NERAK IN JA
Nerak je bil rak, ne-rak. Živel je v Črnotičah, kjer je bilo vse tako črno. Torej, ta vasica,
mimogrede na dnu morja, je bila zelo majhna in neobičajna, zato jo je Nerak klical tudi Nevas
Črnotiče. Nerakovo najljubše mesto v nevasici je bil Nekoralni greben. Na njem se ni sončil
cele dneve, ker svetlobe ni bilo, zato tudi ničesar drugega ni bilo, vsaj za Neraka ne. Nekega
dne pa je v njegov podvodni nesvet prišel Ja. On je bil velik morski Japes s svetilko v roki.
Japes je postal Nerakov najboljši JAprijatelj in mu za vselej po-JA-jil neživljenje.
Urban Kocjančič

MORSKI KONJIČEK FLORJAN
Nekoč je živel morski konjiček z imenom Florjan. Florjan je živel na koralnem grebenu na
Floridi. Tam je našel raketo, ki ga je ponesla vse do obale Slovenije, kjer ga je galeb našel in
napadel. Ko je bil na kraju smrti, je prišel še bel galeb, ki ga je rešil in ga odnesel nazaj v morje.
Vprašal ga je, od kod prihaja. Povedal mu je, da naj se pazi drugih galebov. Nato mu je
odgovoril, da prihaja s Floride. Galeb mu je povedal, da si od nekdaj želi na Florido. Nato mu
je rekel, da ga lahko odpelje nazaj na Florido.
Nik Pahor

MORSKA ZVEZDA PIGEON
Živela je morska zvezda po imenu Pigeon. Zelo rada je imela kamne in spužve. Nekega dne se
je odpeljala na pot po zlati kamen. Zlati kamen je bil zelo dobro skrit. On je imel čudne noči:
lahko se je samo premikal, postal zelo močan in ustavil čas. Kamen je bil skrit v banki. Okoli
je imel obsidian, zato ga je bilo zelo težko ukrasti. Pigeon je uspel do banke in najprej ukradel
10,000.000 dolarjev, nato še kamen. Zelo hitro je zbežal stran od banke, ker so ga lovili. Policija
ga je ulovila. Zgodba se konča tako, da Zvezda Pigeon umre zaradi raka.

Francesco Lo Pinto

ŽELVA NA KOPNEM
Nekega dne je želvica po imenu Lulu skakala po pesku. Ko je zagledala človeške roke, je brž
pohitela ter odskakljala na skalo in se skrila. Gledala je vse naokoli in pomišljevala, kam bi še
lahko šla, da bi našla svoje starše. Videla je svoje prijatelje in povedala, da se ji zdi, da je videla
človeka, ki jo je hotel ugrabiti. Prijatelji se ji zasmejijo in ji odgovorijo, da so to ljudje, ki
pobirajo smeti. Nato Lulu zagleda svoje starše in pohiti do njih ter vsi skupaj s prijatelji
odskakljajo v vodo. Nato Lulu živi do konca svojih dni s starši.
Lea Zerbo

TRAGEDIJA
Vsako minuto, vsako sekundo se človek bolj in bolj stara, tehnologija pa se bolj in bolj razvija.
Nove stvari so mnogo bolj škodljive za človeka in tudi za okolje. Morja so nekoč bila tako čista
kakor biser, toda sedaj je v njih veliko plastike.
Bila je želva po imenu Koko. Nekega dne se je odpravila na veliko raziskovanje. Bila je
radovedna, zato si je stvar zelo dolgo ogledovala. Naletela je na kup plastičnih obročkov in ker
jo je zanimalo, je šla še bliže. Zataknilo se ji je za vrat. Začela se je dušiti. Na srečo so ji na
površju pomagali ljudje.
Elma Imširović

