
HO HO HO! 

 

Božično veselje prihaja. 

Božiček potrebuje veliko denarja, 

da obdari vse na tej okrogli Zemlji. 

On nikoli ne pozabi. 

Škrate in jelene ima rad 

za pomoč, ko gre na zabavo. 

Gre tudi v Afriko in drugam, 

na Evropo ne pozabi. 

V Slovenijo tudi pride, 

čeprav imamo tukaj vsega dovolj. 

Božiček prihaja! 

 

Marijana Topolovec, 6. a 

 

Zima je tu! 

Sneg že razmetava.. 

Božič bo kmalu tu. 

Otroci risbe rišejo, se veselijo. 

Snežake delajo in se zabavajo. 

Darila jih pod smreko čakajo. 

Vsi nasmejani so. 

 

Sara Kozoderc, 6. a 

 

Ho ho ho! 

Smrečico postavljamo, 

v novo leto prihajamo. 

Piškotke in mleko na mizo! 

Božiček že gre! 

 

Lana Kovačič, 6. a 

 

Božič prihaja. 

Mi vsi se veselimo, 

ker so darila. 

 

Kanstantsin Mardziasau, 6. a 

 

Novo leto je tu, 

trije možje so že tu. 

Zabavamo se, kepamo se. 

Trije možje nasmeh in srečo delijo 

naokrog. 

Zaspimo. 

Darila pojavijo se. 

Rakete letijo. 

Novo leto praznujemo. 

 

 

Klemen Šprah, 6. a 

 

 

Zima vstaja 

in nam nagaja. 

En mož odhaja, 

drugi prihaja. 

»Ho ho ho!« govori 

in zbeži s sanmi. 

Na njegov dan 

otroke obdari, 

poje piškotke in zbeži. 

 

Maruša Mlakar, 6. a 

 

Božiček se pripravlja, 

da se s sanmi odpelje v neskončni raj. 

Skoči v dimnik in pade na tla. 

 

Žana Medved, 6. a 

 

Zima tam, zima tu. 

Zima je prišla. 

Z njo prideta veselje in mraz. 

Vsak izmed nas ima rad darila. 

Kdo nam jih nastavi? 

Trije dobri možje! 

Prvi dobri mož da sadje za zdravje 

v spremstvu parkljev. 

Drugi mož je oblečen v rdeče. 

Rad ima mleko in piškote, 

z jelenčki pridrvi, 

 darila nam »pusti«. 

Tretji mož pripotuje od daleč, 

da bi širil smeh in veselje. 

 

Žan Kmetec Žokš, 6. a 

 

 

Sneg že pada, 

vse okrašeno je. 

Jelka že stoji. 

Božiček prinesel bo darila. 

A bolj kot igrače 

pomembno je, 

da z družino veselimo se. 

 

Lorina Valentan, 6. a 

 

 

 

  



Napišimo Božičku pismo! 

Vsi se ga veselimo, 

saj pridni otroci darila dobimo. 

Snežinke so padle na zemljo, 

za njimi pa Božiček z veliko darili. 

Otroci smo zelo veseli. 

Še več igrač bomo imeli. 

 

Eva Valentan, 6. a 

 

Čas je za nove dogodivščine 

in nove podvige. 

Otroci! 

Pod smrečico že čakajo darila. 

Zunaj sneži in piha na vse strani. 

Otroci kričijo in se veselijo. 

 

Sara Jambriško, 6. a 

 

Ho ho ho! 

Škratki se pripravljajo, 

darila na sani pripravljajo. 

Na božično noč Božiček obdaruje, 

otroke razveseljuje. 

 

Ana Merc Fric, 6. a 

 

Hov hov hov! 

Ne gremo domov. 

Hov hov hov! 

Pravljice brat domov! 

Hov hov hov! 

To naš refren je nov. 

To začetek je nov. 

 

Jakob Jože Suhadolnik, 6. a 

 

Cin cin cin! 

Na snegu so sledi. 

Božiček že leti! 

 

Jupi jupi jupi! 

Pod smrečico darilo leži. 

Veseli smo vsi! 

 

Ho ho ho! 

Slišimo mi, 

a pod smrečico nikogar ni. 

 

Hi hi hi! 

Veseli smo vsi. 

 

Elizabeta Liza Muršec, 6. a 

 

Ko ljudje še spimo, 

nekaj v hiši zaropota. 

To je Božiček, 

rdeči dobri mož. 

On nam da darila, 

pod smreko čakajo na nas. 

 

Jan Zorko, 6. a 

 

Oh, Božiček ti! 

Kako prijazen si! 

Izpolniš željo. 

Kar si kdo želi. 

 

Rene Zorko, 6. a 

 

Zunaj je belo, sneži. 

Božiček pred vrati stoji. 

Priden dobi to, 

kar si želi. 

Poreden jih s šibo po »riti« dobi. 

 

Manuel Kronvogel, 6. a 

 

Ko gremo ven, 

na Luni ognjemet žari. 

Vse se blešči. 

A živali trpijo, 

saj tega ne zdržijo. 

Vse to jim je preveč, 

ker slišijo trikrat več. 

 

Filip Vidovič, 6. a 

 

Trije dobri možje 

so nas na vasi obiskali. 

So nam darila prinesli 

ter nas s smehom obdali. 

Smo se z njimi igrali 

in se veselili. 

Tine je dobil barvice, 

jaz avto na daljinca, 

Ančka barbike, 

psička pa Binca. 

 

Tobija Lakić, 6. a 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To so pa naše nožice! 


