Literarno ustvarjanje četrtošolcev
ŠOLA IZ …
ŠOLA IZ LEDU

V šoli iz ledu imajo drsalke namesto copat. Pri športni vzgoji igrajo hokej na ledu. Po hodnikih
se drsajo z drsalkami. Tabla je ledena, ledeni pa so tudi stoli in mize. Učenci se učijo iz ledenih
zvezkov in pišejo z ledenimi svinčniki. Oblečeni so v ledene pajace, saj je to obvezna šolska
oprema. Brez nje te v tej šoli ne mara nihče.
Karla Jerič, Matic Bajc

ŠOLA IZ PARFUMOV

V šolo iz parfumov hodijo vse punce, dame in manekenke. Šolski zvonec je poseben
parfum, saj z njim vsa učilnica zaplava v sanje. Namesto s peresi špricajo s parfumi, tako da vsi
zvezki lepo diše. Kako pa je z ocenami? Hmm, večinoma imajo zelo dobre ocene, ki jim dišijo
dve leti in pol. Ampak gorje tistim učenkam, ki imajo končno oceno ena, dve ali tri. Tistim
spričevalo celo leto smrdi, ker dišečega parfuma za slabe ocene pač ni.
Stena je iz parfuma, ki najlepše diši, stoli, mize, tabla in zvezki so naparfumirani s
parfumom, ki diši dve leti. V šoli iz parfumov za kosilo jedo kolačke, ki so seveda odišavljeni s
parfumom, da potem vsem učenkam ustnice diše.
V tej šoli se učijo delati parfume, dišeče, svetleče, smrdeče in rdeče. Včasih se jim to
ponesreči, a to je huda napaka, za oceno dve, ker osnovni recept za parfum mora poznati vsaka
učenka.
Neža Krištof

ŠOLA IZ PERJA

V šoli iz perja vsi kihajo, kašljajo in se dušijo. Vsi nosijo uniforme iz perja. Če je nimaš,
se ne smeš učiti. V šoli iz perja morajo mlade sove učiti stare, ravnateljica pa je dojenček.
Kuharice so izučene mravlje. Namesto na liste pišejo na perje. Med igralnim odmorom se grejo
kopat v zunanji bazen s perjem. Kadar dežuje, se v bazen nalije voda in takrat je še bolj
zabavno.
Na tej šoli sta zelo poredna učenec Non in učenka Nula. Sta najboljša prijatelja. To sta
edina mlada učenca na šoli. Mlada učiteljica ima zelo jezen pogled. Ime ji je Lumpka.
V učilnici imajo najnovejšo tablo na svetu, pa je sploh ne uporabljajo. To je šola iz perja,
ki ima samo en razred.
Brina Povše in Živa Nose

ŠOLA IZ SADJA

V šoli iz sadja je vse sadno: zvezki, knjige, puščice, stoli in mize. Učijo se o sadju. Tla so
iz bananinih olupkov, stene pa iz jabolk in hrušk. Bazen je iz banan, namesto vode pa je v njem
džus. Za zajtrk se pije sadni smuti, za malico je sadna kupa, za kosilo pa slivov zrezek, jagodni
pire in solata iz jabolčnih olupkov. Kosilo je postreženo v skorji od lubenice. Vilice so iz
jabolčnih pecljev.
V šoli iz sadja se ne zboli, ker se zdravo živi.
Jakob Kovač

ŠOLA IZ VODE

V šoli iz vode je vse iz vode. V njej je 555 akvarijev z ribami. Učijo se iz vodnih zvezkov
in tudi ostale šolske potrebščine so iz vode. Pri športni vzgoji vedno plavajo in hranijo ribe. V
ravnateljičini pisarni je največji akvarij z morskim psom. Za malico imajo ribe, za kosilo pa
školjke, rake in razne morske dobrote. Po malici je vsak dan pol ure matematika, kjer štejejo
ribe. Vsak učenec ima svojo ribico, ki mu svetuje pri nalogah. Na šoli so tudi interesne
dejavnosti: globinsko potapljanje, deskanje na vodi in še in še.
Ko šolo pleskajo, pokličejo hobotnice in te spustijo črnilo po stenah. Pri čiščenju šole
sodelujejo ribe, imenovane sesalci.
Šola ima trinajst razredov, mi pa obiskujemo četrtega.
Toni Hlebec, David Ivnik in Andrej Groznik Vrana

ŠOLA ZA KOKOŠI

V kokošjem mestu stoji kokošja šola. V njej je ravnatelj Kikirik, ki skrbi za red in tišino. Kokoši
so zelo glasne, klepetajo in motijo učiteljico Kokljo. Pri matematiki se učijo šteti svojo jajca. Pri
kokodajščini se učijo kurjo abecedo, ki ima samo dve črki: K in O. Pri športu jih uči gospa
Štorklja, ampak se kokoši nikakor ne morejo naučiti leteti. Glasbo jih uči učitelj Slavček. Uči jih
ptičjega petja, ampak kokoši ne znajo peti.
Lan Lončar

ŠOLA ZA ČARODEJE

Začelo se je novo šolsko leto in mali čarodej Urh je šel v 1. razred. Mama mu je
pripravila torbo in Urh si je na glavo poveznil čarovniški klobuk. Nato ga je mama odpeljala v
šolo. V šoli so prvo uro izdelovali čarovniško palico. Urh je palico izdelal malce premalo
natančno. Ko je prišel domov, jo je preizkusil kar na domačem mačku. Mačka je hotel povečati.
Potegnil je palico in izgovoril čarobne besede, spet nekoliko po svoje. Maček je izginil. Ampak
če zvečer pogledaš v nebo, vidiš Mali voz, ki je v resnici Urhov maček.
Urh je imel srečo, da mama ni izvedela nič o njegovi lumpariji.
Jaka Hazdovac

