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10. festival otroške poezije 2015

»Bosa pritečem ven, ker je maj ...«
V prekipevajočem zelenju se že desetletje zbiramo gori pri domala 
tisočletni grajski kapelici sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem. 
Zadnje razpadajoče zidove smo že pred leti utrdili, da bi se ne pozabila 
in izgubila ena zadnjih sledi stare slave. Kot krona nad prepadnim 
skalovjem stojijo kamniti zidovi in kot večna straža zrejo na prostrano 
Mengeško polje.

Tu otroška poezija vsako leto zatrepeče in se poveže s poezijo prejšnjih let. 
Vse, prostor, poezija in mi, se iz leta v leto povezuje s poezijo, ki je vrela 
iz src Mengšanov Janeza Trdine in Ivana Vesela Vesnina. Slovenskemu  
klasiku Trdini posvečamo festival in ga prirejamo na njegov rojstni dan. 
Hkrati tudi duhovniku, pesniku in prevajalcu Veselu, ki je kot ravnatelj 
postojnske osnovne šole napisal pomembno razpravo o pomenu otroške 
poezije. Prav ta razprava nas je vzpodbudila, da smo ustanovili festival.

Letos festival posebej posvečamo 20. obletnici ustanovitve Mestnega 
muzeja Mengeš, ki je bil pobudnik in soustanovitelj festivala. Ob tej 
priložnosti želimo pohvaliti vse, ki festival pripravljajo in kakorkoli 
sodelujejo pri njegovi uresničitvi. Posebej velja pohvaliti mentorice, ki iz 
leta v leto odkrivajo otrokom oblike in načine izražanja, njihovih čustev, 
razpoloženj, misli in spoznanj ter predstav, v pesmi.

Vedno znova smo veseli in tudi začudeni: pretreseni nad dobro izraženo 
globino čustvovanja, nad otroškim čudenjem in začudenjem, dobrim 
opažanjem in zazrtostjo, a tudi nad izraženo pustoto, malodušjem, 
depresijo, žalostjo, prizadetostjo in  razočaranji, vendar tudi tiho ali 
prešerno srečo. Otroci vedo in čutijo prijateljstvo, nežnost in ljubezen.

Ne moremo in nočemo prezreti tudi njihove, za zdaj še nemočne, 
prizadetosti ob vseh teh, ki prezirljivo in pohlepno mendrajo našo 
domovino. »Krvava, jezna in agresivna rdeča! Oprijema se nam duše ... 
Z razbeljenimi okovi nas omejuje, nas uničuje ... Z razbeljeno žvepleno 
sapo nam piha v dušo ...« zapišeta v svoji pesmi Manca in Kristina. Le kje 
so zdaj mladi, obetavni pesniki iz preteklih desetih let? Kje so? Je tudi nje 
pogoltnila »mrzla črna reka rdečega in nam modri odtenki oddaljujejo 
otopelo dušo od zadnjih toplih barv«? »Eden proti vsem. To je moja 
izbira,« pravijo Gal, Andraž in Gašper. Če že ni ognja, žerjavica je. Torej 
upanje je. Maj je. »Bosa pritečem ven,« pravi Mojca, »ker je maj.«

Mengeš, 30. maj 2015
Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
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Domislice
Knjiga je šop govorečih listov. 
Mir je tišina, v kateri razmišljaš.
Tema je črnina, ki se pretaka po svetu.
Sreča je hip-hop kotaleči se gumbek, kdor jo ujame, jo lahko poje.
Besede v knjigah so črke z zlatim prahom, ki se širi po sobi.
Prijateljstvo je topel veter, ki zapiha srečo v ljudi.
Svetloba je lesketajoči se zrak, ki predira oblak.
Drevo je lahko tudi jablana z zlatimi jabolki.
Otrok je majhen človek, ki ima pred sabo še veliko rojstnih dni.
Noht je odmrli del prsta, ki ima zvok glasnega parnika, polnega dima.
Glasba je zvok, ki vznemiri ušesa, je svetloba neba, ki izhlapeva.
Okus je pobarvan fižol, ki ga občuti pomaranča na svojem jeziku.
Noč je črnilo iz velikanovega peresa, ki je brizgnilo v nebo.
Zvezde pa so bleščice v tem velikanovem črnilu.
Okno je kvadratna slika zunanjosti.
Zemlja je frnikola, v kateri se izmenjujeta modra in zelena barva.
Žalost je topla solza, ki objame človeka.
Afera je strupen sadež, ki raste na drevesu sreče.
Oblak je vazelin, s katerim si sonce maže razpokane ustnice.
Sanje so kot čoln, ki te v morju občutkov pripelje na drugi svet.
Zadovoljstvo je trenutek solidarnosti s tem, kar delaš, kar si naredil in 
kar boš naredil.

