrat je bil »tresk!« potem se je pripeljal policist po travi in
kamnih. Nekaj je držal v rokah, fotoaparat. Vse je poslikal. Fotografije je odnesel v kletko,
kjer so bili ljudje. Kopali so zemljo in gledali piščančke. Kar naenkrat je prišel bager in
odpeljal piščančke na odpadke. Piščančki so jokali tako glasno, da jih je slišala cela vas. Vsi so
se ustrašili, kdo tako glasno joka. Hitro so stekli na odpad in rešili male piščančke. Bili so zelo
veseli in lepo so čivkali: »čiv čiv, čiv čiv.« Mamica je dala veliko stvari na pult in otroci, ki so
se igrali s piščančki so prišli v hišo in zakričali, piščančki pa začivkali. Mamica se je prestrašila
in vse ji je popadalo iz pulta, razen sok in zelenjava. Bila je zelo žalostna, otroci in piščančki
pa so ji morali pomagati pospravljat. Ko je bilo vse pospravljeno, je bila mamica zelo vesela.
ŽANA PURKAT
Babi hoče nekaj skuhat, pa je nekdo vse odnesel. Hotela je skuhat, pa ni bilo nič v vrečki.
Hotla je še vse to kupit, pa je vse hrana odšla in zaradi tega, ker mora skuhat za otroke, ker
so lačni. Ko so se otroci najedli, so šli svoje rožice posadit. Hoteli so še naredit cvetke v
sredino kroga. Policaj je šel pogledat smeti in je bila katastrofa. Potem je zagledal goro smeti
in ni mogel vsega pospravit. Prišel je bager in vse smeti pobral in jih odpeljal na smetišče.
TIM POŽUN
Policaj se je pripeljal z avtom. Fantek in punčka rožo sadita. Rožica je zrastla. Mamica v
kuhinji peče kuha. Jedla ga bo mamica, ati in otroci. Traktor je pobiral smeti.

KARIN ŠKOBERNE
Bager je šel na smeti in je pobral vse smeti in jih dal na smetišče. Potem je šel po cesti se
vozit. Potem pa se je ustavil in je striček šel ven, zato ker je moral prinesti les. Policist je imel
težavo, ker je bilo vse razmetano, ker se je ena hiša podrla. Potem je policija prišla k hiši, pa
je videla, da je ena hiša razpadena. Ena teta je kuharica. Vse je pojedla, potem je dala v
zeleni zaboj steklenico. Potem je pa popila še sok, pa je dala v modro. Potem je imela še
plastiko, pa je dala v rumeno. Punčka in fantek sta posadila jagodo, samo eno. Pa sta okopala
jagodo, da bo zrastla. Rešilci so vse hrano dali v vrečke. Prišli so ljudje, pa so se pripeljali z
avtom in so pogledali smeti. Tudi fantje so sadili rožice in solato. Punčke so sadile rožice,
fantje pa solato. Bili so v ograji in so zakopali te stvari. Pa so šli pomagat še eni tetki.
Odpeljali so se z avtom.
SANDRA SENIČAR
Na zemlji raste rožica. Fantek in punčka jo bosta skopala ven in jo posadila na sosedov vrt.
Teta je imela košare v kuhinji. Iz rok ji je padel kužek v košaro. Ona je to videla in ga je v
košari odnesla na traktor. Tam je zaspančkal. En stric je prišel v traktor in se je kuža zbudil in
pobegnil ven iz traktorja. Zagledal je kup smeti in kup jabolk in dve buče. Prišel je policaj in
zagledal v gozdu polno smeti. Vzel je v roke puško in streljal smeti. Tukaj na zemlji so pa
sadili rožice in tam raste solata.
LIA RAKAR
Ena punčka in eden fantek sadita fižolček. Ko bo zrastel, bo mamica naredila zajtrk za
večerjo. In potem so pojedli zajtrk, ko je mamica rekla, da je fižolček noter. Potem sta pa še
po kosilu prinesla fižolček in korenček mamici, ona ga je skuhala, pa sta ga pojedla in sta
rekla: »njamsi!« In potem je prišel bager in so pospravljali, ker je bilo vse umazano. Lia in
Nejc sta podarila fižolček Lini in potem ga je skuhala mamica in potem sta ga Lina in Alen
pojedla. Potem je prišel policaj in je hotel lovit ribe, pa je bilo vse umazano. Šel je domov,
prinesel sesalec in je vse počistil. Nato je lovil ribe za večerjo – njamsi, bamsi! Prišli so na
obisk skazalci bavci in so sadili pri eni lepi deklici rožo z medom in rožo z juho in Lara je
mamico pridno ubogala in je sadila z Nejcem jagode, ko je prišel na obisk. Potem so prišli
skazalci bavci pomagat sadit in očistili so si zobe ter pri njih prespali. Mamica Lilica sitnica je
bila zelo sitna mami. Na ene otroke se je jezila. Bila je zelo sitna, ker je mogla sama delat.
Potem so prišli Lia, Nejc in Alen. Zopet so ji pomagali in bila je zelo vesela, ker je imela tri
otroke.
MITJA MERLIN
Teta bo dala v ajmer steklo in pločevinke. Vlak bo smeti odpeljal na smetišče. Naredili bodo
nove steklenice. Otroka od babice sta posadila fižol in ga zakopala v zemljo. Strici dajejo v
vreče nekaj, kar potrebujejo. Vse bodo z avtom odpeljali ljudem, ko bodo šli na obisk. Kar
naenkrat na poti je bilo vse razmetano. Pa je prišel policaj in bil je zelo jezen. Vse je odpeljal
na smetišče. Ljudje so nekaj na vrtu kopal in sadil. Fižol, koren in solato. Ko so končali, so šli v
hišo in gledali televizijo. Nato so si nekaj skuhali za kosilo in odšli spat.
ANAJA TEODOROVIČ AVSENAK
Bili so vrtnarji in so sadili rožice. Ko so bili notr v hiši, je prišla srnica in izpulila rožice, meni
nič, tebi nič. Nato je šla srna na odpad. Tam se je poškodovala. Rože je vrgla na odpad in šla
naprej v gozd k svoji mamici. Vrtnarji so kmalu prišli s svojimi otroki, ki so hoteli saditi rožice,

