
KDOR NE SKAČE, NI OTROK

osnovnošolski HAIKU natečaj
šolsko leto 2019/2020



Pred nekaj dnevi je izšel težko pričakovani zbornik 

haikujev, katerega izid je ob koncu lanskega 

šolskega leta zaustavila epidemija. 

Glavni urednik zbornika je v uvodu zapisal: »Naš 

zbornik je v obupu čakal, da enkrat spet začne 

skakati … Vaši krasni haikuji pa so čakali na sonce 

nekje zadaj, v drobovju računalnika, čakali in upali, 

da skočijo v svet. In so, kot vidite, spočiti in poskočni 

med nami. Krasni in mladi, živi in veseli, živahni in 

modri.« 

Na natečaju, ki ga že 18 let pripravlja OŠ Tolmin, je 

sodelovalo 34 osnovnih šol. Našo šolo so že 

tradicionalno zastopali petošolci matične in 

podružnične šole, ki so se odlično izkazali v družbi 

starejših učencev. Veseli smo, da so bili v zbornik 

uvrščeni haikuji štirinajstih učenčev naše šole. 

Čestitamo!
Mentorica: Marjetka Dragman





Meta Kapš

Skačem tudi v spanju, 

v čudovitih sanjah.

Skačem brez meja.



Ajda Recelj

Skočim v trgovino

po kruh, mleko in jajca.

Mudi se mi domov.



Matej Gorenc

Imam govorni nastop.

Misli mi skačejo.

Drugič se moram bolje pripraviti.



Džejlana Jašarević

Raje skačem zunaj

s prijatelji, kot pa notri

z računalnikom.



Filip Škrbe

Skačem iz razreda v razred.

Vsakič nova učiteljica.

Z vsemi se razumem.



Ana Al Daghistani

Skačeš tudi v besedo,

tako v pogovoru

napraviš celo zmedo.



Julia Berus

Mali Mišo le sanjari,

da bo enkrat lahko skakal.

Zdaj je na vozičku.



Neja Gazvoda

Prsti skačejo po klavirju,

po belih in črnih tipkah. 

Glasba gre dobro v ušesa.



Anže Jakše

Končno je petek.

Hitro skočim jest in v avto.

Bazen me čaka.



Podružnica Birčna vas



Gal Bartolj

Čevelj mi skače

na nogici moji.

Kaj je zdaj to?



Benjamin Hrovatič

Skočim po balo,

da krave ne bodo lačne.

Oči bo zadovoljen.



Florijan Hrovatič

Klic smo dobili.

Alarm se je oglasil.

Iskre skačejo.



Tea Čelič

Leto se je začelo.

Pozabim preteklost,

v sedanjost skočim.



Neža Blatnik

Skačem od veselja.

Dobila sem prvega psa.

Srečna sem.