Jakob Zein Alhady

O umetnosti
Narišem paglavca in paglavec oživi v vodi. Ujamem ga 
in spustim nazaj v vodo. Pa splava na papir. Glej, živega 
paglavca na papirju!

Jakob Zein Alhady

O noju, ki je imel prekratke noge
Nekoč je živel noj, ki je imel prekratke noge, da bi tekel, 
zato so ga vedno, prav vedno, ko so ga lovili, tudi ujeli.

Jakob Zein Alhady

O vrteči se dežni kaplji
Med vsemi kapljami, ki so padale z neba, je bila ena 
sama, ki se je vrtela. In zgrnile so se kače klopotače, da 
bi ujele prav to, vrtečo se dežno kapljo.

Jakob Zein Alhady

O trpežnosti
Potrpiš, da gre mimo tebe jaga baba, ki jo nosi žaba. 
Potrpiš, da gre mimo tebe volk, zavit v strašen molk. 
Potrpiš, da ne moreš potrpeti, in greš dalje.

Jakob Zein Alhady

O žalosti 
Žalosten si, jočeš … Žalost se je naselila v tebi … Takrat 
moraš zapreti svoje telo. Kako? Tako, da se znova rodiš.

Jakob Zein Alhady

Iskrice
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Nebo
Nebo so najlepše sanje, prostrana planjava.
Je tiho spoznanje, prostrana planjava.
Svobodna modrina, ki nas vabi v svet domišljije,
Neskončno je branje, prostrana planjava.
Velika ptica, ki nam oznanja prihod novega dne.
Nebo je razburljivo potovanje, prostrana planjava.

Tina Zupančič

Piš
Tih jesenski piš,
zdaj spusti nežno star list,
na rosna ta tla.

Tina Zupančič

Grlica
Čiv čiv pomlad pridi
grlica pridi
zlata grlica pridi
še nikoli nisem videla tako lepe grlice
pridi k meni
še nikoli nisem videla
nisem videla grlice

Julija Petrič

Mini pesem
On in ona,
s hrbtom na hrbtu
na klopici sedita,
v -v- v-v- v- v -v-v-
messenger vibrira.
Sreča v dvoje.

Jaka Marinšek

KONS: Rdeča
Mrzla, črna reka
rdečega, krvavega strahu teče …
Teče mimo, teče skozi, teče v nas
in v vse ljudi tega črnega in modrega 
in rdečega sveta. 

Modri odtenki
nam oddaljujejo otopelo dušo
od zadnjih toplih barv.
Ko se končno oprimemo barve, 
je to rdeča!
Krvava, jezna in agresivna rdeča!
Oprijema se nam duše 
kot mačka s kremplji uboge miši
in nas ne izpusti.
Z razbeljenimi okovi nas omejuje,
nas uničuje,
nas drži
in nas nikoli, nikoli, RES NIKOLI ne izpusti.

Še ko se nam izvije zadnji dih,
je tam:
RDEČA.
Z razbeljeno žvepleno sapo nam piha v dušo. 
Zgorimo.
Postanemo pepel.
Bomo vstali iz saj?
Bomo vstali kot feniks?
NE.
Rdeča se nas drži
in nas nikoli ne izpusti.

Manca Šuligoj in Kristina Brečko
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Pomlad
Zlato sonce te pozdravlja,
hladna zima se poslavlja.
Zdaj pa vsi se veselimo,
sonce je pregnalo zimo. 

Ptički so začeli peti,
vesele pesmi žvrgoleti,
plavček, ščinkavec, sinička,
kos, njegova tud’ ženička. 

