
Za 5. a slovenska beseda veliko velja, 

še posebej, kadar se z rimami poigra. 

Prve rime so septembra nastale, 

ko so nas poti na slovensko morje pripeljale. 
 

Ko iz Postojnske jame spet pridemo na svetlobo,                                                                                                   

zagledamo svojo bodočo sobo.  

Sredi noči, temne noči,                                                                                                                                                                   

v soju mesečine,                                                                                                                                                                   

zasvetlika se napis  "soba 302". 

Za pet dni, pet kratkih dni,                                                                                                                                       

v naši sobi prepira ni. 

Strahu tu ne poznamo,                                                                                                                                                            

pa če se prevrnemo na glavo. 

Ključavnica se zavrti,                                                                                                                                                           

notri drugega ne izpusti. 

Iz trgovine diši,                                                                                                                                                                                                                           

zato Pie ne skrbi.                                                                                                                                                                    

Naša ključarka Anamari                                                                                                                                                                 

se vedno veseli. 

Tara nas zgodaj zbudi,                                                                                                                                                                          

da se zajtrka ne zamudi. 

Naša soba po sivki diši,                                                                                                                                            

pridruži se nam tudi ti!        Pia Pečar, Anamarija Mohorič in Tara Torkar 

 

Prvič sem v šoli v naravi,                                                                                                                                                                                    

s svojimi sošolci pravi.  

Res fino se imam,                                                                                                                                                          

čeprav včasih grem kam sam.  

Na Bele skale plavat ne grem,                                                                                                                                              

ker moj voziček za to ni narejen.  

Za zajtrk, kosilo, večerjo, dobro jem,                                                                                                                                 

da poln energije sem.  



Po večerji na sprehod z njimi rad grem,                                                                                                                       

saj vedno nekaj novega od učiteljev izvem.  

Zvečer utrujen sem  zelo,                                                                                                                                                               

ker baterije se mi izpraznijo.        Luka Por 

Ker pa beremo radi, 

smo magnetnega dečka spoznali 

in Arturjeve rime nadaljevali.  

 

Sem Artur, magnetolog, 

prijatelj vseh zvedavih otrok. 

Netkovo mišljenje je bilo,                                                                                                                                                   
da nikogar na tem svetu  privlačil ne bo.                                                                                        
Izogibali so se ga prav vsi,          
sošolci, prijatelji                            
in celo mama zaradi vsakodnevnih skrbi.                                                                               
Nekega dne spoznal je Alberta,  
gospoda, ki skoraj čarati zna.                                                   
Albert ni bil čarodej,  
ampak nekaj boljšega,  
zato Netek veselo se smej!                                                                                      
Fantiča v napravo poslal je,  
da namagnetil ga je  
in od takrat naprej je Netek postal Magnetek,  
ki privlačil je vse.                                                                
Težave z neprivlačnostjo končale so se,  
a kaj ko nekaj konča se,  
se drugo začne.                                                       Žiga Adamlje 

 (O MAGNETOLOGU IN ČARODEJU) 

Kdor je magnetolog,                                                                                                                                                
je prijatelj vseh zvedavih otrok.                                                                                                                         
Zna namagnetiti in razmagnetiti vse.                                                                                                                                                       
Kaj pa zna čarovnik?                                                                                                                                                         
Čarovnik zna žabje krake                                                                                                                        
spreminjati v slastne omake,                                                                                                                                                                                                            
bedake v mestne veljake                                                                                                                                in 
tudi za katere se nihče ne zmeni,                                                                                                                     
spremeni v pravljične junake.    Rebeka Zupan Zagorc 
 
 
 
 



(ČARODEJ) 
 
Na travniku neštetih, polnih odej, 
skače čuden čarodej. 
Dela dolge korake, 
da pride do sladke omake, 
ki v loncu diši, 
že cele tri dni. 
Nato zagleda luč, 
in žarnica je fuč. 
Ko zalaufa avtomobile, 
ven priletijo pile. 
Na cesti zagleda bedake, 
ki se igrajo veljake.    Jan Maj Novak 
                     

(MAGNETOLOG IN NETEK) 
 
Jaz sem magnetolog, 
prijatelj vseh otrok. 
Vem kaj se vrti 
in kaj si ti. 
 
Tvoji predniki so bili, 
naslednikov pa še ni. 
Jaz sem magnetolog, 
znanstvenik vseh strok. 
 
