
MORSKA DOGODIVŠČINA 

Na predstavi smo starše popeljali na pravo morje. Sami smo si izmislili besedilo za 
osem prizorov. Izdelali smo sceno in kostume. Starši so bili navdušeni. 

Nija Vrhovec, 3.b

Morska dogodivščina se je začela z Nijo. Nija nas je napovedala in že smo se odpeljali 
v morski svet delfinov, želv, školjk, morskih psov, klobučarjev, hobotnic, zlatih ribic, 
jastogov … Bilo je osem prizorov. Bilo je zelo zabavno, zanimivo in igrivo. Starši so se 
tudi nasmejali.

Ana Marinko, 3.b

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko os prišli morski pes, školjka in jastog. Prizori so bili krasni. 
Nastopal sem s Petrom Rovtarjem. 

Jakob Paradžik, 3. b

 

Dogodivščina je bila zelo uspešna. Starše smo odpeljali v globino morja. Prvi je bil 
Jakob. Napovedal je, kaj je pod vodo. Staršem je bila predstava všeč. 

Matic Rus, 3.b

 

Pripravili in odigrali smo Morsko dogodivščino. Imeli smo osem prizorov. Opisal bom 
prizor, v katerem sem nastopal. Imel sem zaklad, ki mi ga je hotel ukrasti morski pes. 
Ko mi ga je ukradel, sem se zbudil. Vprašal sem ga, kaj ima za hrbtom. Na koncu sva 
se odločila, da bova zaklad zakopala. Jaz sem bil alga. 

Peter Rovtar, 3.b

 

Predstava mi je bila zelo všeč,. Meni se je zdela dobra in zanimiva. Nad predstavo smo 
bili navdušeni učenci, starši, dedki, babice in učiteljica. 

Tristan Praprotnik, 3.b

 

Igralci  smo  starše  popeljali  na  morsko  dno.  Imeli  smo  malo  treme.  Predstava  je 
uspela.  Po  predstavi  smo se  igrali,  zabavali  in  sladkali.  V  predstavi  smo v  bistvu 
prikazali resnično življenje. 

Ajda Zala Obreza, 3.b

 

Meni je bila predstava zelo všeč, saj smo na ta način razveselili starše. Popeljali smo 
jih v morski svet. Igrali smo gladko. Na koncu smo bili vsi veseli in zadovoljni. 

Nika Brecelj, 3.b 

Bilo je zanimivo, ko sta se kregali  meduza in hobotnica. Starši so bili  s predstavo 
zagotovo zadovoljni. Predstavo smo si izmislili sami. Bilo mi je všeč. 

Iza Ule, 3.b

 



Predstavo smo dobro odigrali. Starše smo popeljali na morje. Učenci so bili veseli. 

Armin Adrović, 3.b

Imeli smo dobre kostume, bila je improliga. Tudi scena je bila super. Predstava je bila 
dobro odigrana in starši so nas pohvalili. 

Mark Braniselj, 3.b

 

Zelo všeč mi je bilo, ko je Kany na začetku plesal. Kostum školjke je bil ogromen. Tudi 
ideja o jastogu in klobučarju me je navdušila. 

Kristjan Denčić, 3.b

 

Bilo je zelo lepo. Imeli smo čudovito sceno. Tudi kostumi niso bili kar tako. Bilo je 
osem prizorov. Starši so se smejali. 

Jaka Dimec, 3.b

 

V predstavi smo bili prijatelji. Kar smo govorili, smo si sproti izmislili. Bili smo veseli, 
starši pa navdušeni. 

Kany Michel Obenga, 3.b

 

Najprej  je  Kany  zaplesal.  Potem je  sledilo  nekaj  besed.  Zdaj  pa  se  začne  zares. 
Zaigrali smo zelo dobro. 

Andraž Lajevec, 3.b

Morska dogodivščina je bila dobra. Tako dobra, kot bi bila prava. Nori smo, da smo vse 
naredili sami. Tudi starše smo popeljali v morsko dogodivščino. Morda bi lahko govorili 
malo glasneje. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vadili in se smejali. 

Sandra Čuk, 3.b

 

Najbolj  všeč  mi  je  bilo,  ko  smo  se  oblekli  v  kostume.  Očete  in  mamice  smo  s 
predstavo razveselili. Najbolj všeč mi je bilo na vajah. Prizorov je bilo osem. 

Anja Adamlje, 3.b

 

Ideja predstave je nastala iz belega lista. Scena je bila odlična, morski psi so imeli 
dobre čeljusti. Pogostitev je bila odlična, se mi že cedijo sline. 

Peter Kenda, 3.b

Predstava je bila super.  Nihče se ni zmotil.  Vsi  prizori  so mi bili  všeč. Najprej  sta 
nastopila jastog in klobučar. Sledili sta dve meduzi in hobotnica. V tretjem prizoru sta 
odigrala morski pes in alga, v četrtem pa morski zvezdi in delfin. Sledili so še nastopi 
morskega psa, jastoga, želv in ostalih morskih živali.  Dobili  smo tudi  diplome. Na 
koncu je bila pogostitev. Vsi smo bili navdušeni. 

Hana Terezija Kovač, 3.b



Morda že  veste,  da  smo starše  popeljali  v  morske  globine?  Jaz  sem bila  morska 
zvezda. S sestrico sva se ves čas prepirali. Kmalu je prišel delfin in vse rešil.

Iuna Kokelj, 3.b 


