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refrenih…
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Vodko naš junak

Vodko ti si naš junak,
S tabo se ne more kosat noben mejak.
Vodo nam daješ v hišne cevi, 
tam te ne vidim, ker te pač ni.

S Kovodom prijatelja sta dobra zelo,
našo vodo očistita,
da mi lahko jo pijemo,
ker naša voda je zlato.

Včasih nas razjeziš, 
včasih pa razveseliš.
Drugače poskočen, prijazen, nasmejan,
naravi pomagaš kot Peter Pan.

Na soncu se igrava,
kužke razigrava. 
Res prijatelja sva dobra
in zares lepo se imava.

Tilen, Timon, Alex, Saša, Erik in Tine, 3.b 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Prijazni vodni škrat

Ponoči Vodko zaspi na kitari,
ki je skrita na omari.
Zjutraj sreča čebelico Minko,
ki peče slastno palačinko.

Vodko, Vodko, Vodko,
prijazni mali škrat,
Vodko, Vodko , Vodko,
zabaven je in mlad.

Ima prijateljico Ajdo,
ki ima malo sestrico Tajdo.
Čeprav dve leti le ima,
skače in veselo okrog divja.

Vodko, Vodko, Vodko,
prijazni mali škrat,
Vodko, Vodko , Vodko,
zabaven je in mlad.

Ajda, Brina, Eva,3.b 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Vodko in voda

Vodko je pravi korenjak,
to ve že človek vsak, 
Vsako kapljo brž očisti in si misli: 
»Joj, kaj bi vi brez mene, če na svetu ni 
čebele?« 

Kapljo iskali bi, dokler našli je ne bi. 
A potem dobro bilo ne bi. 
Zato vodo varujmo, 
Zdravo jo ohranjujmo! 

Vsaka kaplja je dragocena, 
ne kot pena, 
je še bolj dragocena!
In govori si, 
da na svetu dragocenejšega od vode ni. 

Blerta Ahmeti, 4.a
OŠ Antona Globočnika Postojna



Škrat Vodko

Zjutraj po travnikih tekaš in skakljaš,
zvečer pa s prijatelji veselo kramljaš.
Ponoči, ko se tema na nebo pripodi,
Škrat Vodko mirno in tiho zaspi.

Včasih si skuštran, včasih počesan,
zjutraj si zobke umiješ vsak dan. 
En majhen piškotek in jabolko na dan,
pa odletijo vse skrbi daleč stran.

Veseli smo, ko v šolo prideš,
zdravo vodo nam naliješ.
Na rožce in živalce se spoznaš,
nikoli ne obupaš in prav imaš!

Škrat Vodko ti si naš junak,
tebe rad ima prav vsak.
Po tebi radi zgledujemo se,
ljubezen do narave vsem blizu je.

3.b OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Škrat Vodko

Modra kapica, rdeča jopica,
modri škorenjci, majhna postavica.
Bistre zelene oči, nihče drug
kot škrat Vodko vse to si lasti.

Najraje po piškotih seže,
z jabolkom pa zdravju streže.
Bistra voda po grlu pohiti
In ga nikoli žejnega ne pusti.

Rad plava po bistrih rekah,
se spočije na zelenih smrekah,
na pisanih vrtovih mu zaigra srce,
njegov domek od čistoče sveti se.

Čeprav komaj dobri dve leti ima, 
skače in teka dokler se le da.
Skrbi za okolje do trdne noči,
zvečer pa ob dobri knjigi zaspi.

3.b OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Škrat Vodko

V potoku voda teče, 
se ne vstavi, nič ne reče.
Vodko hitro teče tja
 in vzklikne svoj HURA.  

Potlej teče po obrok, 
da bo jedel kot otrok.
Zvečer pa hitro v posteljo, 
da bo spal kot polh trdno.

Poda se v sladko spanje 
in skoči v mirne sanje.
Ko premaga temno zlo, 
očisti našo vodico.

Zjutraj vstane, si oči pomane, 
zaželi si jabolka in banane.
Hitro v hlače se obleče
In komaj čaka dogodivščine sledeče.

Manca, Ita, Lian, 3.b 
OŠ Miroslava Vilharja, Postojna



Himna škrata Vodka

Vedno buden
škratek Vodko
pazi, da je voda čista.

