
 
 
Bralno-ustvarjalni projekt o H. C. Andersenu za učence 4. razre-
da smo izvajale razredničarki Mihaela Gerjovič, Mateja Hribar 
in knjižničarka Marjetka Dragman. 
 
Namen projekta je bil razvijati pozitivni odnos do knjig in bra-
nja, dvigniti bralno kulturo ter spodbujati ustvarjalnost. 
Projekt smo izvajali od septembra do marca. Brali smo njegove 
pravljice in spoznali različne svetove, v katerih živimo. Seznanili 
smo se z Andersenovim življenjem in spoznali nekaj zanimivosti 
iz njegovega življenja. Virtualno smo se potepali po mestu 
Odense, rojstni hiši in muzeju Hansa Christiana Andersena ter 
spoznali značilnosti Danske. V učilnici za gospodinjstvo smo  
praktično spoznali kulinariko Danske.  
 
Učenci so se pridružili ustvarjanju. V svojih literarnih delih so 
se vživeli v pravljične junake in jih prikazali v zgodbah, pesmih, 
ilustracijah in stripih. 
 
    Učenci 4. b in učiteljica Mateja Hribar 
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Danska kulinarika nas je navdušila 

Učenci četrtih razredov sodelujemo v bralno-ustvarjalnem projektu – H. C. Andersen.  Sezna-
nili smo se že z Andersenovim življenjem, brali njegove pravljice ter spoznali značilnosti Dan-
ske v času šolanja na daljavo. 
V torek smo se preizkusili v pripravi danskih palačink (aebleskiver) in obloženih kruhkov 
(smorrebrod).   
V razredu smo se razdelili v dve skupini. Skupina, ki je ostala v razredu je izdelovala danske 
zastavice. Druga skupina pa je odšla s knjižničarko v gospodinjsko učilnico. Tam smo se razde-
lili. Eni smo pripravili maso za palačinke. Zelo natančno smo upoštevali recept za pripravo ma-
se. Medtem so drugi pripravljali sestavine za obložene kruhke. Bilo je zelo zabavno, ker je mo-
ral vsak nekaj narediti.  
V razredu smo izdelke postavili na mizo s pogrnjenim prtom. Palačinke so bile namazane z Nu-
tello, kruhki pa z maslom in obloženi s salamo, sirom, jajčkom, kumarico in korenčkom. Komaj 
smo čakali, da probamo, kar smo ustvarili. 
Na koncu smo naše kuharske umetnine pojedli. Vse je bilo zelo dobro. Želim si, da bi še kdaj 
podobno ustvarjali.  
Bilo je res super! 

         Manca Verček Rems, 4. b  

Plakat o Danski       Ema Cimermančič, 4. b 



Srečal sem H. C. Andersena 

V nedeljskem hladnem jutru sem se s sestro Izo in bratrancem Filipom odpravil sankati. Odšli 
smo v majhno dolino, ki leži za našo hišo. V globokem snegu smo naredili tunel, skozi katerega 
smo se sankali. Nenadoma se je steza pod menoj vdrla in padel sem v veliko luknjo. 
Na dnu luknje sem zagledal gručo škratov, ki so veselo prepevali. Dali so me na sani in odpeljali 
do skrivnostnega dvorca. V dvorcu je mrgolelo pravljičnih bitij in junakov, ki so bili zbrani okoli 
skrivnostnega moža. Ta skrivnostni mož jim je bral pravljice. Z zanimanjem sem prisluhnil njego-
vim pravljicam. Ko je nehal brati, me je pogledal in videl sem, da je skrivnostni mož Hans Chri-
stian Andersen. 
Povabil sem ga k sebi domov, skupaj z njegovimi pravljičnimi junaki. Dolgo v noč smo se zabava-
li ob branju njegovih pravljicah. 
Nenadoma sem zaklical močan mamin glas, da naj ostanem iz postelje. Tako sem se zbudil iz 
mojih lepih sanj. 

