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4. Festival otroške poezije Mengeš 2009

29. maj je rojstni dan slovenskega pisatelja, klasika Jan-
eza Trdine, ki je že v mladosti skrbno prisluhnil izročilu 
slovenskega človeka in je v bogati poeziji legend, bajk, 
povesti in pesmi ohranjal tisočletno samobitnost našega 
naroda. Trdina je skozi celo življenje to silno bogastvo 
raziskoval in globoko prevzet zapisoval in nadgrajeval.

Drug tak vzor je Mengšan Ivan Vesel Vesnin, pesnik, 
pisatelj, dramatik in prevajalec. Kot ravnatelj postojn-
ske osnovne šole je objavil strokovni članek o pomenu 
poezije v osnovni šoli. »V poeziji prevladujeta čustvo 
in domišljija in ravno to dvoje je v otroku najmočnejše. 
Če ni čustev ne koristi dosti umska izobrazba in če se v 
človeškem srcu ne vzbudi občutek za lepo in sveto, ne 
rodi dosti sadu izobrazba mislečega človeka« je zapisal v 
tej razpravi Ivan Vesel Vesnin.

Četrti festival otroške poezije 2009, v organiza-
ciji Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš in ob 
sodelovanju prizadevnih mentoric iz osnovnih šol Pre-
serje pri Radomljah, Rodice in Mengša je bil doživetje. 
Tudi »stari grad«, razvaline kapele sv. Lovrenca v 
bujnem pomladnem zelenju s prostranim razgledom čez 
mengeško polje je pravo okolje za ta dogodek.

Šopek pesmi, ki ga tukaj objavljamo, je gotovo le del 
sicer skrite otroške poezije. Marsikdo jo še ne more 
povedati naglas. In vendar je pesem nekaj več, je višek 
človeškega izražanja.  Naj se te dotakne, ko jo tiho 
prebiraš.

Zahvaljujemo se vsem učenkam in učencem za pri-
jazno in pogumno sodelovanje, osnovnim šolam, ki so se 
odzvale našemu vabilu, mentoricam za strokovno delo in 
komisiji pod vodstvom prof. Helene Škrlep za strokovno 
presojo.

Spoštovane učenke in učenci, učite se zapisovati in 
zapisujte pesmi, ki vrejo v vas. 

Janez Škrlep 



Trenutek

Listja šepet,
Potoka šumenje,
odmev praznine.

Ptice prelet,
drevesa vršenje,
zvoki tišine.

Preglasen klepet,
tovarne brnenje,
trenutek mine.

Lara Jerman

Slika življenja

Življenje je polno barv:
bronasto, zlato, srebrno
belo, sivo in črno.
Oranžno, rumeno,
turkizno, zeleno,
plavo, rjavo in
krvavo rdeče.
Različni odtenki,
drugačna oblika,
vsak si življenje
po svoje naslika.

Lara Jerman



Basen o zajcu in lisici
     
V majhni hišici, globoko v gozdu, zajec je živel.
Bil krojač je po poklicu, za družino je skrbel.
Pa obišče zvita ga lisica in prijazno mu veli: 
“Dobro jutro, dragi zajček, prosim obleko mi seši! 
Zelo se mi mudi, pošteno bom plačala ti.”   
“Seveda, gospa lisica, brez prestanka rezal bom,               
celo noč jo šival bom,” 
je preprosto rekel zajček.
In upal na skromen je zaslužek:  
“Veste kaj, ker popust imam na čipke, 
stala bo le štiri centke. 
To za vas res ni veliko, 
saj želite si obleko.”  
Lisica važno mu je odvrnila: 
“Prav, opoldne jutri pridem jo iskat, 
šla po cente bom na bankomat.”

Mraz 

Zebe me.
Na stolu osamljena sedim
in opazujem dežne kaplje.
Roke premražene k sebi tiščim.

Zebe me.
Toplote in sonca si želim,
a se ne premaknem.
Otrpla skozi okno strmim.

Zebe me.
Nobena obleka me ne more ogreti.
Nobena ni dovolj topla.
Samoto te sobe bo treba načeti.

Lara Jerman



Zajec šival je in rezal do večera in čez noč, 
saj lisici rad bi ustregel na vso moč. 
Zjutraj vse žuljave in trudne je imel roke,
a obleko lepo, vsa se je sijala, 
z nebeškim sijem jo krojaška vila je obdala.

Točno opoldne lisica je prišla in važno zahtevala obleko: 
“Zajec, dober dan, prišla sem po obleko, 
takoj jo hočem, ker se mi mudi.” 
Zajec ji odgovori:
“Izvolite obleko,” in jo da, 
“ zdaj pa štiri cente ste mi obljubili, da, da.” 
“Kakšne cente? Saj sem ti jih včeraj dala, 
za obed si jih imel,” ga lisica je oguljufala.  
“Zdaj pa oprosti, res se mi mudi, 
k stricu Volku in k tetki Petki,” 
se na debelo je zlagala
in se hitro je pobrala,
nikoli več se ni vrnila.

