
MOJE SANJSKE POČITNICE 

 

 
 

DOMIŠLJIJSKE ZGODBE 

 

Pa so spet prišli tisti dnevi počitnic. Dnevi, ki so brezskrbni, in kar je najpomembneje: 

dnevi brez šole. 

Le kaj naj počnem med poletnimi počitnicami? Skoraj zagotovo bom odšla na morje. Ne 

rečem, da ni lepo, ampak ves čas hoditi na plažo, je dolgčas. Hočem početi nekaj 

adrenalinskega. Zato sem se odločila, da grem na počitnice na grad grofa Drakule. S 

seboj vzamem psa in skupaj odhitiva počitnicam naproti …  

Najprej vstopiva na vlak. Ne vem ne kod ne kam. To je le še dodatek k vznemirljivemu 

dopustu. Z vlakom se voziva po oblakih, pod vodo. Povsod, kjer je za vlak neobičajno. 

Celo prespiva na vlaku. Čudno, a zelo zanimivo. Opaziva svet dinozavrov in jih jezdiva, 

kot da nikoli niso izumrli. Iz sveta zelenja in prelepih rastlin preidemo v temačen kraj 

z zombiji, volkodlaki, mumijami in bitji, ki jih ne znam poimenovati. Cel teden se bom 

družila z njimi! 

Ker se je danilo, smo na gradu povečerjali povsem običajno hrano v nekoliko čudnih 

dekoracijah. Medtem ko sem večerjala, so mojo in Zorijevo prtljago odnesli v sobo 

številka 69. 

Napotila sem se proti njej. Spala naj bi v krsti. Neudobno, strašljivo, zanimivo …  

Zori naj bi spal ob kaminu na topli blazini. 

To bo še pestra noč, še bolj zanimive počitnice!  Nikakor ne smem pozabiti na starše, 

zagotovo jim bom poslala prijetne pozdrave. Kako sem preživela preostanek počitnic, 

vam povem, ko pridem nazaj. Do takrat pa upam, da tudi vi doživljate svoje sanjske 

počitnice, čeprav samo v domišljiji. 

 

LARA PREDIKAKA, 7. B 
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Od nekdaj sem si želela imeti počitnice kot iz sanj. Razmišljala sem, kam bi šli. 

Nekega dne sem se sprehajala po potki in videla, da se nekaj svetlika. Pogledala sem in 

videla žarečo žogico. A takoj ko sem jo pobrala, se je zgodilo nemogoče. Z družino smo 

se kar naenkrat znašli na Havajih. Pogledali smo okrog sebe in od začudenja strmeli v 

kovčke, ki so se sami zložili in prišli sem. Vsi smo bili zelo srečni, ker smo prišli sem, 

čeprav se ni nobenemu sanjalo, kako je to mogoče. Jaz pa sem takoj ugotovila, da je ta 

žoga čarobna. Z njo smo si zelo polepšali počitnice. 

Najprej smo si najeli stanovanje, da smo odložili stvari, nato pa smo se odpravili kopat. 

Z žogico smo si pričarali tudi gliser. Takoj smo se usedli vanj in se zapeljali okoli otoka. 

Na poti smo srečali morske pse in delfine, ki so elegantno skakali iz vode. Najboljše je 

bilo, ko smo se šli potapljat. Pod vodo smo videli lepe in zelo čudne ribe. Zelo sem se 

ustrašila hobotnice, ki je bila na dnu. 

Vedeli smo, da se bo to kmalu končalo in da se bomo morali kmalu vrniti, saj je počitnic 

bilo skoraj konec. 

 Naslednji dan smo pospravili stvari;  jaz sem pobrala čarobno žogico in si zaželela, da 

bi bili spet doma. Prišli smo nazaj, a takrat je žogica izginila. Upam, da bom naslednje 

leto tudi našla kaj čarobnega, da bomo odšli na počitnice še kam drugam. 

In tako je bili konec mojih najboljših sanjskih počitnic.  

 

VIKTORIJA ŠPRAH, 7. A 

  

 

Bil sem zelo vesel, saj so se začele počitnice. Z letečim avtom smo se s prijatelji 

odpravili na Havaje. Imeli smo hotel s petimi zvezdicami. Ko smo se nastanili, smo odšli 

vsak po svoje.  

Najprej sem se šel kopat, saj je bilo tam zelo vroče. Opazil sem velikega morskega psa 

in bežal iz vode z vso hitrostjo. Raje sem se šel kopat v hotelski bazen. Na kosilo sem 

šel v sanjsko restavracijo BONJUR. Bal  sem se, da se bom preveč najedel in da ne bom 

mogel obiskati vulkana, ki je bil zelo blizu. Malce sem počival in šel obiskat vulkan. Ko 

sem prišel do njega, sem ugotovil, da sem zbudil krvoločnega zmaja, ki je pustošil in 

uničil Havaje pred 1500 leti. 

 Zmaj pa je imel težavo, saj je opazil, da je promet potekal tudi v zraku. Uničil je nekaj 

avtomobilov in ubil nekaj ljudi. Zmaj me je prosil, naj ga ne ubijem in mi je za to tudi 

plačal.  Rekel sem mu, naj gre v gore in se naj ne približuje Havajem. 

 S prijatelji smo šli to dogodivščino proslavit, jaz pa sem užival svoje počitnice še 

naprej. 

    

 NACE LAMPRET, 7. A     

                       

  



 

Že ob koncu šolskega leta sta starša rezervirala hotel na morju. Vsi smo komaj čakali, 

da zagledamo morje. 

Ko je napočil tisti dan, sta me starša presenetila. Na morje nismo potovali ne z avtom 

ne z letalom in ne z avtobusom, k nam domov so prišli trije samorogi. To je bilo super , 

saj smo med vožnjo lahko spali  in nikomur ni bilo treba voziti. 

 Po nekaj urah vožnje smo prispeli v Cukerdol. Tam je bilo vse iz sladkarij: v naravi so 

skakljali čokoladni zajčki in druge okusne živali. Na drevesih so rastli čokoladna jabolka, 

rafaelo kroglice in sladoledne kepice. Namesto dežja so padale mrvice, morje pa je bilo 

iz sladkorne pene. Vse je bilo popolno in sladko. Vsak dan smo se kopali in uživali kot 

kralji. 

A se vse lepo enkrat konča. Za zadnji dan smo vsi dobili košare, da smo si lahko nabrali 

sladkih dobrot. Potem smo morali oditi. Poslovili smo se še od čokoladnih zajčkov in 

vsega drugega. Potem smo sedli na samoroge in odšli domov. 

 TO SO BILE NAJBOLJ SLADKE POČITNICE.  

 

ALEX KAUČEVIČ, 7. A 

 