Lan Brodar, 4. b 

Srečal sem Grdega račka 

Bil je mrzel jesenski dan in z družino smo šli na sprehod ob reki Krki. Malo naprej od gostišča 
Loka, sem zagledal v reki laboda, ki se je zapletel v ribiško vrvico. Hitro sem mu šel pomagati. 
Prerezal sem ribiško vrvico in labod mi je rekel hvala. Tako me je presenetil, da sem padel na 
rit. Z labodom sva se začela pogovarjati. Povedal mi je, da je labod iz Grdega račka. Opisal mi je, 
kako je potoval po svetu. To je bil čudežni labod, ki mi je obljubil, da mi bo v zahvalo izpolnil 
eno željo. Joj, kako težko je izbrati samo eno željo! Želel sem si, da ne bi bilo več karantene in bi 
lahko obiskal babico, prababico in vse ostale prijatelje. Čeprav nimam rad objemov, bi rad objel 
babico in dedka. 
Labod mi je obljubil, da se bo potrudil in zato čakam. 

Jure Štravs, 4. b 

Mala morska deklica      Maša Vidic, 4. b 



 

 

Hans Christian Andersen—ilustracija     Manca Čretnik, 4. b 



Rebeka na izletu s svojimi živalskimi prijatelji 

 
Na čudovit nedeljski sončni dan je Rebekin oče rekel svoji hčerki, naj svojo psičko pelje ven. Ko 
je odprla psičkina vrata, je bila ta tako vesela, da ji je skakala do ramen. Spustila jo je ven in sku-
paj sta tekli na travnik. Psička je slišala, kako lepo prepevajo ptički, zato je rekla Rebeki naj jih 
pokliče, da se bodo skupaj igrali. Rebeka jih je poklicala in tako so se skupaj igrali. A potem so 
ptički Rebeki rekli, da poznajo prostor, kjer je veliko narave in polno čarovnije. Lepo so jo prosi-
li, naj gre z njimi in rekla jim je, da ne more pustiti družine same. Ko so ji povedali, da se bo vrni-
la še pred večerom, je stekla samo še po hrano, pijačo, povodec in psičko in tako so šli na pot. 
Ko so prispeli, je bilo tako lepo, da je Rebeka hotela ostati za vedno. Spomnili so jo, da se mora 
vrniti pred večerom. Ko so si dovolj razgledali, so si rekli, da bo najbolje, da gredo domov, a niso 
našli poti domov. Iskali so nekoga, ki bi jim pokazal pot domov. Nikogar niso našli. Nenadoma je 
nasproti prišel H. C. Andersen. Povedal jim je, kje je njihov dom. Zahvalili so se mu in šli domov. 
Ko so prispeli nazaj, so se ptički vrnili v svoja gnezda. Tudi psička in Rebeka sta šli v svoje stano-
vanje. Ko pa je Rebeka vstopila, sta jo starša okregala, ker ju je skrbelo, kje je ni bilo toliko časa. 
Opravičila se je in srečno so živeli do konca svojih dni.     

         Rebeka Mohorko, 4. b 

 

Pravljične sanje 

Tam v daljavi, nekaj se sliši. 
Kaj je to? 
To so pravljični junaki, 
močni veliki krepaki! 
Stopim bližje in ugotovim, 
da to, pravljični je svet. 
V krogu zberejo se vsi junaki 
in morska deklica jih vabi. 
Na predstavo,  
da pokaže jim pravo zabavo!  
Potem zbudim se 
in ugotovim,  
da to, lepe sanje so bile. 

Nika Petrina, 4.b 



 

Pravljični junaki        Filip Jerković, 4. b 

Kopenhagen        Jovan Milenković, 4. b 
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Pravljični junaki—strip      Lan Hudovornik, 4. b 
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Zajček Tim in deček Tine        

Nekoč je Božiček letel s svojimi devetimi severnimi jeleni. Letel je nad vasico, ki je bila majhna in 

revno okrašena. Ko se je približal je zagledal zajčka, ki je bil zgubljen in lačen. Božiček se je spustil 

ponj. Bil je bel in lep. Na poti je srečal H.C Andersena. Ko ju je zagledal je spraševal, kaj dela z 

njim. Božiček je rekel, da je od zgoraj videl zajčka in se spustil ponj, zdaj ne vem, kaj naj z njim.  