Zvonček že iz zemlje gleda,
veselo kliče še soseda:
“Hitro vstani, moj žafran, 
zunaj je lep sončen dan!” 

Ko trobentica zatrobi,
se vijolica našobi.
Tulipan živahno kuka,
dolga zima zanj je muka. 

Gore se bleščijo v zlatu,
žabe skačejo že v blatu.
Majhna miška se uči,
kako pred muco naj zbeži. 

Vsa narava se budi,
radi se imamo vsi.
Bog naj vzame vse to v varstvo,
res je lepo Božje stvarstvo. 

Vsak naj bo pomladni dan,
topel, svež in nasmejan.
Zdaj zapoj si na ves glas,
to je tvoj najljubši čas!

Mihaela Šuštar

Preproga
V moji sobi stoji, to je resnica, še kar leži,
je prava mogočna kraljica, še kar leži,
vsi jo poznajo, mehko, mogočno.
Tam je kot prava stezica, še kar leži,
to ve že mokri prag nje hiše,
a svobodna ni kot ptica, še kar leži.

Špela Grum

Pomlad
Ko ptiček žvrgoli,
drevje vzbrsti.
Trobentica je vzklila,
je zvončka prebudila.

Kukavica v gozdu kuka,
medved se že iz luknje smuka.
Jež ošilil je bodice,
da se ne bi bal lisice.

V gozdu reka je deroča
kakor Sava, Drava, Soča.
Tu pomlad je vzbrstela,
po zraku leta že čebela.

Teja Nemec
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Veverička
Veverička, kam hitiš?
Bežim, bežim, lovi me miš.
Strupena je in zlobna in zelo hudobna.
Zavila mi bo vrat,
če ji ne vrnem njenih spodnjih gat.
Ljuba miš, vrnila ti bom gate,
če mi vrneš moje copate.
Dogovorjeno, je rekla miš.
Hvala, da mi dobro želiš.
Srečno sta živeli in se dobro imeli.

Zoja Zupančič Prevolšek

Pomlad
Pomlad se prebuja in rože cveto
in ptički pojo.
Pomlad se prebuja in nič ne zamuja.
Trobentice trobijo
in iz rožic lahko narediš šopek.

Tara Knavs

Zajček
Zajček, kam hitiš?
Nič ti nočem, nič ti nočem, nič ti nočem.
Zakaj ne dovoliš, da te pobožam?
Zakaj mi uideš?
Želim te ujeti,
želim te ujeti,
želim te dati v kletko.
Želim, da bi bil moj ljubljenček, ljubljenček.

Haya Veinhandl Obaid 

Slon rad poka vice
kot tri lepe ptice,
a ko pride pomlad,
lenari kot škrat.

Šaan Selan Maleš

Zvonček,
našla sem te.
Prosim, cingljaj,
našla sem te.
Cingljaj, prosim, prosim.

Sara Subašič

Muca maca, kam hitiš,
ne beži stran, prosim!
Igrala bi se,
muca moja, zlata mucka,
vem, kako ti je ime:
Mucica.

Sara Subašič

Moj ljubi sonček danes je posijal,
zvončki cvetijo,
poleteli so metuljčki
in zrasle so rožice.

Mark Kastelic

Zima je že prišla in odšla,
potem pa so prišle maškare 
in jaz sem bil vesel,
ko je prišel božiček
in ko je prišla pomlad.

Matic Wagner

Prelepe muce so spale,
potem so se zbudile.
So šle na ples,
so šle domov
in so šle jest kosilo.
Potem so šle na goro.

Klara Keren Okoren

Jaz sem pa vesela,
ker je sonce prišlo.
Gremo na morje
in že kopamo se
in jaz sem vesela.

Nina Resnik

Muca moja, kje si ti?
Kje si se izgubila,
moja muca zlata?

Brina Grkman

Levček, kam hitiš?
Rjovi, rjovi,
poletje zdaj je tu,
rasteš in hitiš.

Eva Jerič

Ptički letajo,
so lepi in letajo,
grejo iskat hrano in se igrajo.
Pride muca in jih poje.

Jeanin Pavli Kralj
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Zemlja, na njej so ljudje, živali in še hiše.
Na njej je veliko tovarn,
na njej so vozila.
Ni ti treba hoditi do trgovin.