a zemlja je bila čisto trda. Potem so prišli ljudje, ki razvrščajo odpadke in povedali so, da je
šla srnica v levo stran. Otroci, ki so hoteli še vedno saditi rože, so bili sami doma. Vzela sta
lopato in šla sadit rože kar na trato, ki so jo imeli pred hišo. Zrasla je prelepa sončnica. Mama
je kuhala. Otroka sta bila sama zunaj, a ju to ni nič motlo. Ko so se vrnili vsi domov, so rekli,
da bodo vsi zrahljali zemljo. Potem sta otroka posadila rožice. Potem je mama poklicala
otroke h kosilu in potem so vsi pojedli in šli spat.
NATALIJA JANKOVIČ
Človeki vrtnarijo in sadijo solato. Ljudje devajo smeti v vrečke in flaše.
Kuharica pomiva tla, štedilnik je za pečt, to pa ima za brisat tla.
Bager koplje umazane smeti.
Fant pa punčka sadijo drevo. Zemljo sta izkopala in zalila. Z lopatki sta jo skopala. Nek stric se
je pripeljal z gasilskim avtom in gleda smeti.
MIA STOPAR
V rumeno kanto teta vrže plastiko. V zeleno kanto se vržejo steklenice. To je modra vrečka.
Punčka sadi fižol, doda zemljo pa zalije. Fantek gleda fižol.
Strici odpadke vržejo v koš, pa tudi v vrečke. Bager smeti nalaga, odpeljal jih bo na kup.
Striček sadi rožice. S palicami naredi luknjico, na palco, da en listek in zalijejo.
To je policist pa policijski avto. Policist pregleduje smeti na smetišču. Tukile je ena guma.
TJAŠA KOSTEVC
Fantek in punčka sta posadila rožico. Ko sta jo zalivala, je zrasla.
Fantje in punce so na vrtu posadili rože za svoje mamice. Mamica ločuje odpadke: steklo,
plastenke, ostanke hrane, pločevinke in obleke.
Če je žejna, ima sok na polici v kuhinji. Prerezala je korenček in stisnila sok.
NIK ARENŠEK
Bager rine smeti, da bo lahko tovornjak pripeljal smeti na smetišče.
Fantek in punčka sadita malega dreveščka, da bosta jedla, kar bo zraslo gor. Rada bi imela
tak vrt, da bodo vsi prišli k njima in bodo gledali in jedli to, kar bo zraslo. Na poti, ko so šli k
otrokoma, so zagledali polno smeti, ki so jih odvrgli roparji. Prišli so taki ljudje, ko so vse
smeti pobrali. Odpeljali so jih na smetišče.
Taki strici, ko naredijo vse vrte lepe, so pograbili vrt tako, da bodo lahko videli, če je kaka
žuželka v vrtu, ker polž lahko poje solato.
Babi v kuhinji dela najboljšo juho na svetu. Danes ji je zmanjkalo sestavin, zato bo skuhala
juho za svojega psa.
Pes je vse smeti pustil na sredi ceste. Pripeljal se je policist in potem je pogledal, da je vse
razmetano.
Poklical je babico in ona je morala za kužkom vse počistiti. Kuža pa je bil čisto malo kaznovan
in dobil ni nič juhe in tudi kosti ne, ampak je moral ležat v topli postelji.