 

 

H. C. Andersen je rekel, da pozna dečka v vasi, ki je zbolel in da mu je največja božična želja, da 

dobi majhnega zajčka. Dečku je bilo ime Tine. Božiček je takoj vzletel in odpeljal zajčka, da bi ga 

umil in pripravil za Tineta. Ko se je vrnil hitro je našel njegovo hišo. Ko je potrkal mu je odprla 

Tinetova mamica. Bila je vsa začudena. Božiček jo je vprašal, če bi se lahko srečal z Tinetom.  
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Mamica ga je povabila v hišo. Deček je bil tudi ves začuden. Z njim je bilo v sobi tudi njegova tri naj-

boljša prijatelja. Božiček ga je pozdravil in mu pokazal veliko škatlo. Ko jo je odprl je bil zelo navdu-

šen. Vriskal je in se zahvaljeval. Naenkrat se je počutil veliko boljše. Vstal je in začel skakati. Vsi so od 

veselja vpili, da je ozdravel. Mamica je začela jokati od veselja. Božiček je vse povabil ven, ker ima še 

eno presenečenje. Vsi so stekli ven in zagledali, kako je cela vasica postala bogato okrašena z lučka-

mi, okraski... Deček Tine je dal zajčku ime Timi. Živela sta srečno do konca svojih dni. 

Milana Kojić, 4. b 



Moj dežnik je lahko balon 
 
Če bi moj dežnik postal balon, bi želel poleteti v deželo pravih kovancev. Dežnik bi me lahko odnesel v 
čudežno deželo, kjer namesto cvetlic na steblih rastejo kovanci in bankovci evrov. Poiskal bi vse ko-
vance, ki mi manjkajo v moji zbirki kovancev in zapolnil svoj album. Potem bi se z atijem igrala s pravo 
blagajno, ki mi jo je lani prinesel Božiček. Na koncu bi nabral še cel koš denarja in bi ga razdelil tistim, 
ki nimajo denarja.  

Matic Verček Rems, 4. b 

Deček in dežnik 
 
Zunaj je lil dež. En deček je šel iz šole brez dežnika. Bil je ves moker. Stopil je v trgovino Ostržek. Hotel 
si je kupiti dežnik. Pri sebi je imel nekaj denarja, ampak ni bilo dovolj za dežnik, zato je jokal. Potem je 
prišel en gospod in mu je rekel, naj ne joče. Če mu bo pomagal pospraviti igrače, mu bo dal zastonj 
dežnik, ki je imel dva očesa, bil je mavričen in zelo lep. Po končanem delu so bile igrače lepo zložene. 
Zahvalil se je gospodu. Potem je prišel suh domov. Ko ga je mamica zagledala, se je spraševala, kako 
to, da ima dežnik. Ko ji je pojasnil, je bila zelo vesela. 

Milana Kojić, 4.b 

Zgodbe izpod dežnika 

Ples v dežju 
 
Deklica se je sprehajala po mestu. Zunaj je bil siv in deževen dan. Nikogar ni bilo videti. Sama je hodila 
in hodila in bilo ji je dolgčas. Naenkrat je zaslišala tiho glasbo, ki je prihajala od daleč. Sledila je tihemu 
zvoku in prišla je do ulice, kjer je bil zvok bolj glasen. Ugotovila je, da glasba prihaja iz hiše, ki je bila 
zelo osvetljena. Za zavesami oken pa so se premikale sence ljudi, ki so se gibali v ritmu glasbe. Opazo-
vala je premikajoče sence in se pozibavala pod svojim dežnikom. Ker je bila revna, doma ni mogla po-
slušati glasbe, ob kateri bi lahko zaplesala. Naenkrat je začela tudi sama plesati. Plesala je in plesala in 
ni videla, da so jo ljudje v hiši opazili in jo tiho gledali. Naenkrat  je glasba utihnila in slišati je bilo buč-
no ploskanje. Sedaj je opazila ljudi, ki so jo opazovali. Priklonila se je gledalcem in počasi odplesala 
naprej po ulici proti svojemu domu. 

