Šestošolci so urili svojo domišljijo in pisali nadaljevanja pravljic, ki so jih
brali pri pouku.

S KAČO SE JE OŽENIL (nadaljevanje)
Kmalu sta se poročila še srednji in najstarejši sin. Leto za tem pa je najmlajši sin
pričakoval svojega prvega otroka. Ob njegovem rojstvu so priredili zabavo, na
kateri so hoteli dojenčka vsi pestovati, ker je bil tako ljubek. Ko so vsi odšli, se je
zgodil čudež in dojenček je spregovoril. Njegova starša sta bila tako presenečena,
da sta obnemela. Otroček je prvič stopil na noge že pri treh mesecih, pri enem
letu pa je znal že brati. Ugotovila sta, da je to povezano z urokom, ki ga je
čarovnica izvedla nad otrokovo materjo. Čez dve leti sta pričakovala še drugega
otroka. Ko se je ta rodil, je na zabavi spregovoril pred vsemi gosti. Povedal jim je,
da naj gredo v gozd k starčkovi hiški in mu dajo piti vino. Tako so tudi storili in
zgodil se je še en čudež. Starček je postal mladi princ. Zahvalil se jim je, ker so
ubogali dojenčka in jim v zameno dal čarobno vejico, ki naj bi jim pričarala vse,
vendar je ne smejo uporabiti v svojo korist. Od takrat naprej so pomagali ljudem
v stiski.
Pia Adamič, 6. a

Zgradila sta si hišico ob velikanski njivi, na kateri sta gojila sadje in zelenjavo. Na
trgu sta imela svojo tržnico, na kateri sta prodajala vse svoje pridelke. S tem sta
zaslužila nekaj denarja, da sta se lahko preživljala. Ustvarila sta si družino. Rodili
so se jima trije otroci, ki so radi pomagali pri delu. Njihovi pridelki so bili cenjeni
v širši okolici. Nekega dne je Mižek pripeljal sedem krav, katere so dajale mleko,
iz njega pa so pridelovali domači sir za prodajo. Pri hiši je bilo dovolj denarja in
hrane, predvsem pa veliko ljubezni, da so lahko srečno živeli, dokler jih nista ločili
lopata in motika.
Vid Sedar, 6. a

Živela sta srečno v svojem gradu. Nekega dne je kraljevič izgubil ključ. Preiskal
je vse, a ga nikjer ni našel. Iskal je tudi kraljično, a tudi nje ni bilo nikjer. Ugotovil
je, da je izginila. Poklical je očeta in oba brata, da so jo skupaj odšli iskat v gozd.
Po dolgem iskanju so zaslišali krike na pomoč. Zagledali so velik grad, ki so ga
stražili pasjeglavci. Oni so bili štirje, pasjeglavcev pa pet. Starejša brata sta od
strahu zbežala, najmlajši in oče pa sta počakala na noč. Splazila sta se v grad. Ker
so pasjeglavci trdo spali, sta pregledala vse kotičke in našla kraljično in ključ.
Slednjega je kraljevič pospravil v žep in ga trikrat zavrtel. Vse negativno je
izginilo, kraljična in kraljevič pa sta srečno živela naprej v svojem gradu.
Žan Sedovšek, 6. b

UGRABITEV
Čez nekaj let je najstarejši sin dobil trojčice Emo, Evo in Elo. Njegova žena je
hotela imeti še fantka. Po letu dni sta le dobila še sina Leva. Naslednje leto je tudi
drugi sin dobil peterčke, tri deklice Lio, Lano in Laro ter dva fantka, Lukasa in
Liama. Po treh mesecih je zanosila še žena najmlajšega sina. Rodila se jima je
punčka Emilija.
Ko so vsi otroci odrasli, so se nekega dne v visoki travi igrali skrivalnice. Naenkrat
najmlajše Emilije niso več našli. Iskali so jo in iskali, a neuspešno. Niso si takoj
upali povedati staršem. Šli so jo iskat. Iskali so jo v parku, na travniku, po vseh
cestah, povsod, a je bilo, kot bi se pogreznila v zemljo. V trenutku, ko so hoteli
povedati staršem, so jo zagledali v črnem avtu, ki je peljal mimo. Sledili so mu.
Prišli so do velikanske skale, ki je zakrivala votlino. V njej so odkrili sedem majhnih
vrat. Za zadnjimi je stal kažipot. Vprašali so ga, kam je šel ugrabitelj z majhno
punčko. Odgovoril jim je, da je mimo šlo že veliko ugrabiteljev. Nato je začel
naštevati imena. Otroci so bili neučakani, zato so mu skočili v besedo in mu
povedali, da je njihova sorodnica Emilija. Pokazal jim je pot in stekli so skozi vrata
številka 2. Hoteli so rešiti zvezano Emilijo, a so se sami ujeli v past. Izvedeli so,
da ji je prijazna gospa ponudila liziko, jo zagrabila in odpeljala v svoje domovanje.
… Starši so iskali svoje otroke, prečesali vse travnike in gozdove naokoli, dokler
niso naleteli na napol odprto votlino. Ko so prehodili vse labirinte, so jih končno
zagledali pred sabo, zvezane na stolih, čakajoče, da jih najdejo in rešijo. Ko so
prišli v varno zavetje doma, so mladi spoznali, da nikoli ne smejo zaupati nekomu,
ki ga ne poznajo. Živeli so srečno do konca svojih dni.
Živa Rizvič, 6. c

VOLK IN LISICA (nadaljevanje)
Zadovoljna s polnim trebuhom se je lisica odpravila čez hrib, kjer je imela svoj
brlog. Na jasi se je zleknila, da si je malo odpočila in sladko zaspala. Nenadoma jo
je prebudil lajež iz daljave. Hitro je vstala in začela bežati. Tekla je, kolikor so jo
nesle noge, in pristala tik pred lovcem. Počilo je in lisica se je mrtva zgrudila. K
njej je prvi pridrvel pes, ki je zadovoljno migal z repom ter jo ovohaval. Lovec je
lisico privezal na palico in se skupaj s psom odpravil domov.
Tako se je končalo življenje lisice zvitorepke, ki ni vedela, da jo čaka podobna
usoda kot volka lakotnika.
Eva Prilasnik, 6. c