TRIJE RAKCI
Nekoč je živel rakec, ki je bil zelo drugačen od ostalih rakcev. Bil je zelene barve. Nihče ga ni
maral, zato se je odločil, da gre poiskati nove prijatelje. Videl je veliko skalo in splezal nanjo.
Zgoraj je videl dva modro-oranžna rakca. Postali so dobri prijatelji. Vedno so bili skupaj in
nikoli se niso ločili. Nekega dne so se odločili, da gredo na avanturo in si poiščejo nov dom.
Hodili so nekaj dni in se odločili, da je tu pravi kraj. Bil je gozd s čudovitimi zelenimi barvam
in rekami, pticami, ki so pele do večera. In bili so srečni.
Melita Djapić

ŽELVICA
Nekega lepega dne je želvica plavala po oceanu. Igrala se je s svojimi prijatelji. Igrali so se igro
lovljenja. Naenkrat se je želvica zataknila v plastiko. Hotela se je rešiti, ampak ji ni uspelo. Tudi
prijatelji je niso uspeli rešiti, čeprav so se zelo trudili. Kričali so »na pomoč«, vendar se nihče
ni oglasil. Bili so samo trije. Eden je šel po pomoč, drugi pa jo je še kar poskušal rešiti. Nato je
mimo prišla želvina mama in jo z veliko truda rešila. Tako so se šli lahko spet veselo igrati.
Živeli so kot dobri prijatelji do konca svojih dni.
Sabrina Imširović

UBOGA ŽELVA FLORA
Nekega dne je želva Flora plavala po morju. Zagledala je ribiško ladjo in se prestrašila, ker bi
jo lahko ujeli. Zelo hitro se je skrila, ampak ladja jo je ujela. Zapletla se je v mrežo in zagledala
ljudi na ladji. Ljudje so jo nameravali ubiti in prodati njeno kožo in zato se je morala rešiti.
Poskušala se je odmotati iz mreže, a ji ni uspelo. Sprijaznila se je, da bo umrla. A kar naenkrat
je zagledala svoje prijatelje, ki so jo prihajal rešiti. Prijatelji so jo rešili in bila je zelo vesela.
Tako je živela srečno do konca svojih dni.
Gaia Bubnič

PODVODNI RAKEC ROGERT
Nekega dne je rakec Rogert taval po morju. Zagledal je nekoga. Bil je stari morski konjiček,
zavozlan v mrežo. Rogerto mu je takoj pomagal. Čez čas sta postala prijatelja. Starec je skoraj
poginil, zato je Rogertu zaupal kristal morskega dna. Legenda pravi, da pravemu varuhu morja
kristal v rokah zažari in mu pokaže pot do zaklada. Ko ga je Rogerto prijel, mu je kristal pokazal
pot. Nihče ni mogel verjeti. Hitro je šel po poti in našel zaklad. Počilo je in zažarelo, morje je
bilo rešeno. Vedel je, da bi bil starec ponosen, saj sta bila kot oče in sin.
Sintija Selimović

RAKEC FERNANDO OBOGATI
Nekega dne je rakec Fernando opazil nekaj velikega počasi padati na morsko dno. Zagledal je
veliko želvo zapleteno v mrežo. Bil je zelo presenečen, da je prihajala želva v mesto rakcev, iz
katerega se ni vrnil nihče razen rakcev. Rakec je želvi pomagal, da se je odmotala iz mreže.
Več dni sta se poskušala izmuzniti iz mesta rakcev, da ju ne bi nihče opazil. Končno jima je
uspelo. Čez nekaj dni je morska jegulja sporočila Rakcu Fernandu, da je želva, ki ji je pomagal,
poginila ter mu zapustila vse njeno bogastvo. Od takrat je bil najbogatejši, vendar najbolj
žalosten rakec.
Pia Gavranić

ŽELVA KIKI
Živela je želva Kiki. Plavala je po morju in naletela na potopljeno ladjo. Pogledala je v
notranjost. Tam je srečala BFF Fifi, ki je bila tako omotična, da jo je zanašalo. Kiki jo je
odpeljala domov. Fifi je šla spat. Kiki je šla domov in pustila Fifi spati. Kiki je pospravila svojo
koralnico in se šla zaletavati v zid. Ko jo je glava začela boleti, je nehala in pojedla dve ribi.
Zjutraj se je zbudila na korali. Ko je šla na »sprehod«, jo je ladja popraskala po plavuti. Čez čas
jo je usmrtila nafta, ki je odtekla iz potopljene ladje.
Nejc Bošnjak