Manca Verček Rems, 4. b 
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Pod čudežnim dežnikom 
 
V Novem mestu je živel deček, ki je imel čudežni dežnik. Izgledal je kot navadni mavrični dežnik, a ni 
bilo tako. Če se je deček sprehajal po dežju in je zavrtel dežnik, se je v hipu pokazala mavrica. Ta ma-
vrica pa je imela moč, da je žalostne ljudi spravila v dobro voljo ali jih je pozdravila. To je deček izve-
del, ko je njegova babica zbolela za rakom. Z dežnikom je razveselil babico in dedka, ko sta bila ža-
lostna. 
Od takrat naprej deček hodi po mestu in vrti svoj dežnik. 
           Jure Štravs, 4. b 

Pod dežnikom 
 
Nekoč se je Lili peš odpravila k babici. Tam je najprej pojedla kosilo. Potem pa se je odpravila domov. 
Čez nekaj časa je začelo deževati in Lili je odprla svoj mavrični dežnik. Postala je jezna, ker je do doma 
imela dolgo in  mokro pot. Naprej je odšla po travniku do glavne ceste. Travnik je bil čisto premočen. 
Še dobro, da je imela obute nepremočljive čevlje. Rada je skakala po lužah. Sedaj se ni upala, ker bo 
mokra. Po glavni cesti je hodila, nato pa ji je postalo hladno. Na poti domov je srečala prijateljico Bri-
no brez dežnika. Dogovorili sta se, da bo Brina odšla k njej domov.  
Doma sta si privoščili vroč kakav. 

Manca Čretnik, 4. b 

Pod dežnikom 
 
Dežnik je zaščita pred dežjem. Nikoli ne bi pomislil, da je lahko zabaven.  
Nekemu dečku je bil dežnik najljubša igrača. Nekega jutra se je zbudil daleč od doma na gori polni 
orlov, pod njim pa je bil prepad. Doma se je tisočkrat igral, da je dežnik padalo. 
Skočil je z dežnikom, ki je bilo njegovo padalo in letel je nad dolinami. Vesel je bil, ko je zagledal svojo 
hišo.  
Pristal je na otoku, okoli je bila voda z morskimi psi. Spraševal se je, kje ima čoln. Nenadoma se je 
njegov dežnik spremenil v čoln in se z njim odpeljal na kopno. Tedaj pa je bil pred njim prepad, ki je 
bil ovira do njegove hiše. Na njegovi strani je bila vrv. Nanjo se je obesil z dežnikom in odpeljal na 
drugo stran in stekel domov. 
Pa še to, vse skupaj se mu je sanjalo. 

Lan Hudovornik, 4. b 
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Pod dežnikom 
 
Barbara se je zbudila in ugotovila, da nima darila za prijatelja. Odpravila se je v trgovino. Dobil jo je 
dež. Vzela je dežnik, hitro kupila darilo in šla domov. 
 

Samo Rogina Bregar, 4. b 

Pod dežnikom 
 
Nekoč je živela deklica po imenu Lori. Zbirala je dežnike. Za vsak rojstni dan so ji vsi prinesli dežnik. 
Najraje pa je imela mavričnega. Z njim je rada čofotala po lužah ali pa ga je kar tako odprla. 
Nekega dne je strašno zagrmelo. Strela je udarila v odprti dežnik. Lori se je zelo ustrašila. Nenadoma 
je zaslišala tihi glasek, ki je jokal. Gledala je  in poslušala. Nič ni vidila. Ko je napela oči in ušesa, je za-
gledala drobno ptičko. Prosila jo je, če ji pomaga, saj je padla iz gnezda. Njena mamica pa je šla po hra-
no. Lori je debelo pogledala in ni razumela, kako da razume govorico živali.  
Zaprla je dežnik in ptičko vzela v roke. Tedaj pa jo ni razumela. Videla je samo odpiranje kljunčka. Ko 
pa je dežnik ponovno odprla, je zaslišala,  kako jo ptiček prosi za pomoč.  
Spoznala je, da z odprtim dežnikom, razume tegobe živali. S pomočjo dežnika je kasneje pomagala ve-
liko živalim.  
Tudi zdaj, ko je odrasla, rada pomaga. Zdaj je veterinarka. Zdravnica za živali. No, včasih si tudi zdaj še 
odpre dežnik, zapre oči in si pokliče moč in energijo za pomoč drugim. 
 

Maša Vidic, 4. b 
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Deček Brin na domačem kolišču 

  
Če zamižim, 
kot Brinov sokol nad koliščem letim. 
Vidim kolibe polne ljudi, 
vsak na ribolov, lov hiti, 
samo ded Volk pred hišo sedi 
in zgodbe govori. 
Stric Oblak voz naredi, 
Brin medveda prepodi, 
zato veseli so vsi. 

Oskar Iskra, 4.b 

Deček Brin na domačem kolišču     Samo Rogina Bregar, 4. b 
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