
GREMO NA POČITNICE! 
 

Počitnice so nova vrata v svet, 

saj nam je takrat lepo, 

cele dneve rajamo. 

 

TADEJ KAMENŠEK 

 

Nekateri bodo odšli na morje, drugi v 

tujino, tretji bodo ostali doma pred 

televizorjem. 

Počitnice so namenjene sprostitvi in 

oddihu od šole. So najboljši del šolskega 

leta, ker nam ni treba zgodaj vstajati in se 

učiti. 

 

NIKA KOKOL 

 

Skrbi na stran bomo dali, 

užitke za prvo mesto izbrali. 

Brezskrbno bomo po mestu hodili, 

na uro pozabili. 

Vsi lepo se bomo imeli, 

vriskali in peli. 

Tople vroče dni bo morje ohladilo, 

z valovi nas zmočilo. 

 

TJAŠA VINDIŠ 

 

Ko učbenike vrnemo, 

takrat vemo, 

da konec bliža se. 

Zelo. 

Za dva meseca skrbi bomo odgnali, 

Glasbo na glas »dali«, 

se na pot podali. 

Na morje bomo prispeli, 

takoj na plažo odhiteli. 

Zvečer bomo v mesto odšli, 

vsi – brez skrbi. 

 

KAJA ŽIVKO 

 

Ni šole, ni skrbi, 

vsak možgane v beg spusti. 

Sonce, morje in brezskrbnost. 

To nas veseli. 

Uživamo v vodi, na soncu 

in v vročih dneh, 

saj sprostiti se ni greh. 

 

ZOJA TOPOLOVEC 

 

Začenja se počitnic čas. 

Srečen je prav vsak od nas. 

Nič več stresa, nič skrbi. 

Na morju bomo uživali. 

 

TILEN EBERHART 

 

Sončni dnevi in sproščenost. 

To je za nas. 

Kričimo, da se sliši v sosednjo vas. 

Zbistrimo si glavo, 

pozabimo na vse stvari, 

ki so se zgodile te šolske dni. 

 

ROK METLIČAR FRIC 

 

Morje, toplice – vse nas čaka. 

Ura pa hitro tiktaka. 

 

JANA KOKOL 

 

Na šolo za nekaj časa bom pozabila, 

se počitnicam prepustila. 

Zjutraj bom dolgo spala, 

čez dan se bom z mlajšim bratcem igrala. 

Vsega lepega pa bo enkrat konec, 

šola bo zopet »en težek lonec«. 

 

TAMARA KACJAN 

 

Vsak svoj načrt ima, 

ki izpolniti želi si ga. 

Jaz grem na morje, 

v gore in še kam. 

Počitnice uživam  

iz dneva v dan. 

Brezskrbnost, sonce, 

morje in še kaj. 

To pravi za nas je raj. 

 

MONIKA PLAJNŠEK 

 

Lepo vreme, topel zrak. 

To pozna prav vsak junak. 

To obdobje je prišlo, 

ko v počitnice zaplavamo. 

 

VID KOVAČIČ 

 

 

 

  



Skrbi vsi bomo odmislili, 

si nove norčije izmislili. 

Počitnice prihajajo, 

na lepše nas zavajajo. 

Se šolar vsak jih veseli, 

nanje nestrpno že preži. 

Po počitnicah diši, 

naj se enkrat že zgodi! 

 

NIKO KORES 

 

Počitnice so za šolarje tisti čudež, ki  nariše 

nasmeh na obraz. Je čas, ko si zbistrimo 

um, se napolnimo z energijo in odženemo 

vse slabe reči. Za nekaj časa odložimo 

knjige in zvezke ter se zopet prelevimo v 

otroke. Ideje nam kar bruhajo iz glav.  

Ko pomislim na počitnice, se mi v glavi 

najprej prikažejo morje, plaža in prijatelji. 

Ne spremenimo se samo mi, tudi učitelji so 

drugačni, skoraj neprepoznavni.  

V teh dveh mesecih se nam spremeni svet. 

Vse je videti bolj spontano, umirjeno in 

pozitivno. Dnevi so dolgi in hitro nastopijo 

večerne ure. Torej, spremeni se ves svet. 

Pride tudi ljubezen. V tem času se stkejo 

mnoge ljubezenske vezi, saj so poleti naša 

čustva nežnejša.  