Zajec pa ubog, brez plačila je ostal
in britko zajokal:
“Celo noč sem rezal, šival in garal, 
od sebe sem najboljše dal,
da nekdo me je oguljufal.”
 
Nauk: Trud se ne poplača zmeraj.

Ana Zupan



Osliček in dobiček

Je šel v gozd osliček,
da ne bo takoj ob ves dobiček.
Včeraj v igralnici je priigral,
zvečer za vino bo ga dal,
preostanek spet bo zaigral.

Zvečer del d’narja vzel je s sabo,
druzga skril je za omaro.
V gostilno je odšel,
za šankom je sedel,
spet ga bo z bratci pel.
Kozarček za kozarčkom, pesem gre z jezika,
govorjenje oslička mika.
Osel napil se je,
ko volk jel spraševat ga je:
»Kako si dragi vinski bratec ?«

Ljubezen – pesem srca

Kaj je ljubezen?
Je res pesem?
Pesem se rima,
ljubezen se skriva.
Pesem pove se naglas,
ljubezen le zašepetaš.
S pesmijo želiš si slovet’,
z ljubeznijo le potiho živet.
Ko pesem konča se,
ljubezen ne vda se.
Naprej živi,
kot ogenj gori,
do konca dni.
Ljubezen je pesem – pesem srca.

Ana Zupan



»Dobro, dobro, boter volkec.« 
Volk previdno nadaljuje,
skrite zanke snuje: 
»Kaj naredil si z ostalo plačo?«
»Skril sem jo, skril za omaro.«
Volk se zdaj odplazil je,
k osličkovi bajti se odpravil je.
Noter, pa brž k omari,
osliček pogruntal bo šele davi.

Osel odšel ‘z gostilne je pevajoč,
z vinskim bratcem za pomoč.
Truden legel je spat,
zjutraj bo treba vstat!
Opoldne z »mačkom« je vstal,
pogled za omaro mu je obstal.
Ojoj! Kje pa je dobiček?
Ta izmuzljivi striček!
Takoj trezen je postal,
volku skrivnost je izdal!
Nikoli več ne bo pil,
dobička zapil,
volku povedal,
brez dobička ostal.
Domov z gostilne se vrnil je pijan, 
od skrbi je bil ves bolan.

Nauk: V vinu je resnica (latinski pregovor)

Ana Zupan, (21. 8. 2007, dokončano 27. 1. 2008)  



Žaba in štorklja

Ko žaba naokoli je skakljala,
jo štorklja je opazovala.
Hotela jo je snesti,
za kosilo jo pojesti.
Je štorklja poletela,
žabico je v kremplje ujela.
Da ne bi lakote z njo potešila,
žaba milo je prosila:
»Oh predraga štorklja,
kaj sem zagrešila,
da pojesti me je sila?
Nisem klela te,
niti opravljala te.
Ni moj stric se ti zameril,
ni moj brat škode ti naredil.«
Štorklja v bran odgovori:
»Me tvoja mama je zredila,
in zdaj spet jesti mi je sila,
tebe bom pojedla,
za kosilo te bom snedla.«
In žabi štorklja smrt je namenila,
hudo ji je strila.
Zdaj žabica ni več skakljala,
ni štorklja več je opazovala.

Ne zmaga vedno pravica,
večkrat se (ti) zgodi krivica.

Ne pride pravica, zgodi se krivica.

Ana Zupan, Nožice, 1. 2. 2008



Narkoman

V temi na klopci sedi.
Narkoman.
Sam.
Iglo v roki drži.
Mu solza priteče iz oči.
Nič več ne boli.
V temi na klopci leži.
Narkoman.
Sam.

Na soncu popoldan sedim,
se s prijateljico razposajeno smejim,
zagledam iglo, s katero se je pičil narkoman.
Pokličem policijo, da jo varno spravi stran.
Res sem vesela, da igle ni več
in s prijateljico odkorakam preč.

Narkomana so prijeli,
z njim na policijo odhiteli.
Zaprli so ga v zapor,
to je za njega hud ukor.

V kotu celice tiho sedi.
Narkoman.
Sam.

Žiga Vesel 



Tiger

Bil nekoč je neki 
tiger. Kakšen
tiger?

Tak tiger,
ki je imel tako
velike čekane,
da so se ga
bale še podgane
in vrane.
Take je imel,
dokler jih Mirko ni
zradiral.