Arne Šraj

Veverica, veverica, kam pa greš?
Potuješ naokoli kot vse ostale veverice.
Saj vem, da si sama iščeš lešnike,
pa ve vsak, da iščejo vse veverice.
Vse ostale veverice so rjave,
ti si pa bela kot veverica snežena.

Lejla Žnidaršič

Rožice sem nabirala, ker dan je mamic,
nabiram marjetice
in trobentice za mamico.
Kupim vazico
in rožice dam v vodico.

Lea Skubic

Portret
Z očmi vidim
Z ušesi slišim
Z usti govorim
Z rokami tipam
Z nosom voham
Vrat pa miga

Zoja Počkaj

Moja mamica
Moja mamica je prava roža,
ta moja mamica je pravo srce,
ta moja mamica je prava skrbna mamica,
če zbolim, mi skuha čaj.

Eva Plevel

Pingvini so veseli
Pingvini so veseli.
Lovijo radi ribe,
igrajo se
in lepi so.

David Vrhovnik

Čebelica
Čebelica letela od cveta na cvet
pa pride metuljček in ji je rekel,
da bi skupaj poletela.

Zarja Vister
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Belmin se predstavi
Jaz sem jaz,
rojen sem v »zoro«
v mestu pod goro.
Jaz sem jaz.

Jaz sem jaz,
jaz nisem namaz!
Rad se smejim,
ampak tudi grešim.

Rad igram nogomet
in ne maram balet.
Imam dvanajst let
in všeč mi je cel svet.

Belmin Selimovič

Kaj vse diši
Kaj vse diši?
Diši ljubezen.
Diši tudi brat,
ki je pravkar odšel brat.
Tudi knjiga diši,
zato jo imajo rade miši.
Diši tudi šola?
O ne, šola smrdi!
To pa že ne,
če se ti šola dobra zdi,
potem po znanju diši.
Kaj pa najlepše diši?
Meni najlepše diši 
družina, polna sreče,
kjer ljubezen živi.

Belmin Selimovič

On in ona
You Tube skupina
glasno poje.
Telefon.
Kakšen like na facebooku.
To je vse
za internet srečo v dvoje.

Belmin Selimovič

Mini pesem
On in on.
Red bull,
čips in
Call of duty
in to je vse, 
da igraš v dvoje.

Hugo Prostor

Hugo se predstavi
Sem Hugo
imam 13 let
na srečo nimam bratov 5
v Mengšu živim
svojemu bratu težim
Minecraft rad igram
tudi Call od duty poznam
še GTA bom pogledu
mislm da sm dost povedu

Hugo Prostor
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Kaj vse diši
Zdaj vam bom povedal, 
kaj vse mi diši:
Playstation diši,
Youtube diši,
računalnik diši,
X Box je brez vonja,
Twittter diši,
ampak šola – 
šola po zelju smrdi!
Vikend zmeraj lepo diši.

Hugo Prostor

Kaj diši in kaj smrdi
Šola nam vsem zelo smrdi,
očetu pa služba preveč ne diši.
Če nam že šola smrdi,
nam toliko bolj počitnice dišijo,
pa tudi vikendi nam ne smrdijo.
meni šport ni tuj in mi diši,
a moji sestri zelo smrdi
prav vse, kar po športu diši.

Marko Medved

Sreča v dvoje
On in ona
se pogovarjata
po skypu, 
facebooku in 
mobitelu,
ure in ure, 
brez konca in kraja 
in to je vse –  
za majhno srečo v dvoje.

Marko Medved

Iz te moke ne bo kruha
Iz te moke ne bo kruha. 
To, kar misliš narediti, se ne bo obneslo. 
Velja pravilo, ko si starejši, moraš sam skrbeti zase, 
a povsod to ne velja. 
Še vedno mu oče reže kruh. 
V življenju bo večkrat kruha stradal, ker je bil len. 
Za lenuha ni kruha.

Maruša Dimc

Miha se predstavi
Moje ime je Miha,
če mi malo na spomin popiha,
mi ne boste našli gliha,
vsaj ne v tej sobi brez prepiha.

