
OB TEDNU OTROKA 

 

 

 

MOJ PROSTI ČAS 

 

Prosti čas si vsi želimo, 

prav posebej ob tem drhtimo, 

se veselimo, 

na prijatelje ne pozabimo. 

Pozabim na težko delo, 

raje se zabavam, 

lenarim 

ali kaj pobarvam. 

V prostem času rada rišem, 

včasih tudi pišem, 

sem s telefonom, 

se družim s prijatelji … 

 

Pia Oder, 9. b 

 

Mojega prostega časa je premalo. Glede na to, da hodim v 9. razred in čeprav je komaj oktober, se 

je snovi že nabralo, zato po pouku porabim veliko časa za učenje in pisanje domačih nalog. Imam 

pa še trikrat na teden treninge, ob vikendih tekme, enkrat tedensko imam pevske vaje, občasno tudi 

nastope. 

Ko imam prosti čas, ga preživim ob telefonu ali pred televizorjem. Vem, da bi ga lahko izkoristila 

bolje, če bi odšla ven. 

 

Teja Palčar, 9. b 

 

Glede na to, da obiskujem glasbeno šolo, folkloro in če dodam še vse domače naloge in učenje, mi 

prostega časa ne ostane ravno veliko. 

Ko ga imam, ga preživljam različno, odvisno od razpoloženja. Včasih ga preživljam sama, drugič s 

prijatelji. 

Ko sem sama, sem po navadi v svoji sobi, kjer sem ob računalniku, telefonu ali pa berem. Svoj 

prosti čas preživljam tudi z družino. 

Dandanes vsem primanjkuje prostega časa, saj se vsem mudi. 

 

Neja Kupčič, 9. b 

 

 

Kljub učenju, domačim nalogam in vsem šolskim in obšolskim dejavnostim mi še vedno ostane 

nekaj prostega časa. Takrat se zelo rada družim s prijateljicami, grem na sprehod s psičko Dono ali 

pa ležim v postelji in berem knjige. Prav tako rada poslušam glasbo. 

 

Eva Žunkovič, 9. b  

 

 

V prostem času rada berem knjige, igram flavto, se družim s prijateljicami in grem na sprehod s 

psom. 

 

Katarina Vidovič, 9. b 
 



V prostem času se rada sprostim. Berem knjige, poslušam glasbo, se sprehajam s psom, včasih 

samo ležim in strmim v zrak. Ko imam več časa, plešem ali pa grem s prijateljicami na sladoled ali 

kakav. 

Prosti čas izkoristim karseda, kljub temu da ga nimam veliko. 

 

Nia Krajnc, 9. b 

 

V mojem prostem času igram igre s prijatelji ali gledam film. Vsak dan imam dovolj prostega časa. 

Ko je lepo vreme, igram golf. 

 

Tom Li Dobnik, 9. b 

 

 

V prostem času se veliko dogaja: 

lahko voziš kolo ali spuščaš zmaja. 

A to zame ni, 

raje ga preživim zunaj s prijatelji. 

 

Takrat dolgčas ni 

in za učenje me ne skrbi. 

Takrat posvetim se temu, 

kar všeč mi je 

in dovolim, 

da težave kot poper razpihajo se. 

 

Danijel Červek, 9. b 

 

V mojem prostem času 

se uležem in razmišljam. 

Grem v višave 

in se potapljam v morju. 

Sanjam o kolonizaciji Marsa 

in odkritju novega »gasa«, 

o vožnji nove tesle 

in izdelavi velike rakete. 

Prostega časa ni samo 

v razmišljanju in sanjah. 

En delež je namenjen 

družbi in igri. 

 

Lazar Raković, 9. b 

 

V mojem prostem času počnem veliko stvari. Včasih se ukvarjam z računalnikom, grem s prijatelji 

na igrišče, včasih ležim in razmišljam, kaj se mi bo zgodilo naslednji dan. Včasih pa prostega časa 

nimam, saj imam dosti obveznosti in sem po njih utrujen in  nepripravljen za naslednji dan. 

 

Enej Mlakar, 9. b 

 

Vsak dan moram urediti nekaj stvari. V mojem prostem času se zgodijo različne reči: igranje 

nogometa s prijatelji, posvetiti se je potrebno družini, božati psa, pohoditi »gas«, med zimo se je 

potrebno sankati, igrati igrice … 

 

Nik Habjanič, 9. b 



 

 

Ko imam prosti čas, 

mi nikoli ni dolgčas. 

Takrat zares uživam, 

veselja si vlivam. 

 

Takrat plešem, igram, 

vsemogoče počnem 

ali preprosto ležim 

in si kaj lepega zaželim. 

 

Včasih zaspim 

in sanjam o svetu. 

O takšnem, 

ki ni podoben našemu planetu. 

 

In tam so plantaže, 

polne prostega časa, 

nasproti pa plaže 

in velika terasa. 

 

Plaže izginejo, 

terasa gori, 

že širi se dim … 

 

Takrat se zbudim 

in v naslednjem trenutku 

že spet se učim. 

 

Gaj Bregant, 9. b 

 

Kadar sem prost oziroma kadar izkoriščam prosti čas, takrat ležim, sem ob računalniku. Velikokrat 

grem ven, kjer se dobimo s prijatelji in igramo različne igre, na primer košarko, nogomet,  

zganjamo vragolije in se imamo lepo. 

Včasih bi si želel, da bi imel več prostega časa, saj igranja ni nikoli dovolj. 

 

Jan Svenšek, 9. b 

 

Prostega časa imam malo zaradi šole. Takrat igram igrico fortnite. To je zelo zanimiva in prijazna 

igra. Med vikendi imam prostega časa dovolj. Grem tudi v trgovino po različne pijače. 

 

Jan Žnidarič, 9. b 

 

 Ah, prosti čas! Je čas, ki ga vsak človek porabi po svoje. Eni gredo na trening, drugi za računalnik, 

tretji kuhajo. Je čas, ki ga je vedno premalo in ki prehitro mine. Ure so kot minute in minute kot 

sekunde. 

Jaz osebno rad preživljam prosti čas zunaj, veliko sem s telefonom. 

 

Lovro Valenko, 9. b 


