
NAŠE NOVOLETNE ŽELJE 

 

 
 

 

Želim, da na svetu ne bi bilo lakote in vojne. Želim le srečo. 

Novo leto je čas obdarovanja, zato je prav, da vse bližnje osrečimo z majhnimi pozornostmi. 

 

Alex Kaučevič 

 

Za novo leto si želim, da bi doma bilo čim manj prepirov, da bi z družino preživel več prostega časa 

ter da bi za praznike bili vedno nasmejani. Kajti prazniki so edini čas v naši družini, ko smo zbrani 

vsi skupaj in se zabavamo. 

Vsem ljudem želim veselje in srečo in da bi se jim izpolnile vse skrite želje.  

 

Bor Bregant 

 

Leto je naokoli 

in božič je tu. 

Božiček čaka nas, 

da bi pozdravil zimski čas. 

Skozi dimnik se bo spustil 

in nam darila pustil. 

Letos si zelo želim, 

da muco pod smrečico dobim. 

Nekateri ljudje si želijo zdravje, 

drugi veliko slavje. 

Vsem želim: 

iskrice v očeh 

in veliko daril. 



 

Eva Hentak 

 

V novem letu si želim, da bi bili vsi srečni in zdravi, da ne bi bilo vojn, da bi Žiga bil priden, da bi 

me mama bolj upoštevala in da bi prav vsi praznovali in se veselili leta 2018, ki prihaja. 

 

Sara Bele 

 

Januar se približuje, 

sneg zemljo okrašuje. 

V novem letu želim, 

da ljudem srce z ljubeznijo se obda 

in da se upanje v njih ne konča. 

Želim, da pravica svetu zavlada 

in da ji radodarnost pomaga. 

 

Lara Podgoršek 

 

Novo leto, novi dosežki. 

Polno želja, polno zlata. 

Veliko želja smo si obljubili, 

te naj bi v novem letu izpolnili. 

Vsem želim srečo, mir, veselje. 

V šoli izpolnjene želje. 

Naj na svetu zavlada mir, 

naj izgine prepir. 

 

Nea Zajc 

 

Želim si, da bi se doma manj prepirali in da bi v šoli imela malo boljše ocene. 

Nei želim veliko zdravja in ljubezni, dobre ocene v šoli … 

Lani želim veliko ljubezni in zdravja, boljše ocene v šoli … 

Sihani želim veliko ljubezni in zdravja, v šoli več petic in naj ostane taka, kot je – smešna. 

Eli želim veliko ljubezni in zdravja, predvsem pa, da ne bi bilo žalostna. 

Ostalim želim enako! 

 

Sara Pišek 

 

Vsem ljudem želim, 

da vojn ne bi bilo. 

Da ljubezen in mir 

zavladala bi lahko. 

 

Lana Ogrizek 

 

Novo leto z darili proslavljamo … 

 

Stella Nemec 

 

 

Želim, da bi se vsi v novem letu dobro razumeli, da bi bili srečni in zadovoljni, da noben človek na 

svetu ne bi bil osamljen, da bi vsi imeli prijatelje … 



 

Ela Ripak 

 

Jaz si najbolj želim sreče, potrpljenja, dobrote, veliko prijateljstva, veselja in ogromno energije. 

 

Viktorija Šprah 

 

Želim si, da bi v novem letu bili vsi otroci srečni, zdravi, veseli, da bi imeli možnost hoditi v šolo in 

da bi imeli veliko prijateljev. 

 

Sihana Muharemi 

 

V novem letu želim vsem veliko sreče, tri dobre može in veliko daril. 

 

Alen Jambriško 

 

Želja je edina, 

da srečna bi bila družina, 

da se ne bi prepirali, 

temveč spoštovali 

in da bi vsi zdravi ostali. 

 

Nace Lampret 

 

V novem letu 

želim mir na svetu 

in zdravje vsem ljudem. 

 

Slavko Zelenjak 

 

Zase želim si le dobre stvari: 

uspešno šolo končati, 

svetu želim mir, 

da ljudje vsi srečni bi bili, 

da zdelo se bi kot v pravljici. 

Vsakdo svoje želje ima, 

a žal izpolniti se vseh ne da. 

 

Tamara Kacjan 

 

Ob koncu leta si želim, 

da novo čim lepše preživim, 

da k novim zmagam zdrvim, 

zastavljene cilje ulovim. 

 

Želim si več veselja, 

da vsi bi mirno živeli 

in lepe sanje imeli. 

 

Želim, da vsak bi bil sprejet, 

med dobre ljudi ujet, 

da vsi bi si pomagali, 



ker vsi živimo na istem planetu, 

ne vsak v svojem svetu. 

 

Želim, da vsak počne, 

kar ga veseli, 

svojim sanjam sledi 

in najboljše leto preživi. 

 

Zoja Topolovec 

 

Spet končuje se to leto, 

kmalu novo bo začeto … 

 

Tilen Eberhart 

 

Moje novoletne želje se vsako leto spreminjajo. V prihodnjem letu želim biti sprejeta v srednjo 

šolo, ki si jo želim obiskovati, dobre ocene v devetem razredu, poleg sreče si zelo želim obiskati 

Mestno gledališče ljubljansko, da bi z družino bili več skupaj, da bi odšli na kakšen izlet … 

Iskreno si želim, da ne bi bilo več lačnih ljudi, terorističnih napadov … Verjamem, da je na svetu 

dovolj hrane za vse ljudi. 

 

Kaja Živko 

 

Ob novem letu si želim, da pozabim na vse slabe stvari … 

Želim si uspehov v šoli, odkrivanje novih poti, ki bi me vodile k sreči. 