Nika Smole 

KONS

V Avstriji umrla slovenska motoristka
Zakaj smrt?
Ko resnica popusti upanje umre!
Zakaj upanje umira?
Gospodarska kriza.
Mip, Istrabenz, Gorenje.
Meja s Hrvaško.
Čigava bo zmaga?
Ljubezen je trpljenje
Zakaj se potem hočemo zaljubiti?
Ali greš z nami ven?
Ne morem. Nimam časa.
Jutri imamo geografijo!

Karmen Meze 



V svojih sanjah
lahko plezam po oblakih
dotaknem se lahko plavega neba

V svojih sanjah
te lahko potegnem v svoj svet
srce prodam za tvoje želje

Le v svojih sanjah
slišim tvoj čarobni glas
le v svojih sanjah
pripravljena sem živet realnost
le v svojih sanjah
zbudim se v igri življenja

V svojih sanjah
v bazenu krvave ljubezni
zlo je čisto kot nedolžnost
zlo je čisto kot ljubezen

Karmen Meze 

Skrivnost

Skrivnost-to je ta sram,
Različnost je in ne sramota,
A kaj naj?
Mi res ni pomoči?
En, en sam,
Žalost ga peti,
Ljubeč a trpeč,
Je sram in ni sramota,
Izpovedati se le boji,
Vase sam je ujet,
A kaj naj, a kaj naj naredi?

Kaja Hribar 



Denarnica

Danes sem brez denarnice ostala
in zaradi tega sem se malo bala.
V temi sem jo izgubila,
brez nje domov sem se vrnila.
Le kaj bom zdaj storila?

Izgubo prijavila sem policiji
in sporočila novico prijateljici Ani Mariji.
Ta mi je svetovala, da bi 113 poklicala.
»To sem vendar že storila!«
Sem jo hitro pomirila.

Zebe

Zmrzujem,
En sam mraz je,
Brrrrrrr, mraz je,
En sam mrazzzzz!

Kaja Hribar 

Kako

Kako vpraša me nekdo,
A kako mu jaz odvrnem,
Kako, kako še naprej sili,
Oglej si to pa boš vedel kako!

Kaja Hribar 



Celo noč slabo sem spala,
potem pa sem spoznala,
da denarnica je prav vsa prazna bila.
Ves denar v trgovini sem pustila,
saj sem vrečko bonbonov si kupila.

Do jutra sladko sem spala,
potem pa še enkrat na policijo poklicala.
»Halo, tukaj Lucija.
Ne delajte si skrbi, saj v denarnici nič ni.«
Hitro sem se poslovila in se v šolo napotila.

Lucija Medved 

Izgubljena ura

Uro izgubili smo,
Zdaj pa jo kot nori iščemo.
Pogledali smo tudi pod drevo,
a tam o njej niti sluha ni bilo.

Ko obupali smo,
pri vhodnih vratih se je posvetilo
in čez sekundo pozvonilo.

Pred vrati stal je siv gospod,
da šel je malo na sprehod.
Med hojo gledal je na tla,
zagledal uro, ki njegova ni bila.

Naša hiša najbližje je,
zato se k nam napotil je.
Vsi veseli smo bili,
saj uro smo nazaj dobili.

Lara Leban Rosulnik 



Droga – so sanje, pekel in poguba

Življenje imaš eno samo,
da si ga uničiš,
če podajaš se v omamo.
Droga je prekletstvo današnjih dni,
bodimo pametni in ne drogirajmo se mi.
za nič na svetu mar ti ni.
Ko pa omama popusti,
bolečine strašne čutiš ti,
potrebuješ novo spet omamo,
pozabiš, da življenje je le eno samo.
Samo še enkrat, si govoriš,
samo še enkrat se zadeti ti želiš,
 za ta trenutek bi kradel,
bi ubijal, bi storil prav vse…
Poskusiti drogo?
Odločno reci NE!Ko od droge si zadet,
takrat prelep in rožnat je ves svet.
Tvoja pamet nima več kontrole,
moralne popustijo ti zavore,
počneš le grde ti stvari.

Nejc Levec 



Izgubljena denarnica

Ko se s traktorjem peljem na njivo,
opazim, da bo treba natankati gorivo.
Vozim in vozim in iščem črpalko
in od daleč slišim teto Zalko,
ki mi maha s polno malho.
Ker se bojim, da nafte ne dobim,
jo kar na poti pustim.

Ko črpalko končno dobim,
za gorivo poskrbim,
se primem za žep in pobledim.
Denarnice ni, kar se človeku rado zgodi.
Izgubiti denarnico je lahko,
zaradi tega sekiram se zelo.
Hitro telefon zavrtim in policijo obvestim.