Video igre igram,
zelo rad jih imam,
a globoko v meni biva rana,
ki želi si praznega ekrana.

Ven ne grem prav dosti,
je pač tako.
Sem športnik, ki v telovadnici trenira,
sonce se mi samo še projicira.

Zbiram tudi nože, meče in sekire,
s katerimi premagam vse ovire.
Kdaj mi kdo poreče tudi psihopat,
a v mojo sobo le ne pride noben tat.

Miha Kralj
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Karin se predstavi
Sem Karin.
V Mengšu sem doma.
Štejem celih 12 let.
Rodila sem se v Ljubljani,
tako se glavnemu mestu v Sloveniji pravi.

V družini veseli smo vsi.
Brat v šoli se poti,
da polepšal si bo dni.
Sestra pridno se uči,
a nadvse  rada za žogo se podi.
Mama kuha in za nas skrbi,
pa čeprav utrujena iz službe prihiti.

Jaz najraje plešem, rišem in ustvarjam,
saj to me vedno v boljšo voljo spravi.
Nikoli bratu in sestri ne nagajam,
zato z njima dobro shajam.
Kadar dolgčas me razjeda,
pa me zabava psička Bella.

Karin Kumer

Slavna dama
Jama Vilenica
na Krasu pri Sežani ždi.
Ta dama do sredine
19. stoletja po vsej Evropi 
po svoji lepoti slovi.

Obiskovali so jo vsi,
tudi cesarjev manjkalo ni.

Čudovita notranjost
domišljijo prebudi,
kip svobode maha ti,
če dobro pogledaš,
še gorila se ti zasmeji.

V plesni dvorani stalagmit Mager vlada,
tam ves mogočen stoji,
ne moreš ga zgrešiti,
ob njem ima obraz zakrit vila mlada.

Jama že od nekdaj
obiskovalcem buri domišljijo,
da vile v njej živijo.
Tako ime svoje je dobila
in s ponosom ga vse dni nosila.

Karin Kumer
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Kaja se predstavi
Hej, jaz sem Kaja, 
doma iz lepega kraja, 
imam ducat let, 
starše je že kar za skrbet, 
kdaj ušla jim bom v svet.
Smučanje moja je vrlina, 
med količki sem kot violina, 
slalom, veleslalom ali smuk 
rešijo me šolskih muk.
V prostem času twitter pa skype 
sta moja najboljša frenda 
iz računalniškega benda. 
Lepo mi je pa tudi na morju 
in v visokogorju.

Kaja Slabajna

Mini pesem
On in ona – 
telefon,
DJ in
disko žur
do jutranjih ur.

Kaja Slabajna

Jama Vilenica
Ste že slišali za jamo Vilenico? 
V njej prebiva vila, 
svoje pesmi v potoke izliva.
Verzi so v stalagmitih, 
rime pa v stalaktitih.
Po drevoredu kapnikov se sprehaja, 
v plesni dvorani s prijatelji se shaja.

Kaja Slabajna

Mini pesem
On 
in 
ona – 
Iphone,
SMS,
MMS,
pošiljata 

in
druge 
simbole
za 
srečo 
v 
dvoje.

Rok Pečnik
  

Mini pesem
On in ona
po telefonu 
skupne sanje ustvarjata,
po skypu
se pogovarjata.

Nika Pečnik

Nika se predstavi
Preveč kar ne izprašuj,
vem, da v Mengšu sem doma
in dvanajst sem stara.
Ime mi je Nika
in pišem se Pečnik.
Hodim v šolo in se še učim,
zato ne pričakuj, da kar vse vem.

Bila doma sem v Ljubljani,
ko bila sem še deklica mala.
Če spomin me ne vera,
moji ribici bilo je ime Fani.

Tam travnik smo imeli,
kjer smo se s prijatelji igrali in peli.

Pa smo se selili v Moravče,
potem še v Savlje,
zdaj pa v Mengšu sem doma
in seliti se mi več ne da.

Nika Pečnik
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Virtualna sreča
On in Ona – 
na spletu se dobita – 
Twitter – 
s čivki v omrežje poletita.

Maj Kosirnik

Pesem
Česar polno je srce,
usta rada govore.
A laž ima le kratke noge
in hitro vse se zve.
Takrat resnica 
bode v oči.
Te besede zanjo so
nož v srce.