V svoji torbi
vse mogoče
in sodobne ima naprave.

Meri, stresa,
meša, čisti,
rezultat je vedno isti –
zdrava, čista, 
pitna voda
iz postojnskega Kovoda.

Že kozarec pitne vode,
za naše zdravje poskrbi.
Nad  kozarcem zdrave vode
škratek Vodko stalno bdi.

4.b OŠ Antona Globočnika Postojna

Vodko (himna)
 
V modri kapljici prebiva, 
in napaja reke vse. 
Iz oblaka hitro skoči, 
vse okrog sebe hitro zmoči. 
 
Modri škornji, modra kapa, 
kakor voda barve je. 
Reke, morja in potoki, 
to zabava prava je,
to zabava prava je
 
V luži se zgubi,
v podtalnico hiti
in pride v cevi. 
Mama ga v stroj namoči, 
da obleke vse razmoči. 
 
Modri škornji, modra kapa, 
kakor voda barve je. 
Reke, morja in potoki, 
to zabava prava je,
to zabava prava je.

V kozarec ga naliješ
in veselo ga popiješ. 
A če ga poliješ, 
glej, da tudi vse pomiješ!

 

Modri škornji, modra kapa, 
kakor voda barve je. 
Reke, morja in potoki, 
to zabava prava je,
to zabava prava je
 
V človeku se nahaja,
in veselo ti nagaja. 
Ko se vodko razjezi, 
"lulat" hitro te tišči. 

Modri škornji, modra kapa, 
kakor voda barve je. 
Reke, morja in potoki, 
to zabava prava je,
to zabava prava je
 
Po vrtu se podi 
in krompir nam sadi. 
Za pitno vodo on skrbi, 
da nobeden ne zboli. 

Nika Grossi, Neca Praprotnik, Ajda Jenček, 
Maj Andjelič, 4.a
OŠ Antona Globočnika Postojna



Vodko junak 
 
Glej! Kaj je tam v daljavi? 
Saj to Vodko je. 
 
Modri škornji, modra kapa, 
za povrh rdeča capa, 
na pomoč nam priskoči 
in nas veselo zmoči. 
 
Vodko, Vodko majhen škrat, 
voda je njegov zaklad. 
 
Čisti našo vodo pitno, 
ujame vse bakterije, 
tole res je imenitno, 
pitno vodo ima za vse. 
 
Vodko, Vodko majhen škrat, 
voda je njegov zaklad. 

Iz kaplje se v reko zlije, 
in se po površju vije. 
vse do morja mirno teče, 
dokler ga sonce v oblak ne 
povleče. 
 
Vodko, Vodko majhen škrat, 
voda je njegov zaklad. 
 
Gloria Stojanović, Lara Sajovic, Maj 
Kurbašič, 4.a
OŠ Antona Globočnika Postojna

Voda

Mesec april se v dež spremeni,
v dež spremeni
in poplave naredi.
To muhasto vreme
je kot majhno breme.
Sonce vodo posuši, suši, suši.

Kadar dež mrgoli,
po lužah skačemo mi.
Radi imamo sonce
in vodo kuhamo v lonce.
Sonce vodo posuši, suši, suši.

Vsi se veselimo,
ko je veliko dežja in sonca.
Po dežju mavrica nastala bo,
ki z nami poigrala se bo.
Sonce vodo posuši, suši, suši.

Dežek prijazen je, 
ker nam rože zalije vse.
Ko ogenj zagori, zagori,
voda požar pogasi.
Juhej, juhej, juhej.
Sonce vodo posuši, suši, suši.

Varčevati  z vodo moramo  vsi,
da se nam preveč je v podzemlje ne
zgubi.
Če ne varčujemo z njo,
se nam bogastvo izgubi,
hojladri, hojladri.
Sonce vodo posuši, suši, suši.

3. razred
OŠ Košana



VODA                                                              

Vodo rad imam,
pijem jo vsak dan.
Zato, ker pijem jo,
sem bolj zdrav.
Voda skače sem ter tja,
sem ter tja, voda pride tudi  z  neba.

V vodi  ribice živijo,
ki lepo pojejo, skačejo
in se življenja veselijo.
Voda skače sem ter tja,
sem ter tja, voda pride tudi  z  neba.