Ana Marija Jeras 

Napaka

Listam po zvezku
in najdem napako.
Veliko napako, grdo napako.
Pa naj bo napaka.

Saj velika napaka 
ni groza taka
le zvezek je pisan 
kot balon porisan.

Anita Jerič 



A ti veš zakaj živiš?
Na svetu smo zato, da trpimo,
saj se vsega bojimo.

A sploh vem, da živim?
Saj samo trpim.
Vsak nov dan nam prinese eno slabo stvar.

A ti veš, zakaj živiš?
Ves life maš na dnu in zaradi njega trpiš.

A ti veš zakaj živiš?
Saj samo trpiš.

Gabriela Aleš

Čas leti naprej

Nebo…
Oblaki… prebujam se.
Prikažeš se mi ti.
Pokvariš mi sanje.

Čas leti naprej.
Pozabi na preteklost.
Bile so le laži, prepusti se svetu.
Čas leti naprej.
Pusti me živeti!
Ne oziraj se nazaj,
Poišči si punco svojih sanj.

Gabriela Aleš



Nečaki

Moji nečaki
so pravi korenjaki,
neugnani spaki,
v prerivanju junaki.
Špela marela rada rime dela:
Klemen Prdemen,
Erazem Prdazem.

V peskovniku se igrajo,
žlobudrajo,
mivko jejo,
drug za drugim grejo -
kam - še sami ne vejo.

Amalija Cotman



Nagrajenci 4. festivala otroške poezije 2009

1.mesto: Lara Jerman za pesem Slika življenja
2.mesto: Ana Zupan za pesem  Ljubezen, pesem srca
3.mesto Žiga Vesel za pesem Narkoman

Posebno priznanje za poezijo do 4. razreda je dobila Nika Smole za 
pesem Tiger.

Sodelujoči:

Nejc Levec, 5b, OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Gabriela Aleš, OŠ Mengeš, mentorica Nada Cotman
Anita Jerič, 3c, OŠ Mengeš
Ana Marija Jeras, 5b, OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Nejc Levec, 5b OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Lara Leban Rosulnik, 5b OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Lucija Medved, 5b, OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Kaja Hribar, OŠ Preserje pri Radomljah, mentorica Nataša Cotman
Karmen Meze, 9a, OŠ Mengeš, mentorica Nada Cotman
Nika Smole, 3c, OŠ Mengeš
Lara Jerman, OŠ Preserje pri Radomljah, mentorica Nataša Cotman
Ana Zupan, OŠ Preserje pri Radomljah, mentorica Nataša Cotman
Žiga Vesel, 5b, OŠ Mengeš, mentorica Nada Javh
Amalija Cotman, 4r, OŠ Rodica Jarše
Gal Plešnar, OŠ Mengeš, mentorica Nada Cotman



4. Festival otroške poezije Mengeš 2009

Vabilo k sodelovanju
Vljudno vabimo učenke, učence osnovnih šol in njihove mentorje na 
Festival otroške poezije Mengeš 2009, 
ki bo 22. maja 2009 ob 17. uri.

Projekt
Naslov projekta: Festival otroške poezije.
Nosilec projekta: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, 
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Ana Škrlep.
Avtorska skupina: Učenke in učenci osnovnih šol.
Strokovni sodelavci: Profesorice in profesorji osnovnih šol.
Kraj izvedbe: Mengeš, pri razvalinah kapele sv. Lovrenca na Gobavici.
Čas izvedbe: petek, 22. maj 2009, ob 17. uri.
Ciljna publika: Učenke , učenci osnovnih šol, njihovi starši, učitelji, 
prijatelji in drugi.
Cilji projekta: Omogočanje in  pospeševanje skladnega razvoja otroške 
domišljije, srca, duha in razuma.

Terminski načrt:
10. april – Vabila k sodelovanju osnovnim šolam Mengeš, Preserje, 
Domžale, Trzin, Vodice, Kamnik, Komenda. Posredovanje projekta. 
6. maj – zadnji rok oddaje pesmi, kratke proze na naslov Kulturno 
društvo Franca Jelovška Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš ali 
info@kdfjm.si
13. maj – Obvestilo šolam in avtorjem o izboru za nastop na festivalu.
22. maj – Festival.

Vsi sodelujoči na festivalu bodo dobili spominske majice in priznanja. 
Mentorji bodo dobili potrdila o mentorstvu in sodelovanju. Izbrane 
pesmi in prozna dela bodo objavljeni v posebni publikaciji.

Avtor projekta: Janez Škrlep, 
Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš.
Vse dodatne informacije dobite na t: 031 887 125 in na info@kdfjm.si
Predsednik: Peter Škrlep, v Mengšu, 8. april 2009  

Festival je omogočila Občina Mengeš 

www.kdfjm.si
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