
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRNO BELA ŽOGA 

Črno bela žoga se je izpihnila. 

So barvo z žoge zbrisali, 

so z belo jo pobarvali. 

ko so belo zbrisali, je ostala črna. 

(Dian, Mark J., Michael, Anika) 

  



 

 

 

 

 

 

ČRNO BELA KRAVA 

Črno bela  krava, 

je ulegla se in zaspala. 

Se ni več zbudila,  

Ker je bila tako zaspana. 

Sanjala je črno belo hišo za krave. 

Je b'lo v hlevu razmetan, 

same črne čokolade, črno-bele penice, 

in veliko bele smetane. 

Ko je nehala sanjat, se je zbudila, 

Se ustrašila zaradi barve. 

(Dian, Leo)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRNO BEL PUDING 

Uspodi  je cel črn, 

zgori je pa belo, 

najprej jemo belo, 

potem pa jemo črno. 

Ko use pojemo, 

damo lonček v smeti. 

(Mark J.) 

  



 

 

 

 

ČRNI IN BELI OBLAKI 

Bel oblaček je sanjal, 

in se je zbudil 

in potem je videl, 

da vsi oblaki še spijo. 

Je zaspal še on. 

In pol so prišli črni oblaki, 

pa so jih zbudil tako, 

da so jih z dežjem napadli. 

So beli oblaki mogl' v črn grad. 

In so se zmenili, 

da bodo imeli  beli oblaki črn grad, 

črni oblaki pa belega. 

(Anika) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRNE, BELE BARVICE 

Z belo narišemo avto, 

z belo narišemo polarnega medveda, 

pa vzet moramo črn list in na njega risat z 

belo. 

Če je pa list bel in barvica bela, 

loh vse počečkamo, pa se nič ne vid'. 

(Michael) 

  



 

ČRNO BELA HIŠA 

Vrata so črna in bela. 

Črna vrata, bela. 

In potem je en prišel, 

Je črna vrata pobarval s čopičem. 

Je ena polovica bela in ena črna. 

Pa ena stran vrat črna in ena bela. 

Na enih vratih so  črne pike, na drugih pa 

bele. 

Kljukaje črno-bela. 

Skozi ta vrata hodijo črni in beli ljudje. 

Beli ljudje obstajajo.  

Imajo bele lase, pa oči, pa kožo. 

Črni 'majo pa črne lase, pa črno kožo,  

oči pa rjave. 

Oblečeni so v črno bele obleke.  

Črni so  črne, beli so v bele. 

 

Na črni travi so bele rože, 

Na beli travi pa so črne rože. 

Na črni travi so beli žužki, 

Na beli pa črni žužki. 

(SKUPINA MUCE) 


