
Mengeš 2011

»Otroška poezija omogoča in pospešuje skladen razvoj 
otroške domišljije, srca, duha in razuma.” 

Ivan Vesel Vesnin Kulturno dru
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6. Festival otroške poezije, Mengeš, maj 2011 

Janez Trdina in Ivan Vesel Vesnin, oba Mengšana, nas navdušujeta, da z 
veseljem vztrajamo in se že šestič srečujemo na intimnem, posvečenem kraju 
mengeškega hriba pri Ogrinovem znamenju, kakor je zapisal Trdina, po 
domače Na starem gradu oziroma na razvalinah stare kapele sv. Lovrenca na 
Gobavici. Kakor ljubeč otrok ima tudi kraj našega vsakoletnega srečevanja 
več imen.

Letos smo na starodavni zid kapele izobesili sliko Ivana Vesela Vesnina, delo 
slikarke Jane Šmajc, sliko pesnika, dramatika, avtorja prvega slovenskega 
bontona Olikani Slovenec, izvrstnega prevajalca ruske poezije in proze ter 
izjemnega prevajalca svetopisemskih psalmov. Psalme je Vesel prevajal glede 
na svoje lastno razpoloženje več kakor deset let. Sto petdeset psalmov, to 
izjemno poezijo, je prevedel vsakega v svoji metrični obliki. Mirno lahko 
zapišem, da so to več kakor prevodi – so prepesnitve, ki nas globoko prev-
zamejo.

S hvaležnostjo torej gledamo na delo učiteljic in učiteljev mentorjev, ki v 
osnovnih šolah poučujejo najrazličnejše metrične oblike, da bi se mogli 
mladi izraziti v prav tisti obliki, ki ustreza njihovemu globokemu čutenju. 
V ustrezno obliko umeščeno besedje šele dodobra izpove tisto, kar želimo 
drugemu verodostojno razodeti.

V času raznovrstne in nasilne propagande in hkrati razsula navidezne 
resničnosti je silno pomembno prisluhniti sebi in drugim, prisluhniti 
velevajočim vzgibom srca, razuma in duha ter se iskreno izraziti v eni od 
sto petdesetih oblik tako kakor Ivan Vesel Vesnin. Torej v pesmi, ker pesmi 
verjamemo!

Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
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kar na jok Mi gre

Včeraj gledal sem dekle, ki se rado smeje - kar na jok mi gre;
nosi dolg zelen pulover, ki jo toplo greje - kar na jok mi gre.
Tam na jasi z bratom se lovi, a ga ne ujame.
Veter topel zapiha in drevo zaveje - kar na jok mi gre.
Tam po poti hodim, ona se mi smeje,
rad povabil bi jo na sprehod,
da se nama spet srce ogreje - kar na jok mi gre. 

Žiga Lah

LjUBeZen BoLi

Skrivnosten pogled  tvojih oči - ljubezen boli.
Brez besed odšel si ti - ljubezen boli.
Spomin ostane, 
a tebe več ni - ljubezen boli.
Solza v očeh, v meni ogenj gori - ljubezen boli.
Pustil si rane, 
vse bolj me skeli - ljubezen boli.
Vsak dan te pogrešam, 
razum me hrani - ljubezen boli.
Večeri predolgi,
težke noči - ljubezen boli.
Hrepeneči pogledi, 
srce razum preglasi - ljubezen boli. 

Pia Oražem 

kaM gre ta svet

Naravne katastrofe naš planet uničujejo. Kam gre ta svet?
Žene nezveste može objokujejo. Kam gre ta svet?
Nezveste ljubezni se vse pogosteje dogajajo,
rosno mlada dekleta starejše moške zapeljujejo. Kam gre ta svet?
Strahovite vojne grozijo ljudem po svetu,
že petletni otroci kot starci psujejo. Kam gre ta svet? 

Klemen Lavrič
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Gruden, december,
pobelil si vse smreke,
težke so veje.

Ela Praznik, haiku
 

Sonce šlo je v beg,
mraz in zima sta prišla,
tla prekril je sneg.

Ela Praznik, haiku

žaL Mi je

Enkrat sem srce ti že zlomila, žal mi je,
upanje sem tvoje umorila, žal mi je.
Le verjemi mi, če rečem,
da tega ne bi ponovila, žal mi je.
Vem, da sem bila prevzetna,
a moja čustva so se spremenila, žal mi je.
Čeprav mi ne verjameš, se zavedam,
da največjo sem napako naredila, žal mi je. 

Ela Praznik

knjiga

Kakor ptica je prifrčala z neba,
se ugnezdila v moje misli.
Mi razpotegnila oblake višje,
kakor ji je dovoljevalo moje obzorje.
Zasenčila je vse besede …
Kakor polomljene
so popadale po tleh.
Objela je moje telo
in ga ni več spustila iz svojih rok.
Prikradla se je v moje misli
in tam pustila svoj pečat.
Preganjala me je še celo v sanjah.
Ni me pustila spati.
Ko pa sem ji odprla vrata,
je tam ostala za vedno.

Tadeja Rožman
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PLesna ZatraPanost

Vse se vrti,
s krilom bolečine,
jeza te preganja in meče do tal.
Ubija te,
z nevidnimi strupi, 
ki se topijo v možganih. 
Tvoj razum pošilja stran,
še šesti čut ti ni več vdan.
Ples obseda tvoje skromno telo
in ga polni z lažno sladkostjo.
Zaduši te,
če nisi bil prej ubit s telesom.
Kakor svoboden zapor se pretvarja pred tabo.
Ko se vsak kotiček razuma, srca in telesa utopi v pozabo,
šele takrat ugotoviš … da je prepozno …
Ne najdeš več svojega jaza,
ampak le še razbitine sebe in svoje “skromnosti”.

Tadeja Rožman

vojna

Razbesnela vojna zarjavela,
pomorila tisoče ljudi,
krivca nas priganjata na delo,
čeprav pomrli so vsi.
Življenja svoja so nam žrtvovali,
sami pa popadali na kup,
ljudje hujši kot živali,
mečejo sekire vkup.
Besno deček se oglasil,
da tega več ne bo trpel,
jezno stekel je po vasi,
od katere ostal le še pepel.
Pa so ptički zažvrgoleli,
naznanili konec so nam drag,
vsi veselo so se objeli,
nad mestom ni več glavni vrag.
Deček pa še kar je tekel
do preljubih mu planjav,
se spominjal je trenutka,
ko se tam z očetom je igral.

Tadeja Rožman 



7

svoBoDa

Veselo, lebdeče čez gore goreče,
čez daljne planjave
se dvigajo naše glave.
Neznani roboti,
njim smo nasproti,
nelebdeči umi
so vedno na sumu.
Brez potankosti izdelanega načrta,
se nam Zemlja ne zdi odprta,
pozabljamo na lebdenje,
svobodno hrepenenje,
otroško veselje
in človeško radoslovje,
zakopani v blisk slave,
uma, naše glave.
Ne glejmo v svet
kakor v sive oblake tehnologije,
glejmo ga s strani popolne narave.
Ko se otroško lebdenje spremeni v težave,
ne si misliti, zakaj jaz,
raje sebe poglejte od nog do glave.
Šolski um nas ne dviguje,
le premočno pograbi in vrže na realna tla.
Vzpenjamo se sami
in vodimo življenje po poti pravi.