 

SIMON ŽNIDER 

 

V petek – zadetek gremo na počitnice, 

ker šole dovolj nam je. 

Seveda pa čas beži 

in: en, dve, tri – že v šoli bomo vsi. 

 

VID KIDRIČ 

 

To poletje se bomo odpravili v toplice, na 

morje in k babici, kjer bom srečal 

bratranca iz Italije. Prvih nekaj dni sploh 

ne govoriva, zadnje dni pa sva kot rit in 

srajca. 

 

MARKO TRAILOVIĆ 

 

Nekaj petic sem dobil, 

počitnic ne bom zamudil. 

Kokice bom vzel 

in na kavču sedel. 

Lepo bom jedel 

in pesmico zapel. 

 

MATSVEI MARDZIASAU 

 

Ribice bom gledal in si prepeval.  

Potapljal se bom kot potapljač in postal 

bom pravi korenjak. 

 

ŽIGA ROZMAN 

 

Gremo na počitnice, 

spekli bomo palačinkice. 

Tam morje je lepo, 

modro, toplo in hladno. 

 

SARA JEZA 

 

Počitnice so poletni počitek, 

kadar zavijemo se v dolg ovitek. 

Oče z glavo maje, 

a mi želimo oditi na Havaje. 

Sladoled kot najboljši med se stopi, 

a šola še vedno stoji. 

 

ALJA JANČEC 

 

Tam na toboganu pristaneš, 

v vodi na krokodilu ostaneš. 

Nese te in čofota, 

krokodil okoli taca. 

Ko vrneš se v hiško, 

v sobi najdeš miško. 

 

TIA PREMUŽIČ 

 

Zdaj je čas, da se poslovim 

in na počitnice odhitim. 

 

NIKA LOZINŠEK 

 

Šole kmalu konec bo, 

vsi vriskamo v nebo. 

Nastopi pakiranje, 

gremo na kampiranje. 

Morje obiščemo 

in školjke poiščemo. 

V šotoru bomo spali, 

ne bomo jokali. 

Se vidiva septembra, šola! 

Takrat ti bom rekla: »Hola!« 

 

LARA PREDIKAKA 

 

  



Veselimo se plavanja v morju, 

nekateri vožnje na motorju. 

Dekleta izbiramo oblačila, darila. 

Na počitnicah se kopamo, 

bosi po plaži stopamo. 

Tudi toplice obiščemo, 

vse tobogane preiščemo. 

Gremo na Donačko goro, 

zraven vzamemo oro. 

Obiščemo stare starše, 

zato se odpeljemo v Starše. 

Enkrat pa se počitnice končajo, 

vsi učenci bolezen imajo. 

 

ŽIVA GABROVEC 

 

V počitnicah je čas za zabavo. 

Takrat se vsi otroci igrajo, 

ker radi to imajo. 

 

JAKA KOPUŠAR 

 

Ko prišli bomo na morje, 

bomo spremenili okolje. 

Počitnic ne bom razumel, 

ves bom porjavel. 

 

LOVRO PERNAT 

 

Morje, sonce, svet 

vasi nas k sebi spet. 

Malo šole se znebimo, 

že na počitnice hitimo. 

Počitnic veselimo se vsi, 

saj šole končno ni. 

Počitnic je vedno konec, 

ko v šoli zazvoni zvonec. 

 

ROZALIJA LIA MURŠEC 

 

Gremo v toplice 

in si naročimo pice. 

Sanjam še o morju, 

o prelepem obzorju. 

 

ANEJ KIRBIŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz šole hitimo 

in se veselimo. 

Zunaj je poletje, 

pot si brišejo kmetje. 

Na morju že plavam 

in se zabavam. 

 

ALEN COLNARIČ 

 

To je čas vročine, 

čez nekaj časa mine. 

Septembra, tam na koncu 

nehamo kuhati v počitniškem loncu. 

 

BLAŽ BOGDAN 

Ležali bomo doma, 

se smejali hahaha. 

Da zvezke odprli bi, 

smiselno se nam ne zdi. 

Slovenščina, angleščina? 

Kaj nam bo to? 

Počitnice so! 

Kuharje pogrešali bomo zelo 

in učitelje prav tako. 

Pojdimo zdaj na Bahame! 

Glej, tam so banane! 

 

NIA BAUMAN 

 