Ti si Netek, 
zdaj postal boš Magnetek. 
Prijatelje boš privlačil 
in jih tako označil.         Ela Zupan 
                     
 

Jaz sem Netek, 
z m-jem bi bil metek. 
To slabo za tiste bi bilo, 
ki me zafrkavajo. 
 
A jaz sem Netek, 
na žalost ne metek.  
To boljše je za vse, 
ki zafrkavajo me.    Peter Rozman 
 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
    
 
 
POREDNI MAGNETEK 



 
Naš poredni Netek 
je kakor en magnetek, 
saj vedno dreza vame, 
da mi kaj vzame. 
 
Naš učitelj je strog  
do vseh otrok,  
saj Netek vedno kaj ušpiči, 
ker ga v glavo nekaj piči. 
 
In ko pride petek, 
se poredni Netek  
hitro odpravi domov 
kot magnetek.          Luka Por 

 
(MAGNETNI DEČEK) 
 
Magnetolog sem magnetolog, 
kralj vseh znanstvenih otrok 
in edini vem zakaj se svet vrti. 
 
Jaz imam stroje magnetne, 
za prijatelje znanstvenih otrok. 
 
In ko magnetni deček prileti, 
se magnetizem v glavo zaleti.          Anamarija Mohorič 
 

 
ENEJ 
Mislim, da je sosedov fant vame. 
Ko skače na trampolinu, 
je vsaka salta zame.  
 
Mislim, da je sosedov fant vame, 
ko mu povem zgodbo, 
ga vsa prevzame. 
 
Če je to res, 
bi vedel le čarodej 
in sosedov fant Enej.     Ina Sekne 
 
 
SI ALI NISI? 
  
A si čarodej ali nisi? 
Si ali nisi? 
Čarodej? 
Si ali nisi? 
 
Čarodej sem in to velik. 
Tak, ki žabje krake spreminjam v omake. 



Tak, ki bedake začaram v mestne veljake. 
 
A si čarodej ali nisi? 
Si ali nisi? 
Sem in to velik. 
Žabje krake spreminjam v mestne veljake.   Tara Torkar 

 

 
Magnetolog je čarovnik, 
ki ve vse o magnetih. 
Mogoče ima celo magnetni telovnik, 
ki je ves v barvah rdečih. 
 
Magnetolog je verjetno privlačen 
ogromno dela in raziskuje, 
zato je gotovo  že kaj lačen, 
ko po veliko šolah potuje.    Emma Chuter    

 
MAGNETOLOŠKA ŠOLA 
Magnetolog otrok je bil strog, 
ni jim mogel dopovedati, 
da je on znanstenik vseh zvezdavih otrok.  
 
Pok in pik pa so se mu smejali. 
Ko je izrekel besedo lik so vsi likali 
in so imeli magnetološke žulje.  
Tik tok in pok je ura tekla.  
 
In je rekel da gredo domov, 
da naj Marko prinese sol.  
A le po naši šoli zdaj diši, 
ko magnetolog lepo kriči.                                 Špela Lipovec 
 
 

ČAROVNIK 

Čarodej je isto kot čar odej, 

da ti je toplo. 

Ča rov ni ka  je isto kot rov ni kača, 

samo, da se beseda zvrača. 

Žabje krake spreminja v omake,  

je kot bedake začara v veljake. 

Ne boš več Netek  

ampak boš magnetek.       Taida Mulalić 



 

NETEK  MAGNETEK 

Deček Netek je sam,  

mama nima časa zanj. 

Sošolci ga podijo stran,  

k čarodeju se odpravi v Kranj. 

 

Netek postane magnetek,   

privlačen in srečen, 

izogibati se mora avtomobilov in pil, 

da ne bi spet bil nesrečen.                      Ben Pogorevc 

 

ŠEL BOM V BOLJŠI SVET 
Ta svet je slab.  
Noben od staršev 
mara me ne, 
kot da sem slabši še in še. 
 
Moj oče je magnetolog, 
in zelo je strog. 
Moja mama pa kuharca, 
boljša ni od ateka. 
 
Moj oče je magnetolog,  
in preučuje avomobile in pile.  
Mama pa kuharca,  
ki preučuje omake in mestne veljake. 
 
Noben od staršev me ne objame, 
noben se ne meni zame. 
In vsi, ki so kdaj moji prijatelji bili, 
jih zdaj več ni. 
 
Adijo, živjo, grem v drugi svet, 
drugi svet, boljši  svet. 
Tam kjer prepirov ni, 
in vsi so srečni do konca dni.    Hana Al Yamda 