Tadeja Rožman
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sneži

Sneži, sneži, sneži!
Kako veseli smo vsi.
Naj na sneg se nam mudi.

In ko zebe nas,
pridemo nazaj v vas,
saj to je božični čas.

Komaj ugotovimo,
da za pečjo sedimo,
sline že cedimo.

Piškote nam prinese ata,
noge damo v dva copata.
Kdo nas zdaj pred vrati čaka?

Oh, Božiček je, poglejte!
Široko se nasmejte,
dobro se imejte.

Sicer ta darila
ne bodo več pravila,
ne bom jih naročila.

In z vašo pomočjo
spet smo za vasjo,
veselo pojemo.

Neža Korenjak

BreZ veZe

Vse je brez veze,
nobenega smisla nima,
še ta pesem ne,
čeprav se rima.

Kdo je za to kriv?
Kateri bedak?
Kateri brezveznež
je tak?

Jaz nisem,
on pa še manj.
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Je skočil iz pisem
ali pa sanj?

Uganil si,
če si to menil,
saj ga sploh ni,
brezvezje je sklenil.

Neža Korenjak

PoLetne PoČitniCe

Tole pišem za nalogo,
prav res, ne izmišljujem si,
a mi ni prav nič v nadlogo,
pesmi pišem vse proste dni.

Res posebna je ta pesem,
vsaka naloga je neznosna,
a to želela sem napisat,
na učiteljico sem ponosna.

To je moj najljubši čas,
ujela ga je le za las.
Nihče pa večje groze nima,
kot je kruta, mrzla zima.

In zato vsi časi v letu
niso kar takoj na spletu.
Poletje ima tako čast,
da postalo je moja last.

Vse nevihte, veter, dež,
to bolj slabe so stvari,
a poglejte: šole ni...
pa sladoled in te reči?

Torej, res je kot v nebesih,
oh, poletje drago ti,
pa čeprav so tudi slabe,
polno lepih si stvari.

Neža Korenjak
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koBiLa

Nekoč živela je kobila,
razvajena in nevzgojena,
vsak dan jedla je mamila
in slabo se počutila.

A za lepo se je imela,
na prestolu je sedela,
pred ogledalom se vrtela,
zaročenca ni imela.

Važila se in bahala,
da le fanta bi izbrala.
Pa je niso vsi častili,
nanjo so se zelo jezili.

Bila je gospodična fina,
vseeno ni bila edina.
Nekoč se ji prikaže vila,
taka lepa, svetlokrila.

Takrat kobila je spoznala,
da najlepša ravno ni,
se še vedno je bahala
in postavljala vse dni.

Neža Korenjak

oBLak

Nad oblaki je oblak,
ta pa ni kar tak kot vsak.
Ves čas joka in zalije
v dnevu štiri vrtnarije.

Nima mamice nobene,
ko bi očka vsaj imel,
vsak ga iz hiše rad prežene,
le kako naj bo vesel.

Neža Korenjak
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nePravo PrijateLjstvo

Prijateljica ima problem.
Kakšnega, še sama ne vem.
Včasih pa se mi dozdeva,
da je ona samo reva.

Pogosto gledam, kaj počne,
nikoli se name ne ozre.
Kličem z imenom jo glasno,
a ona, kot da sem nebo.

Zadnjič sem jo opazila,
da pod mizo se je skrila.
Nečesa torej se boji.
Toda česa, povejte mi.

Potem zamislila sem se.
Nekaj že iz mene vre.
Včeraj sem jo prevrnila,
danes z vodo jo polila ...

Svinčnik sem ji že zlomila,
puščico ji v torbo skrila,
njeno uro sem razbila,
kaj vse sem ji že storila ...

Sprejela sem to odločilo:
dala ji bom opravičilo.
In sem se potrudila,
lepo sem ga zavila.

Notri je pisalo:
»Tebi vso zahvalo,
ker me nisi zapustila.
Oprosti, da sem te užalila.«

In že teden dni potem
vse sem spravila v red.
A kaj, ko sem tako zabita,
njena majica je spet polita!

Neža Korenjak
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Petek

Petek je najlepši dan,
ne preživiš ga kar zaman.
Po petku vedno je sobota,
to velika je dobrota.

Petek hitro mine,
bolj kot kakšna sreda,
vseeno pa ne izgine,
čeprav tako izgleda.

Nikakor mi ne laži,
petek imaš rad.
Vsaj sanjaš o soboti,
ki pravi je zaklad.

Neža Korenjak

na DnU Morja

Na dnu morja
nekdo vesla.
S čolnom pelje se,
nihče ne ve, kam gre.

Kako pa čoln plava,
in to kar pod vodó?
To uganka je velika,
težka je zelo.

Ribice pozdravljajo
ta čoln, čisto zlat.
V njem pelje se predsednik,
on zna tako veslat.

Neža Korenjak
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vesoLje

Polno zvezd, planetov je,
galaksij, še marsikaj,
to vesolje riše se,
za nas neskončni raj.

Ta stvar nikjer se ne konča,
a kaj le je za njim?
Na to nihče se ne spozna,
vam ravno govorim!

Nekoč leteli bomo vsi
kot zvezde samo tja!
Nihče poti nam ne prekriža,
za vsakega velja.

Neža Korenjak

Moja MUCka

»To je moja mucka,
majhna, kratkodlaka,
prede in počiva,
ji ni podobna vsaka.

Nežen glas ima,
in kožušček bel,
vsakdo jo pozna,
kdor vidi jo, je vesel.«

»Pa saj to je Miki!«
Zasliši se le smeh,
»Prav takšna je na sliki,
ki leži na tleh.«

Neža Korenjak
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kaMnik

Sem deklica Maja,
prihajam iz kraja, 
ki se mu Kamnik reče,
skozi pa Bistrica teče.

Pridi na dneve narodnih noš,
tam vse sorte videl boš.
Ali pa obišči Mali grad,
da najdeš Veronikin zaklad!

Kamnik lepo mesto je, tu marsikaj dogaja se.
Vesela sem, da tu živim,
nikoli se ne odselim!

Maja Strle

vaLentinovo

Na drevju ptički žgolijo,
toplega vremena si želijo.
Vedo, da Valentin prihaja,
z njim pa zima odhaja.

Sveti Valentin znanilec je pomladi.
Pomlad pa je čas,
ko se imamo radi.

Pomladi veselim se tudi jaz,
saj je to najlepši letni čas.

Maja Strle

PoČitniCe

Pomlad počasi odhaja,
poletje k nam prihaja.
Počitnic se že veselim, 
da na morje odhitim.

Tam bom lovila ribe,
kasneje pa šla še v hribe.
Nato še na taborjenje,
to res pravo je življenje!
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Poletje vedno hitro mine,
pusti pa lepe mi spomine!

Maja Strle

 
raDa iMaM

Rada imam očka, mamico,
pa tudi svojo sestrico.
Rada imam babico, dedka
pa še svojega medvedka.

Prijateljica mi je najboljša Aja,
čeprav včasih mi nagaja.
Prijateljica mi je tudi knjiga.