Želje, želje … Ah, te želje! 

Upam, da se jih le nekaj izpolni. 

 

Jana Kokol 

 

Novega leta vsak se veseli, 

ob njem nove želje budi. 

Ko voščimo si, 

vsak srečo, ljubezen zaželi. 

 

A jaz si še mnogo drugega želim, 

v sebi pomembne želje budim. 

Želim, da želja o šolskem uspehu izpolni se, 

saj leto 2018 zame odločilno je. 

 

Postala bom »fazanka«, 

na drugi šoli neznanka. 

Zato moja želja je, 

Da dobro sprejeli bi me. 

 

Lahko pa vam povem še to: 

v novem letu želim vam vsem lepo. 

 

Monika Plajnšek 

 



V prihodnjem letu si želim, da bi osnovno šolo zaključila z odličnim uspehom in bi bila sprejeta v 

želeno srednjo šolo. Želim si tudi, da se ne bi oddaljili s prijatelji, saj gre po osnovni šoli vsak svojo 

pot. 

Upam, da bom prihajajoče se novo leto preživela čim manj stresno, veselo in v krogu družine. 

 

Nika Kokol 

 

Moje novoletne želje so, da bi se vsi ljudje imeli radi, da bi svetu vladal mir … 

 

Tadej Kamenšek 

 

Novo leto – novi jaz. 

Staro leto – star obraz. 

Želim veliko sreče in ljubezni za ljudi, še posebej za družino in prijatelje. 

Rad bi dosegel vse zastavljene cilje. 

In želim si, da novo leto v lepih barvah zažari. 

 

Vid Kovačič 

 

Novo poglavje odprlo se bo, 

staro se v spomin vtisnilo … 

 

Simon Žnider 

 

Novoletne želje vsakdo melje. 

Nihče ne ve, kaj se uresniči, 

kaj se lahko izniči. 

Med letom duše lučk ugašajo 

in tudi nova življenja prinašajo. 

 

Rok Metličar Fric 

 

Vsem vam želim, 

da v novo leto zbežite 

in ljubljene obdarite, 

počitnice z njimi preživite. 

 

Jan Dajčman 

 

Želim si kakšno knjigo, ostrigo in mamljivo čokolado … 

 

Vid Kidrič 

 

Novo leto lepo je, 

družine družijo se. 

Najlepše je, 

ko novoletna pesem osreči vse. 

 

Jaka Kopušar 

 

Moje novoletne želje so, 

da miru, ljubezni in prijateljstva 



v pomanjkanju ne bo. 

 

Nia Bauman 

 

Če vsaj en sošolec ob meni bo, 

presrečna bom, in to zelo. 

 

Tia Premužić 

 

Snežaka naredimo, 

da zjutraj pred šolo proslavimo. 

 

Sara Jeza 

 

Četrta svečka že gori, 

Božiček k nam hiti. 

Prinesel nam bo darila, 

da bo zima hitreje minila. 

Mir, ljubezen otrokom podari. 

 

Rozalija Lia Muršec  

 

Lepše ocene pogosta želja so, 

Božičku pisma pišemo, 

snežinke rišemo. 

Nastavimo mu mleko in piškote, 

da naužije se dobrote. 

Jelenčku Rudolfu ponudimo korenček, 

ko na vratih zagleda lep venček.  

 

Živa Gabrovec 

 

Imam posebno željo, da to novo leto preživim  z vso družino, saj živi v Belorusiji in jo vidim le v 

poletnih počitnicah. 

 

Matsvei Mardziasau 

 

Moji družini želim, da bi bila srečna, da se ne bi prepirali in da bi dolgo živeli. 

 

Lovro Pernat 

 

Bliža se božič. Hiše so praznično okrašene, darila so že skoraj zavita. 

 

Lara Predikaka 

 

Smrečico okrasimo, 

si darila razdelimo. 

 

Blaž Bogdan 

 

Ob novem letu ognjemet obarvan bo. 

Zabaval se bom s prijatelji in z družino. 



To bo fino! 

 

Alen Colnarič  

 

Ho ho ho! 

Božiček je to! 

Na svoji kočiji. 

Z velikimi darili. 

Če mi prineseš darilo pravo, 

te obdarim z mojo zabavo. 

 

Marko Trailović 

 

V novem letu vsem želim uspeha 

in pa tudi veliko smeha. 

 

Nika Lozinšek 

 

Spet novo leto prihiti, 

se nasmeji in nas razveseli. 

 

Žiga Rozman 

 

Z družino bomo proslavili 

in se neizmerno ljubili. 

Mami, objemi me 

in moja želja uresničena je. 

 

Alja Jančec 

 

Če od Božička dobim nogometni dres, 

bom zaplesal svoj zmagovalni ples. 

 

Anej Kirbiš 

 

Devetošolci nam želijo: 

 

veliko uspehov 

naj bomo to, kar smo 

naj preživimo praznike v krogu ljudi, ki jih imamo radi 

da ne bi prišlo do groznih dogodkov 

vsem ljudem sveta zasluženo srečo 

 

Osmošolci želijo: 

 

veliko ljubezni 

dober učni uspeh 

lepe praznike in počitnice 

da pozabimo na vse slabe stvari 

sneg za božič 

naj se konča rasizem 

srečo, veselje, zdravje, radost, prijateljstvo, ljubezen, dobrosrčnost, sodelovanje 



opustite petarde, da si ne zapravite življenja 

srečno novo leto, ognjemet, šampanjec, silvestrski poljub, druženje, nove zaobljube 

novo leto naj bo kakor prihod v novo življenje 

mir na svetu 

lepe trenutke … 

 


