
V Kekčevo deželo smo odšli z Bedanc busom. Nato smo šli v gozd. Odšli smo v hišo od 

Bedanca. Notri je bila Mojca v kletki in smo jo rešili. Ogledali smo si mostičke in past 

od Bedanca. Nato smo Bedanca spraševali ali je zaljubljen v Pehto. Vprašal nas je, kaj 

skrivamo za drevesom. Oponašali smo sovo in ga tako pregnali. Odšli smo k Brinclju 

domov. Spustili smo se po njegovem toboganu. Nato je prišel Kekec in odšli smo v 

Kekčevo in Mojčino hišo. S Kekcem smo odšli še do Pehte. 

MARTINA ZORIČ, 2. razred 

 

V Podbočju smo šli na avtobus. Najprej smo se odpeljali v Planico. Potem smo se z 

Bedanc busom odpeljali v Kekčevo deželo. Ko smo hodili po gozdu, nas je vodila 

vodička Lara. Prišli smo so Bedančeve koče. Notri smo našli Mojco v kletki. Mojco smo 

rešili iz kletke. Pokazala nam je skrivni predor. Zunaj smo opazili Bedančevo juho, ki jo 

je skuhala Mojca. Odšli smo čez mostičke, ki sta jih naredila Kekec in Mojca. Srečali 

smo Brinclja, ki je rekel, da je slišal Bedanca kako kriči, kje je Mojca. Videli smo 

Bedanca, pregnali smo ga in šli v hišo od Brinclja.  Srečali smo tudi Kekca in šli čez 

skriven predor. Šli smo še k teti Pehti. Dala nam je čaj in kruh. Na koncu smo si ogledali 

jezero Jasna. 

JULIJA PUNTAR, 2. razred 

 

Šli smo v Kranjsko Goro z avtobusom. Ustavili smo se v gozdu in vodička nas je 

pripeljala v Kekčevo deželo. Najprej smo šli v Bedančevo kočo in smo videli Bedanca, 

kako spi in tudi hrano, ki jo je. Potem smo šli naprej do mostov in nam je povedala 

vodička, da se Bedanec boji vode. Potem smm šli čez mostičke in videli Bedanca. 

Zastavili smo mu nekaj vprašanj in potem pregnali Bedanca in poklicali Brinclja. Prišel 

je in rekel, da lahko pridemo v njegovo hiško in se spustimo po toboganu. Kmalu za 

tem smo srečali Kekca, šli z njim čez skrivni predor in prišli skozi druga vrata ven. Videli 

smo kozice in šli poiskati Pehto. Potem smo šli k Pehti domov. Nato je bilo izleta kmalu 

konec. 

GAL ZALOKAR, 2. razred 

 

V Kekčevi deželi smo srečali Bedanca, Kekca, Pehto, Mojco in Brinclja. Ko smo prišli v 

Kekčevo deželo smo videli Bedančevo hišo. Mojca je rekla, da je Bedanec padel v svojo 

past. Kekec je pokazal skrivni prehod čez omaro. Mojca in Kekec sta imela koze. S 

Kekcem smo šli k Pehti in smo se imeli lepo. Mojca je rekla, da Bedanec ne more iti čez 

most, ker ima preveliko rit. 

SVEN MIRT, 2. razred 



Z avtobusom smo se pripeljali v Kekčevo deželo. Videli smo hišo od Bedanca. Rešili smo 

Mojco in videli Bedanca. Pregnali smo ga z oponašanjem sove. Videli smo tudi Brinclja, 

Kekca in Pehto. Božali smo kozice in Pehta nam je dala čaj in pecivo. Mojca je povedala, 

da je Bedanec tako smotan, da se je ujel v sVojo past. Kekec se je hecal, mi pa smo se 

spuščali po Pehtinem toboganu. Šli smo na most. Ustavili smo se pri jezeru Jasna. 

MIJA JARKOVIČ, 2. razred 

 

V avtobusu smo se peljali do Planice. Ko smo prispeli, smo pojedli malico, ki smo jo 

imeli v  nahrbtnikih. Potem smo se slikali pri smučarskih skakalnicah in čakali avtobus. 

Ko je avtobus peljal v Kekčevo deželo, smo bili zelo veseli. Na travniku smo čakali 

Bedanc bus. Ko smo vstopili v Bedanc bus je po mikrofonu začela govoriti vodička Lara. 

Ko smo prišli v Kekčevo deželo smo šli do Bedančeve koče. Notri je imel v kletki Mojco, 

on pa je spal. Potem smo šli ven čez skrivni izhod. 

ANJA KUNTARIČ, 2. razred 

 

Ko smo prišli v Kekčevo deželo, smo šli do Bedančeve koče. V koči smo videli Mojco in 

jo rešili. Mojca je rekla, da je Bedancu celo noč kuhala juho. Potem smo šli po mostu. 

Nasproti nam je prišel Bedanec. Vprašal je, kdo je za drevesom. Rekli smo, da je 

učiteljica. Potem je skoraj prišel do drevesa in mi smo začeli oponašati sovo, potem je 

zbežal na goro. Kekec ima na veji živo sovo, ki ponoči leta, če je kje Bedanec in ga 

prestraši. Potem smo šli čez predor. Učiteljice so počakale zunaj in smo šli čez skrivni 

prehod. Učiteljicam smo rekli, da smo šli čez dimnik, a nam niso verjele. Potem smo šli 

v laboratorij od Pehte. 

EVELIN TURK, 2. razred 

 

Odšli smo z avtobusom v Kekčevo deželo. Ustavili smo se pri smučarskih skakalnicah. 

Pojedli smo malico. Pobral nas je Bedanc bus. Odšli smo v Bedančevo kočo in rešili 

Mojco. Mojca nam je pokazala pot do Brinclja, videli smo tudi luknje od Bedanca. 

Izvedeli smo, da je tudi sam padel vanjo. Bedanca smo v gozdu lepo pozdravili in ga 

vprašali ali res gleda teto Pehto, ko nabira rožice, zakaj se ne umiva in zakaj si ne striže 

nohtov. Že nas je hotel napasti, ker je videl Mojco in mi smo ga pregnali s sovo. 

NEŽA MASNIK, 2. razred 

 