Pa še nekoga imam rada.
Koga, vas pa nič ne briga!

Maja Strle

Mesto – vas
 
Mesto je velika vas,
vsaj tako je to pri nas.
V vasi je bolj malo hiš,
kjer se najde tudi miš.
 
V mestu so velike hiše,
kjer se tudi pesmi piše.
V mestu vsi zelo hitijo
in prijatelje zgrešijo.
 
V vasi radi se imajo,
tam se skupaj vsi igrajo.
V vasi pase se živina,
zelenjava tam je fina.
 
Čez teden v mestu jaz živim,
kjer v šoli znanja pridobim.
Čez vikend k babici na vas,
tako je zmeraj to pri nas.

Aja Zajc
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ti in jaZ

Ko si me zagledal, 
si strmel vame,
v moje oči,
v mojo dušo.

Trepetala sem kot roža v vetru
in se zavedala,
da nisem več sama.

Ti in jaz,
združena za vedno. 

Saša Romaniuk

UČiteLj

Naš učitelj res je strog,
daje nam račune na krat
in sprašuje, kaj je nosorog.
A meni tega ni treba reševat,
ker že znam,
naj gre že enkrat ta nosorog spat!

Ah, ta šola,
ni mi všeč, 
rajši v vrtcu sem, da se ni treba učit!
Tam pela bi in plesala, 
se igrala in zabavala.
V šoli pa ni nič, sami računi in pravopis.

Manuela Vanessa Reid

Moj ZvoneC

Ko zjutraj se zbudim,
zaslišim zvonec, ki zvoni.
Hitro preoblečem se
in v šolo že hitim.

Potem ko konec šole je,
domov grem in kaj pojem.
Ura že tik-taka,
ker mami je prišla,
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hitro nalogo rešit grem,
da potem ne bom pozna spet.

Rada imam moj zvonec, 
ker reši me vsega,
tudi če me mami krega,
pozna ne bom nikoli!

Manuela Vanessa Reid

jesen

Jesen je pač taka,
ni enaka, kot se zdi,
včasih je malo lepa, včasih pa ni.
Ljudje pravijo,
da je grda, slepa in neumna,
a veter ne pravi tako,
on pravi, 
da je lepa kot zlato.

Otroci so se igrali z njenimi listi,
a zdaj je vse zaman, 
kot da je bil ves svet neznan.

Jesen pa pravi:
»A zapomnite si, 
ko enkrat bom prišla,
ne bom dovolila, 
da mi boste rekli, 
da sem grda, slepa in neumna!

Manuela Vanessa Reid

BaBi

Naša babi res je zakon!
Zmeraj pelje me v Dob.
Tam pa piše, riše, se igra
in natoči sok.
Včasih res je zoprna,
a vseeno rada jo imam, 
ker je prijazna in z mano gre,
če grem drugam.

Manuela Vanessa Reid
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HiMna naŠe ŠoLe

Mi smo pridna šola, 
smo eko prav zares.
Smo športniki ta pravi,
ki vse premagamo.

Radi se učimo, 
plešemo in spimo.
Pokale mi dobimo,
medalj se veselimo.

Otroci smo prijazni,
ki si pomagamo.
Pomagamo otrokom,
ki v veliki stiski so.

To naša šola je, ki imenuje se
OŠ MARIJE VERE.

Manuela Vanessa Reid, Maja Strle in Aja Zajc

Škrat – viLin Brat

V vas prišel je škrat.
Vprašal vilo je,
če lahko bi bil njen brat.

Vila mu je odgovorila:
“Škrat, škrat, če hočeš biti brat,
se moraš znat igrat.”

Potem mu je dejala:
“Pridi z mano,
ti bom nekaj pokazala.”

Hodila sta čez hribe in doline,
jedla borovnice, jagode, maline.

Prišla sta do slapu,
tam sedel je kakadu.

Kakadu je spregovoril:
“Škrat, vila lepokrila,
zdaj se bosta pobratila.”
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Škrat in vila sta se dan in noč igrala
in prav nič spala.

Tretji dan, ko škrat bil utrujen je in že zaspan,
Je vila lepokrila razglasila,
da bratca je dobila.

Špela Rozman

PoMLaD

Zvonček je prvi vstal in zacingljal:
Zbudi se, sestrica trobentica.
Prišel je naš čas!
Vijolica, kje si, sestrična?
Žafran, daj no, ne bodi zaspan!

Poglejte, sonce je vstalo,
ptički pojo.
Razprite se malo, saj ni več mrzlo.

Zbudite se, zaspanci,
pomlad je že tu!

Hana Mrak

sneg se Po PoLjU BeLi

Sneg se po polju beli
na prag se nam je usul.
Ena, dve snežinki že sta prileteli nam z neba.
Žamet topel me ovije.
In pojem si živahno.
Nad oblake odfrčim.
Kakor ptica, ki se z juga vrača, naj vrnem se v vas.
Ali naj ostanem v snežnih sanjah sam?

Neja Banko



20

MLaka krvi

Bili mladi fantje so.
V vodo skakali na glavo.
Bil jih je poln pomol,
bili pazljivi, a ne dovolj.

“Skoči že,” so se klicali,
“Saj bom, poglej!” se bahali
in se na ves glas krohotali.
Čofačof vsi v vodo popadali.

A pravi špas to je bil,
ko se je dečko potopil.
Dolgo časa se je držal pod vodo.
Zakaj ni prišel na svobodo?

Pomol poln smeha.
Vsi bili brez greha.
A čez nekaj časa so vprašali se:
“Kje je dečko? Tako ne gre.”

Pogledali v vodo – osupli bili.
Dečka nikjer, le mlaka krvi.

Maruša Škrjanec

nasProtje

Ko si sta stvari,
temu pravimo nasprotje.
Kot plamen dveh različnih dni.
Nasprotje.

Kot razpotje poti,
ki te peljeta po poti življenja.
Nasprotni stvari,
a nikoli ne veš, katera ti povzroči manj trpljenja.

Ko zamisliš se, kaj je nasprotje,
pomisliš na črno in belo.
Ali pa na to, da bi ostal doma, pisal pesem,
ali odšel v šolo, na delo.

Tu se pesem začne.
Ne, nasprotno, konča!
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Če pa še ne veš, kaj je nasprotje,
si jo preberi od začetka.

Maruša Škerjanec

ŠoLa

Ko zjutraj se ves zaspan zbudim,
na šolo si mislit še ne pustim!
Hitro vstanem, post’ljo zapustim,
v kopalnici si obraz osvežim.

V kuhni se šele do konca zbudim.
pogledam na uro: “Tik, tak, tik, tak.”
V sobo takoj po torbo pohitim.
Čevlje nataknem in že v šolo bežim!

Prva ura se vedno vleče.
A med odmori čas zelo hitro teče.
Med drugim odmorom vsi ven bežimo,
ker med uro skoraj zaspimo.

Pri tretji in četrti uri le nekaj jih sledi.
Pri zadnji uri nihče več ne molči. 
Ko zazvoni, je na hodniku že galama
in učiteljica v razredu je kmalu sama.

