
SANJE 

Ela Dolenšek 

 

Glej ga medveda, 

ki se preseda, 

glej ga straha, 

mi čez okno maha. 

 

Dva škrata  

gosenice strupene imata. 

Netopir, vampir na 

rami mi sedi in pije kri. 

 

Kača klopotača s  

strupom mi grozi. 

Čarovnice letijo,  

vrane se oglasijo. 

 

Ne nazadnje pa, 

ne bojim se več tega. 



STRAHOPAVANKA 

Aleksandra Košir 

 

Ko misliš, da pošasti samo pod posteljo so, 

veš, da tudi drugje se skrivajo, 

ko prideš v hišo strahov, 

že takoj švigneš domov. 

 

Kaj pa zdaj naredimo, 

ko pošasti te lovijo? 

Saj nikamor se nimaš za skriti, 

ker v kotičkih so vampirji. 

 

 

 

 

DUHCI 

Maia Meglič 

 

Družina duhcev se zabava, 

saj je prava duhčeva zabava, 

ker to je pravi angleški parti in  

mi gremo na smarti. 

 

Na njej lahko bonbonov  

si natrosiš, kakor hočeš in prosiš.  



STRAHOVI 

Maia Meglič 

 

Jaz bojim se veliko stvari, 

 kot so na primer gusarji,  

ker topove imajo  

in radi razgrajajo. 

 

Kača je kot S zavita, 

zelo dobro zna biti skrita. 

Pazi, da te ne piči, 

ker kot gad te začrviči. 

 

 

TEMNA KLET 

Žiga Rant 

 

Bila je temna klet, 

v njej si bil zaklet. 

 

Notri so pa kače,  

ki te grizejo v hlače. 

 

Prišla je temna noč 

in vsi so hoteli proč. 

 

Tam so bili netopirji,  

vedli so se kot vampirji. 

 

Odšla je tudi miška, 

saj jo je čakala nova hiška. 

 



USTRAHAVANKA 

Živa Dolenec 

 

Lepo se uležeš, ko nekaj te zbode. 

Saj to je morski ježek! 

Potem zagledaš vampirja,  

ki čaka na kosilo. 

Niti pomisliš ne,  

da te kdo opazuje! 

Potem pa pride volkodlak,  

ki raztrga prav vse – in plane na te. 

Zdaj pa lahko noč. 

 

 

 

STRAH 

Taja Erzetič 

 

Ko nocoj odšla sem spat, 

me škorpijon je ugriznil v vrat. 

 

Hitro mi slabo je bilo,  

ko izbruhala sem kosilo. 

 

Potem me res bilo je strah, 

ni šans, da spet grem spat. 

 

Raje imam zjutraj mir, 

kot da ujame me vampir. 

 



STRAŠNA SOBA 

Filip Kostadinov 

 

 Moja soba štiri kote ima,  

prav nihče jih ne pozna.  

 

Prvi kot je temen,  

reče stric Klemen.  

 

Drugi kot je prav visok,  

ne dosežeš ga niti na poskok.  

 

V tretjem kotu je hladno,  

še v noge zeblo me bo.  

 

Četrti kot pa luknjo ima,  

v njem miška je doma.  

 

 

MAMI – REES 

Neža Močnik 

 

Nočem iti spat, saj je pod smreko cel strah. 

Ne, to ni res, kaj govoriš?  

Mami, rees! 

 

Lahko grem spat k vama vmes. 

 



TARIN NOČNI VRTILJAK 

Tara Orlić 

 

Vsako noč zaspim 

in kmalu pred oknom se zbudim. 

 

Zunaj so drevesa, 

ki veje premikajo v nebesa. 

 

Krošnja, veje so strašljiva, 

mačke pa grozljive. 

 

Črni muc leži, 

mesec nad njim bedi. 

 

Veter neustrašno vije, 

se kar v okno zabije. 

 

Ponoči bi morala spati, 

a gledam, kaj je pred vrati. 

 

Pred vrati mamica stoji 

in reče:  

»Tara, sedaj pa zares zaspi.« 



GROZNE SANJE 

Ela Palovšnik 

 

Ko zvečer je čas za spanje, 

pridrvijo grozne sanje. 

 

Ko pokrijem se z odejo, 

pride črni duh z idejo. 

 

Kaj če punčke šla bi v gozd,  

odpeljal bi jo črni voz. 

 

V črnem vozu skrita račka, 

ki te s krempeljci opraska. 

 

Sanje se tako končajo, 

ko me mami prebudi s težavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USTRAHAVANKA 

Anže Pintarič 

 

V sobi ležim,  

v postelji spim. 

 

Na oknu prikaže  

se velik siv volk, 

mi glavo zavije  

in steče pod strop. 

 

Dvigne ušesa 

visoko v zrak, 

z repom pomiga 

in skoči v zrak. 

 

Pod odejo se skrijem 

in si učke pokrijem. 

Solzica se po ličku zlije, 

ustrašim se MAMI! zavpijem. 

 

A vse to so le sanje bile, 

saj mami objame 

 in stisne k sebi me. 

 

 

 

 

 



USTRAHAVANKA 

Matevž Tušek 

 

Ko prideš v sobo  

in ugasneš luč –  

v hipu pride noč. 

 

Ko pa ležeš v posteljo 

in te ugrizne miš, 

v hipu zaspiš. 

 

Misliš, da te nekaj prebudi  

in ugotoviš, da pred tabo 

grda črna zver stoji. 

 

In se v hipu prebudiš, zakričiš 

in vse prebudiš. 

Potem ugotoviš, 

da te le senca od drevesa straši. 

 

 

 

 


