
Strpnost 

 

V šoli bili smo vsi strpni, 

saj to je bilo treba, 

drugače bili bi hrupni. 

Bili smo vsi veseli, 

nihče nam ni padal v besedo. 

 

Starši včasih niso strpni, 

saj nam včasih niti besede ne dajo, 

ob petkih pa strpni postanejo  

in za vikend se lepo imajo. 

 

V šoli strpen moraš biti, 

včasih se treba je le za ocene boriti, 

do sošolcev nestrpen nisi, 

sreča naše hodnike krasi. 

 

avtor: Tristan Pintar, 4. OPB 

mentorica: Izidora Černigoj 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
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Strpnost 

 

V razredu smo se učili in roke sklenili. 

Strpni smo bili in smo se strinjali, 

da prijatelji bomo postali, 

za vse večne čase se radovali. 

 

Nekega dne smo se sprli, 

nekateri so se celo uprli. 

V razredu nič več lepo ni bilo, 

vzdušje postalo je moreče zelo. 

 

Malo smo se potrudili, 

drug drugemu prisluhnili, 

zopet smo se potrudili 

in prijateljstvo obnovili. 

 

avtorja: Daša Kravos, Luka Vrtovec, 4. OPB 

mentorica: Izidora Černigoj 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Cesta 5. maja 15 

5270 Ajdovščina 

  



Basen o prijateljstvu 

 

Nekoč, pred davnimi časi, je živel v gozdu jelenček Niko. 

Vedno se je igral s srnjačkom Majem, ki je bil njegov prijatelj. 

 Niko je Maja povabil na piknik ob slapu. Tam je bilo res lepo. 

Občudovala sta naravo in se strinjala, da lepšega kraja ni na 

zemlji. Maj je hotel Niku nekaj povedati, a ga je ta grobo prekinil in 

zato se je Maj ujezil. Takoj je odšel domov in Niko je ostal sam. 

vedel je, da ni lepo ravnal s prijateljem, a tudi ni vedel, kako naj 

popravi nastalo škodo. Hotel se je opravičiti prijatelju, a ga je bilo 

zelo sram. Taval je po gozdu, ko je srečal čuka Jurija. Ta ga je 

poslušal in mu svetoval, naj se opraviči prijatelju. 

 Niko je zbral pogum in odšel k Maju. Čeprav mu je bilo težko, 

se je prijatelju opravičil. Maj je sprejel njegovo opravičilo in spet sta 

postala prijatelja. 

 

Nauk: Z opravičilom rešiš marsikatero napako. 

 

 

avtorji: Zoja Mura Arač, Jan Vončina in Nejla Šerifović, 4. OPB 

mentorica: Izidora Černigoj 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Cesta 5. maja 15 

5270 Ajdovščina 

  



Če bolečina je velika, to ni prav, pa pika 

 

Ena deklica je bila, 

ki nasilje je doživela. 

To nasilje psihično je bilo 

in bilo ji je zelo hudo. 

 

Tega nasilja ni reševala, 

a sestra ji je pomagala. 

Nasilna skupina je obžalovala, 

ta stvar se ni več ponovila, 

to je skupina obljubila. 

 

avtor: Loris Bovcon, 5. OPB 

mentorica: Tina Brecelj 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Cesta 5. maja 15 

5270 Ajdovščina



Osliček Ferdinand 

 

Osliček Ferdinand je sedel v klopi in pisal nalogo. Danes je 

čistil za osličkom Mihom, ki je od njega že večkrat zahteval, da 

pospravlja za njim.  

Teh krutosti ne zaupa nobenemu, saj se Mihe boji. Ko se zjutraj 

usede v klop,  mu Miha izmakne stol in Ferdinand pade. Iz krožnika 

mu jemlje hrano, pod mizo ga brca in spotika na poti domov.  

Nekega dne je Miha brisal in pobiral ostanke za svojim 

starejšim bratom. Ta ga je spotikal in brcal. Takrat se je Mihu 

posvetilo, da se tako počuti tudi Ferdinand. Opravičil se mu je za 

vsa dejanja, katera mu je storil. Od tega dne dalje sta postala 

najboljša prijatelja. 

Nauk: ne delaj drugemu tistega kar nočeš, da drugi stori tebi. 

    

                                                                                                                             

avtorica: Tonia Gregorič, 5. OPB 

mentorica: Tina Brecelj 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Cesta 5. maja 15 

5270 Ajdovščina 

 

 

 