Urban Repanšek

DoLgČas

Dolgčas se mi po glavi vije.
Občasno se mi izklopi.
Le redko pa me resno zapusti.
Glava prazna.
Čepijo mi v glavi dolgočasne misli.
A rišem, pišem, nič ne pomaga.
S tem dolgčasom bo pa še prava zgaga!

Eva Lovšin, akrostih
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riBoLov

“Sine, živjo, kje si bil?
Si z dedkom ribe lovil?”
“Da, šla sva k jezeru pri zelenem griču
in k lopi pri baru Zelenem ptiču.”

“Kako sta se imela?
Sta kakšno ribo ujela?”
“Meni je šlo super, za dedka pa ne vem,
ko ga ni bilo nazaj, sem se odločil, da grem.”

“Kaj! Odšel si, ko dedka nazaj ni bilo?
Verjetno nisi premislil kaj modro?”
“Ah, kaj pa bi se lahko hudega zgodilo,
saj bi zaplaval, ko ga je v vodo potegnilo.”

“Veš, dedek plavati ne zna!
Sem mu pravila, naj to sporočilo ti preda!”
“Hej, mogoče pa se rešil je,
saj veš, dedek zna čisto vse.”

“Kaj bomo zdaj, ko dedka nazaj ni?
Bomo ga skupaj iskali vsi?”
“Nisem mati, nisem nalašč, 
ampak od dedka je ostal samo še plašč.”

Eva Lovšin
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reka

Zakaj si bistra, lepa tekočina,
mogoče bi postala še rumena,
pa kaj ko hočeš biti raj’ zelena,
al’ rada bi ostala globočina?

Zakaj ostala s’ zadnja dediščina?
marsikomu si edina higiena,
zamenjat ne more te nobena ‘zmena,
včasih si že prava bolečina.

Zdaj spoznal sem, da si izvir življenja,
predobra v tej si svoji ti lepoti,
mnogo’terga spelješ ti iz trpljenja.

Mogočno tečeš morju ti naproti,
še voda v tebi skoraj ne pojenja,
predereš vse, kar tam ti je na poti.

Filip Grčar

sMrt

Umreti moramo: zakaj?
Sprašujem se iz dneva v dan,
odgovore iščem zaman,
pa si rečem: »Pa bo naj!«

Kaj po smrti čaka nas,
to ne ve nihče
in še eno je gorje,
ki čaka pa na me in vas.

Po smrti novo je življenje,
ima vsak to hrepenenje,
skrbi ne bomo več imeli.

Srečno bomo le živeli.
Si nihče umreti ne želi,
a smrt lahko zelo boli.

Gašper Veselič
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Moj oPis

Domen Zupan se imenujem,
v Nožicah stanujem.
160 in 2 v višino merim,
žogo lažje v koš usmerim.

Košarko res rad imam,
kitaro pa še rajši igram.
Modrook in rjavolas,
res vitek moj je stas. 

Sedmi razred obiskujem,
šport in anglo obožujem.
Učitel’co imam prijazno … 
v šoli pa imam se krasno.

Računalnik rad imam,
speedbinton najrajši igram.
Pr’jatla kužka Tima imam …
čuva mene noč in dan.

Sestri Ani rad nagajam
in čez vikend pozno vstajam.
12 let sem že na svet’,
krog obkroža me deklet.

To izviren moj je opis,
prid’te k meni kaj na obisk.

Domen Zupan

PoMLaD 

Zima mrzla je odšla,
v zraku že diši po pomladi,
kako lepo se imajo ptički radi,
spet ljubezen bo prišla.

Kako lepo je videti vse,
še noč prikrade se čarobna
in luna polna je, ogromna,
le kaj nam jutro še prinese?

Vse kaže na ljubezen, 
samo, da ni bolezen.
Ne, to bo ljubezen.
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Da dolgo bi bilo tako,
čeprav to  ni lahko,
a vseeno je sladko.

Matic Rutar, sonet

ona

Kaj njegovo je spoznanje? Ona.
Kaj srca njegá butánje? Ona.
On ne ve, zakaj.
Kaj je vzrok mu za jokánje? Ona.
Ona njemu dušo lupi,
ne meni za duha stokánje. Ona.
Pod njeno hudo jezo
mu dovoljeno ni spanje. Ona.
Kaj storilo bi srce,
da dobi zavojevanje? Ona.
Kako ujame naj ljubezni,
njenih si valov bučánje? Ona.
Da užalil bi jo bil  -
to mu zadnje je dejanje. Ona.
Njen pogled je lep -
slabosti je uničevanje. Ona.
Ko pa on pogleda jo,
ima razlog za kesanje. Ona.
Ona … a to lahko so
le njegove skrite sanje. Ona.
O njej sanje
krive so za smrtno stanje. Ona.
Ta srčni strup …
to njegovo je spoznanje. Ona.

Tin Nožič Škerjanec

Čas Hiti

Vsi so šli – čas hiti.
Tudi ljubezni več ni – čas hiti.
Osamljena sem brez vsega,
saj ljubezen je odšla,
odšel si z njo ti – čas hiti.
Ali se bo kdaj vrnila?
Upanje v zraku ždi – čas hiti. 

Ana Medved
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Le ona

Le ona, ona sapo mi vzame.
Pod njeno roko temna smrt je svetla,
Podoba njena me bo v grob pometla.
Zakaj, zakaj glih ona le ni zame?

Še ko je ni, oči mi ona mane.
V tesno, temna ječo me je zgnetla – 
Med mreže moje ne bi se vpletla.
Če bom brez nje, naj smrt me zdaj ujame.

Ti sonce si, ki nam vročino meče,
Obsojaš mene večne žgoče žeje.
Ob tebi bi umrl le od sreče.

Po mrzlem srcu tvojem zima veje,
Okoli sebe seješ hlad grozeče.
Te moj sonet sploh kaj ogreje?

Tin Nožič Škerjanec

Časi

Kje zdaj so tisti naši časi rani,
ko na toboganih smo se igrali,
naše otroške pravljice smo brali
in nagajali učiteljici naši Ani?

Kje je igrišče naše, lepo davi?
Kje je čas, ki ga nismo šoli dali?
Bili smo zelo majhni, mali, mali,
zdaj vsi ti spomini so nam pobrani.

Rabimo spomine, ki ostati smejo;
ni več pravih prijateljev, samo še 
lažni, namišljeni, ki nam lažejo.

Tako zdaj mi tu živimo še slabše
kot takrat, ko smo se igrali z vejo.
Le čas še ohranja spomine naše.

Urban Sajevic
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tiHa žaLost

Ti me spremljaš, tiha žalost,
zmeraj zvesto hodiš z mano, tiha žalost.
Spremljaš me, ko tih čez polje grem,
z rožami in soncem obsijano, tiha žalost.
V gozdni hlad v samoto rad zahajam,
vsako drevo mi je že znano, tiha žalost. 

Tomaž Knez

saM ne ve

Al bo kdaj sonce vzšlo, kdor vstaja - sam ne ve,
že dolgo čaka ta čas, večno traja - sam ne ve.
Ta ljubezen čaka v upanju na pomlad,
čaka in čaka, mogoče nastaja novi sad - sam ne ve.
Ta bolečina v srcu čaka, da nekdo jo poteši,
kot berač, ki prodaja svoje stvari - sam ne ve.
Denar ljubezni ne povrne ti!
Kdor grozo drugim na rame daja - sam ne ve.
Ko prišel bo čas ljubezni, njega več ne bo,
zakaj dogaja se mu tako slabo, sam ne ve. 

