
POUSTVARJANJE PRVOŠOLCEV OB PRAVLJICI JANČEK JEŽEK 

Pri uri slovenskega jezika so učenci spoznali slovensko ljudsko pravljico Janček Ježek. Bila jim 

je všeč in tako se je porodila ideja, da si izmislijo svojo pravljico. Ker prvošolci seveda še ne 

znajo pisati, so svojo pravljico narisali, učiteljica pa je zapisala njihovo pripovedovanje. 

                                                                

Moja pravljica 

Nekoč me je mami napodila ven, ker ni rabila moje pomoči 

pri kuhanju. Spremenil sem se v leva. Šel sem v džunglo. 

Tam sem srečal nosoroga. Skupaj sva šla pit vodo v jezero. 

Ob jezeru me je videla princeska. Princeska se me ni bala. 

Vprašala me je, če se poročim z njo. Ko me je to vprašala, 

sem se stresel in se spremenil v princa. Živela sva skupaj 

srečno do konca svojih dni. 

                                                 Žan Ahačič  1. A  

 

 

 Čarobna ptička 

Nekoč je živela čarobna ptička. Bila je zelo lačna. Odletela 

je po hrano. Gledala je naokoli in se tako zaletela v drevo. 

Padla je na tla. Mimo je prišel fantek, ki se je sprehajal po 

gozdu. Našel je ranjeno ptičko in jo odnesel domov. Lepo je 

skrbel zanjo, učil jo je leteti. Ko je bila ptička že zdrava, jo je 

spustil iz kletke. Ptička mu je zato dala poljubček na nosek. 

Takrat se je zgodil čudež. Ptička se je spremenila v prelepo 

deklico. Poročila sta se ter živela srečno do konca svojih dni. 

Eva Bizjak 1. A 



Moja pravljica 

Mami mi je rekla, naj grem v gozd nabrat tanke veje za 

ogenj. V gozdu sem se spotaknil ob korenino in se spremenil 

v traktor. Kot traktor sem v gozdu kopal zemljo. Zvečer sem 

se odpeljal iz gozda. Srečal sem gospoda, ki me je prosil, če 

ga peljem domov. 

»Peljem te lahko domov, če mi daš svojo hčer za ženo,« sem 

mu rekel. Naslednji dan sva se s hčerko srečala, prijela me 

je za roko in spremenil sem se nazaj v dečka. Poročila sva se 

ter živela srečno do konca svojih dni. 

Tilen Kos  1. A 

 

 

 

 

Moja pravljica 

Pred davnimi časi je živela muca Astra. V gozdu sreča 

miško. Miška pravi: »Ne me loviti in izpolnim ti eno željo. 

Postala boš nazaj punca.« Muci se izpolni želja, postane 

punca z imenom Astra. Punca Astra si išče moža. Sreča ga 

na gradu. Ime mu je Žan. Živela sta srečno do konca svojih 

dni. 

Astra Zupan 1. B 

 

 

 



 

                                                       

Moja pravljica 

Nekoč je živela deklica. Ker je bila sitna, jo je mamica poslala 

ven. Spremenila se je v muco. V gozdu si je izkopala jamo. 

Nekega dne je muca našla strica, ki se je izgubil. Peljala ga je 

domov, ker je vedela, kje je doma. Zaradi tega se je 

spremenila nazaj v človeka. Potem pa sta se poročila. 

Iza Koščak 1. B 

 

 

 

 

Moja pravljica 

Nekoč je bil Lovro in mami mu je kar naprej govorila 

Delfinček. In zgodil se je čudež. Spremenil se je v delfina. Šel 

je na morje in tam plaval in užival. Ko je tako plaval v vodi, ga 

je nenadoma posul čarobni prah. Prišel je na obalo in se 

zaradi čarobnega prahu spremenil v fantka. In iz las mu je 

švignila puščica. 

Lovro Vavtar Kartuš 1. B 

 