Voda pogasi
vso žejo in požare,
gasilci rešujejo z njo hiše in zelene  trave.
Voda skače sem ter tja,
sem ter tja, voda pride tudi  z  neba.

Voda,  ulovil te bom.
Če ne bom jaz tebe,
 ulovi  ti mene.
Počakaj me, 
da se bom igral s teboj.
Voda, počakaj me!

Voda skače sem ter tja,
sem ter tja, voda pride tudi  z  neba.

Voda, rad bi te pil,
ampak ne vem, če si pitna.
Čuvati  moramo  jo 
majhni in veliki.
Voda skače sem ter tja,
sem ter tja, voda pride tudi  z  neba.

4. razred
OŠ Košana

Vodko in mi

Vodko naš prijatelj je,
Skupaj v vodi potapljamo se.
Skupaj vodo pijemo in zabavamo se.

Vodo varčujemo in svet rešujemo.
Vodko ponosen je na nas,
skupaj rešujemo celo vas.
Vodko čisto vodo nam da,
ker prijazni smo do sveta.

Vodko naš prijatelj je,
Skupaj v vodi potapljamo se.
Skupaj vodo pijemo in zabavamo se.

Vodko skupaj z nami je,
prijazen je do ljudi iz Slovenije.
To ponos naš je,
skupaj ne odnehajte,
z vodo varčujte še.
Vse skupaj zanimivo je, 
saj Vodko naš prijatelj je.

Vodko naš prijatelj je,
Skupaj v vodi potapljamo se.
Skupaj vodo pijemo in zabavamo se.

5. razred, OŠ Košana



Vodko za nas trudi se

Voda res tekoča je,
v morje izliva se.
Voda čisti naše telo,
in odžeja nas zelo.

Voda – ona zdrava je,
Vodko za nas trudi se.

Vodo črpajo v Kovodu,
in prečistijo za nas.
Še slon jo posrka vase,
in jo izpljune nase.

Voda – ona zdrava je,
Vodko za nas trudi se.

Če voda izhlapi,
rakom žvižgat gremo vsi.
Pesnit znamo res slabo,
a vodo potrebujemo.

Voda – ona zdrava je,
Vodko za nas trudi se.

Radi imamo breskvice,
brez vode ne  bi uspevale.
Brez vode svet pust bi bil,
in ne bi bil tako zanimiv.

Voda – ona zdrava je,
Vodko za nas trudi se.

Jaka Smrdel, Blaž Sušelj, Ian Črlenec, 
Martin Debeljak, Mitja Volk, 6. razred
OŠ Košana

Vodko – naš junak

V mrzlem kraju, kjer življenja ni,
sonce ne sije, tema je vse dni.
Taka bi Zemlja še danes bila, če nebi
rešila je Vodkova domislica,
zato Vodko naš pravi je junak.

Vodko naš pravi je junak, 
 hotel je travnike, otel je reke,
želel si je kamne ter  pisane cvete. 
naredil je roso, ustvaril je led, 
a seveda ne čez cel svet.

Trava zelenela je, ko 
Vodko mimo nje hitel je. 
Vodko naš pravi je junak, 
rože trosil je povsod, s kamenja naredil
kratko pot, drevesa posadil nam je,
da zdaj manjka ga ne. 

Otroci še danes ga poznajo,
pojejo himno njegovo pravo:
Ima modre čeveljce, 
klobuk v rosi lesketa se.
                                       
Naučil nas ceniti naravo je,
zato vsi vzklikamo,
»živel VODKO, NAŠ JUNAK«

7. razred
OŠ Košana



Vodko

Vodko na Kovodu živi 
in za naše zdravje poskrbi.
Ko pa gre v Planino,
vse naprave tam pregleda
in s tem poskrbi, 
da  pitna  voda k  nam skozi  nove  cevi
šumi.

Vodko res junak je,
saj tudi na našem hodniku stoji in 
s tem o pomembnosti vode nas uči.

Zato pa zdaj tudi mi z vodo 
nazdravimo vsi in Vodku se 
priklonimo, da nam zdaj še lepše
bo.

Vodko res junak je,
saj tudi na našem hodniku stoji in 
s tem o pomembnosti vode nas uči.

Zdaj Vodko bo prišel med nas
in spet govoril bo naglas,
kako pomembna voda je za nas in
naše živčevje.
Zato vsi vodo pijemo in s tem 
Vodka hvalimo.