Blaž Koncilija

si oB Meni ti

Ko se zjutraj prebudim, si ob meni ti
in ko se vozim z vlakom, si ob meni ti.
Spremljaš me na vsakem koraku, povsod.
Tudi ko berem knjigo, si ob meni ti!
Ni dneva ne noči, ko na tebe mislil ne bi
Vedno in povsod si ob meni ti. 

Gašper Ručigaj
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Še PreDseDnik tega ne ve

Ali bo kaj iz te države, še predsednik tega ne ve;
bomo imeli kdaj pravice ta prave, še predsednik tega ne 
ve;
vsi bi radi se lepo imeli,
morda se kdo ima, pa tega ne pove, še predsednik tega 
ne ve.
Bo propadla ta država?
Kmalu ne bo več ta prave Slovenke, še predsednik tega 
ne ve. 

Nejc Jernejčič

tvoj PoLjUB

Mehak kot svila, tvoj poljub,
presega vsa merila, tvoj poljub.
Karkoli ti povem,
vem, da boš v skrivnost zavila, tvoj poljub.
Kadar zbolim,
boljšega ni zdravila, kot je tvoj poljub. 

Blaž Slabajna

njegov PogLeD

Že na prvi pogled drugačen, njegov pogled,
sprva videti je bil temačen, njegov pogled.
V očeh drugih osovražen,
z nobenim drugim ne more biti izenačen, njegov pogled.
Vsak mi pravi, da zame ni pravi,
a meni je privlačen, njegov pogled. 

Eva Premk

Življenje je luč.
Sveti vsak trenutek, mi
napotke deli.

Tjaša Povšnar
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MavriCa 

Vijolična je prva barva mavrična,
tako zabavno pravljična.
Sledi ji modra barva pameti - modrosti,
polna vseh naših je norosti.
Potem nariše se zelena
in za njo prikaže se rumena.
Še oranžna priskaklja,
da srce ti zaigra.
Na koncu pa še rdeča
in tu je mavrična sreča.

Tjaša Povšnar

Denar

Deklica bleda na oknu sloni,
na ulici polni spet gleda ljudi.
Želi da  vsaj vsi ubogi
živeli bi v prijateljski slogi.
Nima denarja, ima pa srce - dobro,
a pod noge ji mečejo kobro!
Danes dobrota je pač sirota,
Vse to je ena velika zmota!
Danes denar je sveta gospodar,
za nič drugega ljudem ni več mar.
Za vse, kar človek stori,
pričakuje, da plačilo dobi.
Bogati se kopajo v velnes blatu,
revni pa kopljejo na belem zlatu.
Srečni bogati niso - nikakor,
grozno živijo, trpijo - vsekakor.
Z denarjem res kupiš lahko veliko reči,
a ljubezni, sreče se v trgovinah ne dobi.
Največ štejeta dobrota in mirna vest,
srečen je le, ki Ljubezni je zvest!
Politiki tako zelo so neobčutljivi,
na državo zato so slabi vplivi:
vse se draži, marsikdo plačo zgubi,
vse polno je skrbi …
A vlada v izobilju živi!
Deklica bleda na oknu sloni,
v njenih sanjah otroški  smeh zadoni …
Vsak otrok je vesel, nasmejan,
ves srečen - razigran. 

Tjaša Povšnar
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PogreŠaM te 

Včasih sem si tako močno želela,
da lahko bi neznano kam odletela,
da pozabila bi lahko na vse te dni,
na neprespane vse noči.
Ukinila bi ljubezen,
ki povzroča samo bolezen.

Res ne morem več brez tebe živeti,
ker želim si te objeti.
Kaj bi dala, da lahko
s tabo poletela bi v nebo.
Tam bila bi sama, jaz in ti,
ločena od ostalih vseh ljudi.
Takrat bilo bi mi prelepo,
ko bi grelo me tvoje telo.
A kaj, ko vse skupaj so le sanje,
ne vem, kako naj vstopim vanje.
Vem le, da sem ljubila te, da ljubim te,
vedno te bom ljubila, a nikoli pozabila.
Oprosti, ker je to napisano zate.
Ker nisi vreden takih pesmi.
Vsaj zdelo se ti bo mogoče, da so zate.
Ne, niso! Napisane so zato, da mi ni več tako hudo.
Hvala za vse!
Sovražim ta občutek,
ko zvečer ne morem zaspati.
Kamorkoli pogledam, le tvoja podoba,
odmev tvojega glasu.
Želim si, da ne bi sploh začela,
preveč je bolelo, ko šla sva na dva dela.
Rada bi te pozabila - zbrisala spomine.
Vem, lepo je bilo, a zdaj kupi bolečine.
Ni mi žal, da v objemu sva bila,
a zakaj vse lepo se kmalu konča?

Ob slovesu sem jokala, večkrat solze si brisala,
seveda tega nisem ti priznala.
Vse, kar si želim, je, da ostaneva prijatelja,
da se spomniš še kdaj name - na vse besede.
Glej, želim ti srečo,
če jo boš imel ti, imela jo bom jaz,
ZAPOMNI SI! 

Sovražim te večere, ko te ni ob meni,
ko vse, kar vidim, je tvoj obraz v temi.
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Pogrešam tebe, tvoje objeme, poljube in vse besede.
V težkih trenutkih ti si zmeraj vlival mi moči.
Ti si tisti, zaradi kogar živim,
si tisti, po komer hrepenim.
Rada bi se ti zahvalila za vse dni,
ki sva jih skupaj preživela.
Ko si me objel, mi rekel,
ostani še malo & nisi mi pustil, da grem.
Kako rada bi ti jaz zdaj rekla:
Prosim, daj ostani še minuto, prosim.
Kaj vse bi naredila, da bi lahko se
še enkrat objemu prepustila.

Sovražim večere, ker se pred spanjem vedno spomnim nate,
spomnim se vseh dejanj in besed.
Takrat po licu teče mi solza.
Zakaj si me poljubil, mi dal vedeti,
da v objemu sem varna, zakaj?
Kaj imam zdaj od tega?
Lepo, a bolečo preteklost.
Ne, ni mi žal za dejanja,
a ne vem, zakaj je vsak šel svojo pot.
Bilo je lepo …
POGREŠAM TE! 

Tjaša Povšnar

Kaj je to haiku?
Haiku je vse, kar vidiš,
vse, kar je lepo.

Tjaša Povšnar

Dragi prijatelj,
hvala, ker svetiš mi ti
najhujše noči.

Tjaša Povšnar

Glasba del sveta,
v ušesih vsak dan igra.
Polepša dan.

Tjaša Povšnar
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Če res si želiš.
ne nehaš si želeti-
željo moč rodi. 

Tjaša Povšnar

Ti siješ zame:
z mano hodiš, kamor grem.
To čutim in vem!

Tjaša Povšnar

Vsak je poseben,
jaz in ti in mi, prav vsi,
ni važno, kdo si.

Tjaša Povšnar
 

Žarek sivine
se skrije za obzorje,
poln miline.
 