LUČKA COLARIČ - ustvarjanje po
dramatizaciji Grad gradič

Otroci so z veseljem kar trikrat nastopali pred množico ljudi. Zapomnili so si veliko besedila
ter lepo prepevali in igrali na male ritmične inštrumente. Na odru so bili zelo sproščeni in
ustvarjalni.

DRAMATIZACIJA PRAVLJICE ZAJČKOVA HIŠICA

Bombončki so bili ob posameznem tematskem sklopu polni zamisli, zato smo
njihove ideje strnili v pisne izdelke.

Nekoč, pred davnimi časi je živel stegozaver. Ni imel prijateljev, ker je bil prevelik. Potem jih
je šel iskat, ker je bil žalosten in mu je bilo dolgčas. Ko je iskal prijatelja, ga je našel na igrišču.
Stegozaver je vprašal deklico, kako ji je ime. Deklica se ga je ustrašila. Pobegnila je v hišo in
se skrila pod posteljo. Stegozaver je odšel na vrt jest rože. Deklica je slišala ropot in šla
pogledat, kaj se dogaja. Stegozaver je deklico vprašal, če lahko je rože. Rekla je, da lahko in
ga vprašala, kako mu je ime. Stegozaver ji je povedal, da mu je ime Beni. Tudi deklica se je
Beniju predstavila. Rekla je: »Meni pa je ime Mia.« Beni je Mio vprašal, ali bi se z njim igrala.
Rekla je, da se lahko gresta igrat v vrtec, kjer lahko spozna veliko otrok.
Mia je Benija peljala v vrtec. Ko sta prišla v vrtec, so se otroci ustrašili. Beni je otroke lepo
pozdravil. Otroci so počasi prišli iz skrivališč. Vprašali so ga kako mu je ime. »Jaz sem pa Beni.
Dober dan!« Otroci in Beni so se skupaj igrali. Uporabili so ga za tobogan, na njegov rep so
pritrdili gugalnico in se na njej gugali. Na koščene plošče so obesili svoje risbe in Beni je bil
vesel.
Potem je v igralnico stopila vzgojiteljica in vprašala: »Kaj pa tukaj dela stegozaver?« Otroci so
ji odgovorili, da se je prišel igrat. Vzgojiteljica je otrokom predlagala, da se gredo igrat na
igrišče, kjer je več prostora.
Beni je od tistega dne bil srečen, ker je imel veliko prijateljev.

KAKO SE NADALJUJE POVODNI MOŽ?
Uršika je zaspala in Povodni mož jo je odpeljal v svoje kraljestvo, da je ne bi pustil na zraku,
ker jo je spremenil v povodno deklico. S seboj jo je odpeljal, da bi še plesala in da bi postala
njegova žena. Povodni mož je priredil poroko, pa sta tam plesala in se vrtela. Na poroko so
prišli ljudje in so jedli torto in sladice. Prišli so še ostali povodni ljudje in vse se je dogajalo na
gradu. Za glasbo so poskrbeli oblaki, ki so bili črni in so grmeli. Tudi voda je šumela, brbotala,
veter pa je pihal z burjo, nastali so celo valovi.
In potem so šli v podvodno cerkev, kamor so prišli podvodni vitezi. Tisti, ki ni bil povabljen,
so ga vitezi pregnali.
Potem je zvonec pozvonil. Ko sta se poročila, sta se odpeljala s podvodnim vlakom na morje,
medtem pa sta izbrala podvodno hišo, kjer bosta živela.
In sta srečno živela do konca svojih dni.
ALEN

ADIS

EVA

GAŠPER

HANA

KATARINA

NIK

MIHA GABRIEL

MIHA Ž.

ŽIGA N.

ROŽLE

TISA
ZOJA

GAJ

GAL

PRSTAN
ZA URŠKO
Povodni mož je kakor mrož,
hitro skoči po en groš.
Z njim je prstan kupil
in se Urški prikupil.
Zdaj se sveti prstan zlat,
to pomeni, da ima Povodni mož Urško rad.
PATRICIA

Povodni mož reče: »Uršika ti si srček moj,

IZA

rad poročil bi se s teboj.«
Uršika je vesela bila
in takoj je rekla: »Ja!«
Hitro sta po župnika skočila
in mu rekla, da bi se rada poročila.
Župnik pogledal je oba,
ali sta za skup` ali nista.
Nato ugotovil je,
da Povodni mož za Urško pravi je.
ŽIGA Č. P.

ŽIVA

Besedilo ni lektorirano.

Zbrala in uredila: Ksenija Bohorč.