Vodko res junak je,
saj tudi na našem hodniku stoji in 
s tem o pomembnosti vode nas uči.

Vodku se priklanjamo, da nam
zdaj še lepše bo.
Vodku se priklanjamo, da nam
zdaj še lepše bo.

Saj Vodko bo prišel med nas in
spet govoril bo naglas, 
kako pomembna voda je za nas in
naše živčevje,
kako pomembna voda je
za nas in naše živčevje.

Vodko res junak je,
 saj tudi na našem hodniku stoji in 
s tem o pomembnosti vode nas uči.

Zdaj Vodko v Planino odhiti,
in tam poskrbi, da z vodo varčujemo vsi,
da z vodo varčujemo vsi.

Vodko res junak je,
saj tudi na našem hodniku stoji in 
s tem o pomembnosti vode nas uči.

Zdaj veseli smo tudi mi, 
da  Vodko  na  Kovodu  živi  in  za  naše  zdravje
poskrbi, 
zato zdaj z vodo nazdravljamo vsi.

9. razred
OŠ Košana



Himna o vodi

Škratek Vodko nam je vzor, 
posnemajmo ga mi,
vodo v vrč zajema 
in potem nam jo deli.

Mi pa srečo imamo,
da Kovod za nas skrbi
in pitno vodo nam preskrbi.
Pa še veseli smo,
da mali Šprickoti družbo nam delajo
in z nami vodne vragolije pričarajo.

Z vodo pridno varčujemo
in pipe vedno zapiramo,
saj vsi prav dobro vemo,
da vode na svetu nimajo vsi.

Mi pa srečo imamo,
da Kovod za nas skrbi
in pitno vodo nam preskrbi.
Pa še veseli smo,
da mali Šprickoti družbo nam delajo
in z nami vodne vragolije pričarajo.

Kovodovci delavci so,
ki vodo s filtri prečistijo
in redno kontrolirajo, 
da voda zdrava in pitna bo.

Mi pa srečo imamo,
da Kovod za nas skrbi
in pitno vodo nam preskrbi.
Pa še veseli smo,
da mali Šprickoti družbo nam delajo
in z nami vodne vragolije pričarajo.

Mi veselo se smejemo,
ker z vodo bogati smo, 
še himno zdaj zapojemo
in z vodo mi nazdravimo!

Mi pa srečo imamo,
da Kovod za nas skrbi
in pitno vodo nam preskrbi.
Pa še veseli smo,
da mali Šprickoti družbo nam delajo
in z nami vodne vragolije pričarajo.

1. in 2. razred
OŠ Košana

Voda

Voda po kožuščku drsi
in veselje pri živalicah vzbudi
ter umije packone tri .
Voda pa kaplja in veselje jim da.

S kapljami  umije zajčka,
muco, slona in žirafo
in vse najljubše nam živali.
Voda pa kaplja in veselje jim da.

Ko se umijejo,
vodo zaprejo
in z njo varčujejo.
Voda pa kaplja in veselje jim da.

Pesmico sestavijo
in na Kovod jo pošljejo, ter upajo,
da v AQVA PARK potujejo.
Voda pa kaplja in veselje jim da.

1., 2., 3. in 4. razred
OŠ Košana



Vodko - junak

V reki, morju, jezeru,
radi plavamo zelu.
Super bit je mlad,
in v vodi čofotat.

Voda je Vodkova koda,
ki nas pripelje vse do Kovoda.

Voda, voda, zdrava je,
po ceveh pripelje se.
Vodko nas uči, 
kako dobro vodo ohranjati.

Voda je Vodkova koda,
ki nas pripelje vse do Kovoda.
Voda dragocena je,
zato ne onesnažujmo je.
Vodko v Postojni je doma,
v Pivki z vodo se igra.

Voda je Vodkova koda,
ki nas pripelje vse do Kovoda.

Vodko je model za stopala,
v vodi rad zaplava.
Vodko ful rad plava,
zato z nami rad zaraja.

Voda je Vodkova koda,
ki nas pripelje vse do Kovoda.

Abbi Sušelj, Samanta Smonkar, Kristina Likar, Petra
Bernetič, 6. razred
OŠ Košana  
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