Tjaša Povšnar

Ježek ven beži,
zloben strah ga je ujel,
kam se mu mudi?

Tjaša Povšnar

knjiga je kUL

Pridem domov, naredim nalogo, saj zraven učenja je tud ni mnogo.
Vzamem knjigo, preberem Bobre, so knjige, ki so dobre.

KNJIGA JE KUL, BERMO JO NA FUL,
ČE NE BOMO BRAL, BO NAS HITER POBRAL.

Najboljša prijateljca je, to vsi vemo,
sam tega nikol naglas ne povemo.
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Knjiga Odiseja mi je bla všeč, dvakrat sem jo prebral,
pa ni blo ponesreč.

KNJIGA JE KUL, BERMO JO NA FUL,
ČE NE BOMO BRAL, BO NAS HITER POBRAL.

Iz knjige največ se naučiš, stuširaš se zvečer, spet bereš, pa zaspiš.
Kdor prav, da domače je branje eno samo sranje,
je debil, prav zares je debil.

KNJIGA JE KUL, BERMO JO NA FUL,
ČE NE BOMO BRAL, BO NAS HITER POBRAL.

Zjutraj, ko vstanem, najprej mal preberem, grem jest, pa spet berem,
v šol povem Račko kratkotačko, spet berem in osvojim bralno značko.

KNJIGA JE KUL, BERMO JO NA FUL,
ČE NE BOMO BRAL, BO NAS HITER POBRAL.

Eldin Prošić in Blaž Lipar

Leon se PreDstavi

Sem Leon Cimerman,
dvanajsto leto že imam.
V Loki, Na gmajni 1 sem doma
in obiskujem 7A.

Naša hiša je ob Pšati,
kjer mnogo dreves se košati.
Za hišo pa imamo vrt,
v njem dom je našel majhen krt.

V hiši pa imamo mačka,
izbrali smo ime mu Flekec.
Saj flekasta je njegova tačka
in na smrčku pisan flek.

Z njim se vedno rad igram,    
ko iz šole pridivjam.
Radi ga imamo čisto vsi,   
bratec, mami, jaz in ati. 

Leon Cimerman
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joeL se PreDstavi

Sem Joel, že 13 let sem star, 
vsak december slavim svoj rojstni dan.

Tukaj v Mengšu z mami živim,
babice vedno se razveselim,
z dedkom pa rad v gozd odhitim.

K očku vedno rad pridem,
a težko se z njim razidem.
Zanimajo naju iste stvari,
zato je težko, ker nisva 
skupaj vse dni.

Na staro višnjo nad ograjo,
prav rad se zavihtim,
ali pa s prijateljem Lukom
v Domžale oddrvim.

V prostem času kolesarim,
zato pred šolo odhitim,
saj se tam s prijatelji dobim.

Zjutraj si najprej glasbo zavrtim,
saj ob glasbi lažje se v dan zbudim.

Žiga Joel Gornik

nejC se PreDstavi

Ime mi je Nejc,
sem v Mengšu doma.

Rad imam morje
in morje mi je vse.

Tam ribe lovim,
se ulova veselim.
Rad tudi berem in plavam
in kozice lovim.

Rad morje poslušam.

Na obali sedim,
kamenčke iščem,
z njimi ribe plašim.
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Poletje mine
in pride jesen.
Se morje konča,
se šola začne.

Sedaj šola je tu,
se zbrano učim.
Mi v šoli je lepo,
a vseeno čakam težko,
kdaj bo poletje prišlo.

Nejc Jančar

Matevž se PreDstavi

Rad imam naravo, 
še zlasti pa planjavo,
tisto na planini,
kjer smučamo pozimi.

Poleti odpravimo se v goro,
kjer skupaj raziskujemo,
mami rožice nabira,
Ana se pa v gozdu skriva.

Najraje  k bajerju hitim,
kjer si pupkov nalovim.
Očka drva tam pripravi,
da toplo je na zabavi.

Ko pa vikend mine,
gremo mi s planine.
Doma tudi živali imamo,
z njimi se ves čas igramo.

Ko velik bom, bom potoval.
Evropo jaz bi rad spoznal.
Odkrival španske bom lepote,
okušal francoske bom dobrote.

Trudil bom se za poštenje,
to mi vodilo bo v življenje.

Matevž Jenko
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nejC se PreDstavi

Meni Nejc je ime,
to vsak prijatelj ve.
Pišem se Kragelj, 
iz 7. sem A,
vsak na šoli me pozna.

Živim na Cankarjevi ul’ci,
tu obiščejo me mulci.
Skupaj se s kolesi vozimo,
smeh, veselje trosimo.

Peljemo se na vrh Gobavice,
pravimo si smešne vice.
Tam pa osedlamo konje,
z njimi odjahamo vsi dobre volje.

Kadar očka in mamice ni doma,
se Jure v moji sobici igra.
Je moj mlajši bratec in ga rad imam,
za kratek čas se z njim igram.

Nejc Kragelj

BLaž se PreDstavi
                                     
Blaž mi je ime,
priimek moj je Lipar,                                           
13 let že štejem                                          
in poldrugi mesec se obeta.                                       

Iz Mengša sem doma,                                           
ki ni veliko mesto,                                           
na eni strani polja so ogromna,                                           
na drugi Gobavica nizka.                                           

Tudi nogomet je moja strast,                                           
s prijatelji ga vsi igramo,                                           
nasprotniku trudimo se žogo ukrast,                                           
da kar najhitreje gol jim damo.

Atiju je Branko ime,                                           
mami pa je Darka,                                           
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eden še v službi dela,                                                                                   
drugi pa doma malo več TV gleda.                                           

V pesmi sebe sem predstavil,                                           
moje starše in domači kraj.                                           
Lahko bi dosti več napisal,                                           
če bi domišljijo v glavo si vrisal.                                           

Blaž Lipar

LUka se PreDstavi

Ime mi je Luka,
pišem se Maver,
star sem 12 let
in hodim v 7. A sedet.

Tra-tra-tra, v Mengšu sem doma,
tu Mengo bacek na harmoniko igra.

Gobavica, polje, športni park
vabijo me ven vsak dan.
Tam se s prijatelji dobimo
in se skupaj veselimo.

Nalogo hitro naredimo,
in na trening oddrvimo.
Tam s trenerjem se učimo,
kako nasprotniku gol zabijmo.
Golman, obramba in napad
to so naš zaščitni znak.

Med vikendom smučat odhitim,
po belih strminah med vratci drvim,
da si medaljo prisvojim.

Največkrat šele zvečer domov hitim,
si z računalnikom živce ohladim
in že ves truden in zaspan
si pripravim zvezke za naslednji dan
ter potonem v svet divjih sanj.

Luka Maver
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eLDin se PreDstavi

Ime mi je Eldin, star sem 12 let,
živim samo še za nogomet.

Stanujem v Mengšu, tu mi je lepo,
a najlepše mi je sinje modro nebo.

Le eno dekle je še lepše!
Tega vam zdaj ne povem naglas,
ker se to ne tiče vas.
Enkrat še odpeljem jo na lepše.
V njo sem zaljubljen zato,
ker vsak dan gledam njeno telo.

Prijateljev imam zadosti,
vsi polni so modrosti.

