
V izmišljenem mestu 

V mesto so prišli trije marsovci. Prileteli so z letečim krožnikom. 

Oblečeni so bili v zelena oblačila. Marsovka je pričakovala dojenčka. 

Potrebovali so pomoč. Z reševalnim vozilom sem jih odpeljal v 

bolnišnico. Tam so ji pomagali zdravniki. Dobili so novega člana in 

odleteli na Mars. Vsi so bili veseli. 

Anej 

 

 

 

Sladko mesto 

Moje izmišljeno mesto bi se imenovalo Sladko mesto. Hiše bi bile iz čokolade. Po cesti bi 

tekla sladka smetana. Ob cesti bi rasla drevesa z bomboni. Namesto rož bi rasle lizike. Na 

vsakem vogalu bi bila slaščičarna, kjer bi prodajali sladoled. V parku bi bilo res super. Tam bi 

imeli obilo sladke pene. Po peni bi lahko skakali, plezali in se z njo sladkali. Hodila bi po 

mestu in vzela košček tu, košček tam. Imela bi se super! 

Lara 

 

 

V mestu Sladkorček 

V mestu Sladkorček živijo mali in veliki sladkorčki. Vse hiše so iz čokolade in bonbonov 

Drevesa so iz sladoleda in sladolednih palčk. Nekega dne je v mesto prikorakala Toplota. 

Drevesa so se stopila in hiše prav tako, da prebivalci niso več mogli vanje. Sklenili so, da za 

pomoč prosijo starega prijatelja, gospoda Mrazka. Gospod Mrazek je privolil, da bo pomagal 

rešiti mesto. S svojim ledenim dahom je spet strdil mesto v svojo obliko. Meščani so se 

zahvalili gospodu Mrazku za pomoč. In tako je bilo spet vse po starem! 

Zaja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladki dol 

V mestu Sladki dol so bile hiše, bloki in trgovine iz sladkarij. Tu je bila tišina, dokler ni 

nekega dne prišel cirkus, ki je bil tudi iz sladkarij. Nastal je velik hrup. Povzročale so ga 

živali. Življenje se je spremenilo. Ni bilo več enostavno, ampak težko. Ko pa je cirkus odšel, 

je bila spet tišina, a prebivalci se niso dobro počutili, ker jim je bilo dolgčas. In dolgčas jim je 

bilo do konca dni.  

Nika 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Tudi Gajino mesto je imelo okus po 

sladkarijah. Hiše so bile iz čokolade, okna iz 

lizik in streha iz bonbonov. Postelje so bile 

karamelne in blazine iz »Nutele«. Nekega dne 

pa so priredili ognjemet in vse se je 

spremenilo. 

 

Le zakaj je Blažu všeč Čokoladno 

mesto? Preprosto! Ker je tam vse iz 

čokolade! Vse je v lučeh. V mestu so 

samo prijazni ljudje, ki niso čisto nič 

zlobni. Vsi so enaki.  

     

 



Najlepša lutka v mestu 

Nekoč je bilo mesto po menu Ustvarjanje. V tem mestu so vsi ljudje zelo radi ustvarjali. 

Nekega dne so se odločili, da bodo izdelovali lutke. Najlepša lutka bo nagrajena. Ves dan so 

se ljudje trudili, da bi bila prav njihova lutka najlepša. Za izdelavo so uporabljali različne 

materiale: volno, blago, glino, les, papir in plastiko. Zvečer so razglasili najlepšo. Najlepša je 

bila lutka gospe Veselice. Za nagrado je dobila zelo, zelo veliko čokolado. 

Ela K. 

 

 

 

Mačomesto  

Bilo je sončnega dne v Mačomestu, kjer lahko živijo samo mačke. Na delo pa so šli vsi piloti, 

kuharji in frizerji. V šolo so odhiteli otroci in v vrtec dojenčki. Doma so ostali samo slikarji. 

Letala so švigala po zraku. Potem pa pride najlepša mačka daleč naokoli. Da, najlepša! 

Ampak to zdaj ni pomembno, ker bo zdaj v zrak poletela raketa. Juhu! Je že v zraku! Zdaj je 

ura ena ponoči in vse mačke že spijo. 

Jani 

 

 

V mestu mehurčkov 

Tu je vsak dan zabaven. Vse je narejeno iz mehurčkov. Hiše so sezidane iz mehurčkov in iz 

dimnikov se kadijo mehurčki. Najbolj je zabavno, ko pada dež, ki je prav tako iz mehurčkov. 

Mehurčki so različnih barv in oblik.  

Nekega dne pa je v Mehurčkasto mesto pridivjala nevihta. Mesto je poplavilo, vsi mehurčki 

so plavali na vodi. Ker so se namazali z milnico, niso počili.  

Neja 

 



Balončkasto mesto 

 

V balončkastem mestu je vse iz balončkov. Tu živi petdest balončkov in štirideset balončic. 

Med seboj se vsi poznajo. Plešejo po zraku. Dan začnejo z zajtrkom.  Jedo zrak. Tudi za 

kosilo in večerjo ni nič drugače.  

Nekega dne je v mesto prišel človek. Igral se je z baloni. Veliko jih je počilo. 

Balončki so bili razočarani. Nikoli več si niso želeli obiska! 

Domen 

 

 

V mestu Bibo 

V mestu Bibo živi tristo tisoč prebivalcev. To je veliko mesto. Prebivalce imenujemo Bibovci. 

So mavričnih barv. Stavbe v mestu so visoke in steklene. V trgovinah so zaposleni roboti. 

Mestni park je kovinski. Vse rože in drevje prav tako. Mesto ima napredno tehnologijo. 

Bibavci ne hodijo v službo in v šolo. Enkrat na dan zapustijo dom, ko odidejo po hrano v 

trgovino. Tu poteka življenje zelo počasi in umirjeno. 

Jakov 

 

 

 

V Petrovem mestu ni vode, je samo »cocacola«. Ni 

hrane, ampak so le sladkarije. Nekega dne je prišel v 

njegovo mesto cirkus. Vsi ljudje so ga hoteli videti. 

Peter pa ne. Mama je bila začudena. Povedal ji je, da 

ga klovni dolgočasijo. In kaj se je še zgodilo? Lev je 

pobegnil in cirkusa ni bilo več.  

 

 



Stekleno mesto 

Zgradbe v mojem mestu so iz stekla. V vseh stanovanjih je več računalnikov, saj vsi člani 

družine vodijo življenje z njimi. Tudi mostovi so stekleni, tako lahko med hojo gledaš, kako 

teče reka, kako plavajo ribe in plujejo ladje. Avtomobili imajo gumbe namesto volana. Skiroji 

nimajo koles, ampak letijo na jedrski pogon. V restavracijah gostje naročajo hrano z dotikom 

na zaslon. Namesto, da ljudje hodijo, si med seboj le telefonirajo. No, približno tako bi 

izgledalo moje čudežno mesto. 

Amadei 
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