RAK MARIO IN NJEGOV NESREČNI KONEC
Nekoč je na dnu morja živel zelo prijazen rak po imenu Mario. Mario je rad kuhal, rad se je
vozil na hoverboardu in rad je igral košarko s prijatelji. V ekipi so poleg Maria igrali brancin
Luigi, delfin Jovo in morski pes Žan. Prvič so igrali v prvenstvu Koprskega zaliva. Na začetku
igre Mario sploh ni prišel do žoge. Potem pa mu Luigi, tudi kapetan ekipe, poda žogo in Mario
jo po nesreči s kleščami poči! Na koncu so tekmo zgubili in za to seveda krivili Maria. Zato je
zbežal domov. Na poti ga je ujel galeb in ga pojedel.
Andrea Basili

JAZBEČAR IN KRATKO ŽIVLJENJE
Tistega sončnega dne so se skotili majhni jazbečarji, ki niso imeli pojma, kaj jih v življenju
čaka. Njihovega očeta je kmalu po rojstvu pojedla kača. Očetovo sestro je vzela bolezen. Za
ostale člane so krivi ljudje. Uporabili so jih za poskusne zajčke v laboratoriju in vsak poskus je
bil hujši. Eden je končal s tretjim očesom, drugi pa z ušesom na zadnji plati. Mama je kot edini
starš v družini težko skrbela za sedem mladičev.
Bilo je tisto usodno jutro. Mama se je odpravila po hrano. Mladiči so ostali pod lesom, ki so ga
ljudje želeli zakuriti.
Po tem dogodku ni bilo nobenega več.
Lana Ocvirk

PTIČ
Živel je ptič po imenu Pigon. Rad je letel. Letel je nad hišami z njegovo muslimansko družino.
Imeli so kobre – osem na njihovih hrbtih, dokler jih ni Shrek zadel z neko pištolo. Padli so na
streho in videli Toma Cruisa. Z njim so skočili in naredili osemnajst obratov v zraku. Pristali
so na pečki. Njihove noge so dobile malo soli za okus. Poleteli so hitro, kakor letalo v zrak. Na
žalost so ga zadeli in PIgon je postal leteča palačinka. Leteli so s Tomom Cruisom dokler ni
prišel pes Elon Muski in jim posodil Teslo. Zapeljali so se naravnost v žareči ogenj in
eksplodirali.
Žiga Vičič

IZGUBLJENI JELEN
Nekoč je živel jelen Felix. Počutil se je zelo osamljen, ker se je ločil od svoje črede. Veliko
časa je taval in se kar naenkrat znašel v velikem mestu. Zelo se je bal prometa, zato se je čim
bolj odmikal od cest. Čez nekaj časa je prišel do nekih smeti in zaslišal mijavkanje. Videl je
majhno črno muco, ki se je zataknila v mreži. Rešil jo je in od takrat sta bila vedno skupaj.
Enkrat, ko jelena ni bilo zraven mucke, jo je neka stara gospa vzela in jele jo je iskal povsod.
Od takrat je ni nikoli več našel.
Natalija Selimović

JELEN FLORJAN
Nekoč je živel jelen po imenu Florjan. Nekega dne je hodil po jasi in vohal rožice. Kar naenkrat
mu nekaj vlažnega kapne na glavo. Najprej je pomislil, da bo začelo deževati. Pogledal je k
višku, vendar ni videl nobenih dežnih oblakov. Namesto njih je nad njim letela jata ptic. Začele
so ga obmetavati z iztrebki. Začel je bežati. Najprej v krogu, potem pa v trikotniku. Ko je videl,
da takšna taktika ne deluje, je začel teči proti gozdu. Ptice so ga še vedno obmetavale s kakci.
Na koncu je ugotovil, da je vse to le sanjal.
Urban Jerman