Nogomet igram že sedem let.
Nihče ne more mi verjet’,
ko žogo dohitim na travi,
se vedno v golu mi ustavi,
saj dobrega trenerja imam,
z njim z veseljem nogomet igram.

Eldin Prošić

MiHa se PreDstavi 

Sem Miha Repnik,
pravijo mi srečnik.

Rodil sem se v Ljubljani
kot vsi tukaj zbrani.
Izbral sem dobro si družino,
predstavil bi lahko jo fino,
kot sem že z glino
napravil pravo umetnino.

Rojen sem za košarko,
košarko ves dan igram.
Težava je, ker vedno zmagam.
Če me kdo izzove,
mi prinese zmage nove. 

Zato sem srečnik,
saj sem Miha Repnik.
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Lepo je to športno življenje,
tako je pač moje mnenje!
Če ne bi nutele imeli,
težko bi tukaj živeli
in jaz res veliko je pojem,
zato lahko vam povem:
»Če ne bi imeli nutele, 
mi žoge ne bi tako v koš letele!«

Zato sem srečnik,
saj sem Miha Repnik.

Miha Repnik

tiM se PreDstavi
                      
Dolgo je že tega,                                
odkar prišel sem na ta svet,                                
dali ime so mi Tim,                                
saj sem pravi pobalin.                                

Star sem 12 let,                                
ampak to zdaj ni pomembno,                                
da pa brata nagajivega imam,                                
je pa vsaj omembe vredno.                                
 
Živim v blokih,                                
blizu cerkve naše,                                
korak ali dva od potoka Pšate.                                

Blizu imamo športni park,                                
s tremi igrišči prava je norija,                                
na enem košarka se igra,
na dveh se žoga v gol zabija.                                
                               
In še nekaj vam povem,                                
da včasih imam kar hud problem,                                
ko se doma učim, vse vem,                                
v šoli pa skoraj nič ne povem.                                

V Mengšu mi je lepo,                                
nočem drugam,                                
saj drugje nikogar ne poznam.                 

Tim Šalja
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UrBan se PreDstavi

Sem Urban in v Loki sem doma.
Star sem 12 let in hodim v 7.  A.

Rad sem doma,
kjer imam zvestega prijatelja-
svojega psa.
Star je tri leta,
torej se nama
še veliko lepega obeta.

Knjiga moja je prijateljica -
vsa prostranstva mi prinese,
nad oblake me ponese.
V življenju mojem je kraljica.

To zdaj je moja pesmica,
v njej ni prav nič posebnega.
Učiteljici pa je všeč,
zato ne vržem je v peč.
               
Urban Urbanija

sreČa

Sreča je za mnoge ljudi veselje, nov avto, dobre ocene 
v šoli … zame pa je sreča vsak nasmeh v sivem in 
dolgočasnem dnevu.
Vsaka stvar, ki se zgodi, se zgodi z razlogom. Odločitve 
pa moramo sprejemati sami, pa če so dobre ali slabe. 
Obstaja veliko predsodkov o tem, da tisti, ki so bogati, 
so srečni. Zakaj? Ker si lahko kupijo vsak dan nov avto, 
imajo zasebno letalo, okrog se vozijo z limuzino in 
živijo v najprestižnejših vilah. To ni res. Mogoče res 
imajo zgoraj naštete materialne dobrine, a če nimajo 
nikogar, s komer bo delili svoje občutke, želje, čustva, 
informacije, konec koncev tudi materialne dobrine, ne 
morejo biti srečni. Zato mislim, da obstajata dve vrsti 
sreče: materialna sreča in prava sreča. Materialna sreča 
je tista, ko imaš vse stvari in materialne dobrine, ki jih 
želiš. Samo tem ljudem, z materialno srečo, kmalu začne 
primanjkovati nečesa. Tega, čemur se reče ljubezen, 
veselje, radodarnost, nasmeh, iskrice v otroških očeh, 
ko te zagledajo … to pa je težje doseči. Prava sreča je, ko 
zjutraj, ko se zbudiš, ob postelji zagledaš rdečo vrtnico in 
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jutranjo kavico. Ali pa, ko pride tvoj otrok ves nesrečen 
iz šole in se njegova usta razpotegnejo v največji in 
najlepši nasmeh, ko te vidi. Sploh pa niti ni treba vseh 
teh stvari. Že preprost objem ti lahko zelo polepša dan. 
A ena sama napaka lahko vse spremeni v nesrečo. Sreča 
je opoteča: k enim prihaja, ko od drugih odhaja. In sreča 
nam lahko vzame le tisto, kar nam jo je dala. Če ti nekaj 
spodleti, je že upanje, da boš to nekoč srečal. Kjer je 
volja, je tudi pot. In kakor pravi Strežek v Kosmačevi 
noveli o Sreči: »Potrpi in nikdar si ne ženi k srcu. Prej ali 
slej bo že tudi tebe doletela sreča.« Ampak ko imaš pravo 
srečo in materialno srečo, ti lahko sreča zapre oči. Zato 
pa tudi imamo nesrečo, da nam jih ponovno odpre. Sreča 
je kot sonce; ko je najlepše, zaide. Potem pa je na nas, 
kako se bomo odločili, da bomo to nesrečo popravili in ji 
odvzeli ne-. Je pa res, da se sreča in pamet redko srečata. 
In kadar se, je to srečo težko obdržati. Lepo je sanjariti 
o popolni sreči, z veliko vsega, a srečen je le tisti, ki zna 
živeti z majhnimi željami. Mislim, da moraš biti srečen, 
da lahko nekoga osrečiš, treba pa je nekoga osrečiti, 
da srečen tudi ostaneš. Včasih je bila sreča drugačnega 
pomena kot danes. Včasih so bila dekleta vesela, če so 
dobila medeno srce. Letos, oziroma v današnjih časih 
pa je tipična najstnica srečna, ko dobi najnovejši puder 
prestižne znamke. Takrat je medeno srce pomenilo 
tudi ljubezen, všečnost, zaljubljenost. Puder pa te samo 
»naredi« lepšo. 
Mislim, da ni življenja brez ljubezni, ni ljubezni brez 
gorja in da je vse lahko pretrpeti, če si srečo delita dva. 
Zagotovo pa vem, da niso vsi srečni, ki imajo srečo. In 
strinjam se s Kosmačem, ki pravi, da bo vse prej ali slej 
doletela sreča.

