
GREMO NA POČITNICE! 

 

 

 
 

 
Ko gremo v počitnice,  

smo vsi čarobno srečni. 

Ko v šolski klopi na koncu sediš, 

na svojem x-planetu živiš. 

 

Nace Lampret, 8. a 

 

Počitnice, počitnice! 

V počitnice odplešimo! 

S kolesom ali avtomobilom, 

peš ali z motorjem … 

Gledam nad obzorjem 

te valove šumeče, drhteče, 

ki valovijo in se mi smejijo. 

 

Tia Premužić, 8. b 

 

Poletje se bliža, 

šola se zaključuje, 

skoraj vse že miruje, 

dan počitnic se približuje. 

Otroci hitimo, 

po radosti in sreči hreenimo. 

 

Nika Lozinšek, 8. b 

 

Jutranje petje ptic 

oznanja brezskrbne dni poletja. 

Travniki so polni cvetja, 

malo manjka do poletja. 

Dolgo bomo spali, 

mogoče kakšno knjigo prebrali. 

A najboljše bo to, 

da uživali bomo, zelo. 

 

Lara Podgoršek, 8. a 

 

 

Od dneva do dneva 

ura minute šteje, 

da dočaka boljše dneve. 

Mirno se na koledar ozira, 

moti jo le majhna ovira: 

peščica dni do njenega počitka. 

 

Opazuje, a zdaj nič več ne vidi. 

Posluša, a zdaj nič več ne sliši. 

Opazuje in posluša tisti dan, 

ko ne bo več ura, ki čaka, 

ampak bo človek, ki zaživi 

počitniški dan. 

 

Blaž Bogdan, 8. b 

 

Jaz grem na počitnice 

nekam daleč od doma, 

kjer bom uživala 

in bom brez skrbi … 

 

Kaja Wohlgemut, 8. a 

 

 

Ko ocen že mrgoli, 

veseli smo vsi, 

v šolo se nam hoditi ne da, 

ona zaspana je vsa. 

Komaj čaka, da klopi zapustimo, 

da se počitnic veselimo. 

Do takrat se bo spočila 

in si nove moči nalila. 



Med počitnicami nas čaka raj, 

da nas le ne napade kak morski 

tolovaj. 

V morju bomo čofotali, 

školjke z dna pobrali. 

Izogibali se bomo senci vsaki, 

zato bomo rdeči kot kuhani raki. 

Knjige in zvezke bomo dali v kot 

in upali, da jih vzame kak falot. 

Od učenja se bomo poslovili 

in kar naravnost k morju zavili. 

S prijatelji se bomo dobili 

in kakšno norčijo naredili. 

Rabutali bomo češnje sosedu, 

tako da on sploh ne bo »vedu«. 

Dva meseca mir bomo imeli, 

potem bomo spet dolgo v šoli sedeli. 

 

Rozalija Lia Muršec, 8. b 

 

Počitnice radi vsi imamo, 

popestriti si jih znamo. 

Veselimo se jih, 

v šoli ni nihče več tih. 

Dobimo spričevala, 

ki nam jih učiteljica bo dala. 

Odpravimo se vsak po svoje, 

počitnice so samo tvoje. 

Odidemo daleč od šole – 

v toplice, na morje, v gore … 

Ni pomembno kam, 

da le šole ni tam. 

 

Živa Gabrovec, 8. b 

 

 

 