Katja Černelič
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Kazalo

Žiga Lah, 9. razred (OŠ Mengeš)
 kar na jok Mi gre
Pia Oražem, 9. razred (OŠ Mengeš)
 LjUBeZen BoLi
Klemen Lavrič, 9. razred (OŠ Mengeš)
 kaM gre ta svet?
Ela Praznik, 9. razred (OŠ Mengeš)
 grUDen
 sonCe
Tadeja Rožman, 7. razred  (OŠ Franceta Prešerna Kranj)
 žaL Mi je
 knjiga
 PLesna ZatraPanost
 vojna
 svoBoDa
Neža Korenjak, 9. razred (OŠ Mengeš)
 sneži
 BreZ veZe
 PoLetne PoČitniCe
 koBiLa
 oBLak
 nePravo PrijateLjstvo
 Petek
 na DnU Morja
 vesoLje
 Moja MUCka
Maja Strle, 4. razred (OŠ Marije Vere Kamnik)
 kaMnik
 vaLentinovo
 PoČitniCe
 raDa iMaM
Aja Zajc, 4. razred (OŠ Marije Vere Kamnik)
 Mesto – vas
Saša Romaniuk, 4. razred (OŠ Marije Vere Kamnik)
 ti in jaZ
Manuela Vanessa Reid, 4. razred (OŠ Marije Vere Kamnik)
 UČiteLj
 Moj ZvoneC
 jesen
 BaBi
Manuela Vanessa Reid, Maja Strle in Aja Zajc, 4. razred (OŠ Marije Vere Kamnik)
 HiMna naŠe ŠoLe
Špela Rozman, 4. razred (OŠ Domžale)
 Škrat – viLin Brat
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Hana Mrak, 4. razred (OŠ Domžale)
 PoMLaD
Neja Banko, 7. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 sneg se Po PoLjU BeLi
Maruša Škrjanec, 7. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 MLaka krvi
 nasProtje
Urban Repanšek, 7. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 ŠoLa
Eva Lovšin, 7. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 DoLgČas
 riBoLov
Filip Grčar, 8. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 reka
Gašper Veselič, 8. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 sMrt
Domen Zupan, 7. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 Moj oPis
Matic Rutar, 8. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 PoMLaD
Tin Nožič Škerjanec, 9. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 ona
Ana Medved, 9. razred (OŠ Mengeš)
 Čas Hiti
Tin Nožič Škerjanec, 9. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 Le ona
Urban Sajevic, 8. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 Časi
Tomaž Knez, 9. razred (OŠ Mengeš)
  tiHa žaLost
Blaž Koncilija
 saM ne ve
Gašper Ručigaj, 9. razred (OŠ Mengeš)
 si oB Meni ti
Nejc Jernejčič, 9. razred (OŠ Mengeš)
 Še PreDseDnik tega ne ve
Blaž Slabajna, 9. razred (OŠ Mengeš)
 tvoj PoLjUB
Eva Premk, 9. razred (OŠ Mengeš)
 PogLeD
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Tjaša Povšnar, 7. razred (OŠ Mengeš)
 živLjenje je LUČ
 MavriCa
 Denar
 PogreŠaM te
 HaikU
 Dragi PrijateLj
 gLasBa DeL sveta
 Če res si žeLiŠ
 ti sijeŠ ZaMe
 kDo si
 žarek
 ježek
Eldin Prošić in Blaž Lipar
 knjiga je kUL
Leon Cimerman, 7. razred (OŠ Mengeš)
 Leon se PreDstavi
Žiga Joel Gornik, 7. razred (OŠ Mengeš)
 joeL se PreDstavi
Nejc Jančar, 7. razred (OŠ Mengeš)
 nejC se PreDstavi
Matevž Jenko, 7. razred (OŠ Mengeš)
 Matevž se PreDstavi
Nejc Kragelj, 7. razred (OŠ Mengeš)
 nejC se PreDstavi
Blaž Lipar, 7. razred (OŠ Mengeš)
 BLaž se PreDstavi
Luka Maver, 7. razred (OŠ Mengeš)
 LUka se PreDstavi
Eldin Prošić, 7. razred (OŠ Mengeš)
 eLDin se PreDstavi
Miha Repnik, 7. razred (OŠ Mengeš)
 MiHa se PreDstavi
Tim Šalja, 7. razred (OŠ Mengeš)
 tiM se PreDstavi
Urban Urbanija, 7. razred (OŠ Mengeš)
 UrBan se PreDstavi
Katja Černelič, 9. razred (OŠ Preserje pri Radomljah)
 sreČa
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nagrajenci 6. Festivala otroške poezije, Mengeš 2011

1. mesto žiga Lah, za gazelo kar na jok mi gre.
2. mesto Pia oražem, za gazelo Ljubezen boli.
2. mesto klemen Lavrič, za najaktualnejšo gazelo kam gre ta svet?
3. mesto tadeja rožman, za pesem knjiga in celoten opus.
3. mesto: neža korenjak : Za pesniški opus

sodelujoče šole:
OŠ Mengeš, OŠ Domžale, OŠ Marije Vere Kamnik, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Franceta 
Prešerna Kranj.

Mentorji:
Nada Cotman, OŠ Mengeš,
Mira Smrkolj, OŠ Domžale,
Mojca Fuchs Lukežič, OŠ Marije Vere Kamnik,
Nataša Cotman, OŠ Preserje pri Radomljah

komisija:
Helena Škrlep in Janez Škrlep

avtorji smerokazov: 
Marjeta Korenjak, Miha Furjan, Janez Rot, Mirjam Rot, Andrej Potočnik, Jana Šmajc, 
Ana Škrlep in Peter Škrlep
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naslov projekta: Festival otroške poezije.
nosilec projekta: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, Peter Škrlep.
avtor projekta: Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš.
avtorska skupina: učenke in učenci osnovnih šol.
strokovni sodelavci: Ljubica Cotman, profesorice in profesorji osnovnih šol.
kraj izvedbe: Mengeš, razvaline kapele sv. Lovrenca na Gobavici.
Čas izvedbe: petek, 27. maj 2011, ob 17. uri.
Ciljna publika: učenke in učenci osnovnih šol, njihovi starši, učitelji, prijatelji in drugi.
Cilji projekta: omogočanje in pospeševanje skladnega razvoja otroške domišljije, srca, duha 
 in razuma.
vsebinska obrazložitev projekta: 29. maj je rojstni dan slovenskega pisatelja, klasika Janeza 
Trdine, ki je že v mladosti skrbno prisluhnil bogatemu izročilu slovenskega človeka. V tej 
množici legend, bajk, povesti in pesmi se je skozi stoletja ohranjala samobitnost našega naroda. 
Trdina je vse življenje to skrbno raziskoval ter globoko prevzet zapisoval in dopolnjeval.
Drug tak vzor je tudi Mengšan, duhovnik Ivan Vesel Vesnin, pisatelj, dramatik, pesnik in 
prevajalec. Kot ravnatelj postojnske 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«.
 

6. festival otroške poezije
Izdalo in založilo Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, zanj Peter Škrlep
Urednik: Janez Škrlep
Jezikovni pregled: Helena Škrlep
Oblikovanje: Peter Škrlep
Ilustracija: Jana Šmajc
Prelom: Primer d. o. o.
Fotografija: Peter Škrlep in Janez Rot 
Naklada 100 izvodov
Cena: 5 EUR
Mengeš, 2011

Festival in izid pesniške zbirke sta omogočila občina Mengeš in 
Primer, studio za oblikovanje in vodenje projektov d. o. o.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.163.6-93-194”2011”

FESTIVAL otroške poezije (6 ; 2011 ; Mengeš)
   [Šesti]
   6. festival otroške poezije, Mengeš 2011 / [urednik Janez Škrlep
; ilustracija Jana Šmajc ; fotografija Peter Škrlep in Janez Rot]. 
- Mengeš : Kulturno društvo Franca Jelovška, 2011

ISBN 978-961-92889-1-7
1. Škrlep, Janez, 1950-
256401920





www.kdfjm.si