Anja Anžič

Pijanec
Če vprašate mene,
vsak pijanec sam sebi jamo koplje,
pa vendar še vedno misli,
da je ta obrt zanj zlata jama.

Lahko, da mu je kdo že rekel,
naj se z glavo v zid ne zaletava,
a vsakdo ve: »Pijanec se spreobrne,
šele ko se v jamo zvrne.«

Jaka Korenjak

Piš ljubezni
»To bo moj dan,«
sem si rekla.
Podarila sem mu srce.
Od veselja so solze prišle na plan,
iz srca je reka hrepenenja tekla.

Kratek je bil ta dan
in večer se je nižal.
Pogledi hitri kakor strele,
a prijetni kakor vonj cvetlic,
so švigali med nama in peli pesem ptic.

Vsega lepega je enkrat konec,
srce mu zdaj za drugo bije,
a v meni nova moč vzklije.
Z vzdignjeno glavo hodim dalje.

Tadeja Nastran

Sreča opoteča
Od nekdaj iščem srečo.
Včasih uspešno,
včasih zaman.
Ko najdem srečo v majhnih stvareh,
se nasmehnem in pomislim:
»Srečna sem!«

A že naslednji hip se
od nikoder privalijo
črni oblaki in vržejo
senco na moj srečni dan,
takrat se zavem,
da je sreča opoteča.

Po čudnem naključju
se svet vrti,
včasih me sreča
že zjutraj sreča 
in iz spanca zbudi.

Taja Kariž
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Tim se predstavi
V Loki sem doma,
12 let sem star.
Imam kratke lase 
in lepo ime.
Sem visok,
zelenih oči
in ves čas se mi zdi,
da se svet zame vrti.

Rad imam živali,
tudi tiste ob obali.
Rad spim,
saj takrat sanjam,
da lahko letim.
Sovražim pa deževne dneve,
takrat mislim na sonce in poletne obede.

Tim Purnat

Komunikacija
Facebook,  instagram in Twitter,
na spletu spoznaš prijatelja hiter.
Ja, priznam, da z njimi cel dan klepetam.

Žiga Fermišek

Kaj vse diši
Diši sobota, ko tekmo odigramo 
in se nepremagani domov podamo.
Diši nedelja, ko zjutraj se zbudim 
in brez skrbi nazaj zaspim.
Najbolj v tednu petek mi diši, 
ker hitro mine in sem brez skrbi.
Najmanj mi diši,
ko budilka navsezgodaj zazvoni.

Žiga Fermišek

Sanjala sem te
Je rekla mama narava,
da bo Vilenica čudovita jama.
Stoletja se je nabiralo,
smelo delalo, mlelo,
v skrivnost se odelo.
Danes ni junaka,
ki bi ne rekel:
V jami Vilenici
te čudo čaka.
Učiteljica mi je navdih dala,
zato sem Vilenico na netu poiskala.
Polna vtisov sem zaspala,
jama je del mojih sanj postala.
Kapniki so me objeli, 
obilo sreče mi želeli,
vedno bolj so sijali, se bleščali,
vilam in palčkom dom postali.
Zjutraj iznenada se zbudim,
ogleda prvega si zaželim.

Eva Horjak

Pesnik
Kaj se je dogajalo v njegovi mladosti, nihče ne ve,
kje je dobil toliko modrosti, nihče ne ve,
kako mu je to uspelo, nihče ne ve,
nihče ne ve njegovega recepta, skrivnosti, nihče ne ve,
zakaj piše take pesmi, nihče ne ve,
kako si je priboril toliko pozornosti, nihče ne ve.

Jošt Repanšek
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Volkodlak
Včasih sem človek bil, 
hitro se spremenil. 
Mati zaklela me, 
pol volk, pol člov’k sem zdaj.

Upam na prijatelja, 
ki vrne podobo mi. 
V gozdu osamljen sem,
le v napoto vsem ... 

Mihael Golob

 

Prijateljstvo
Marsikdo vzel si je življenje, skupaj je laže,
ker napačno je imel mišljenje, skupaj je laže,
vsi potrebujemo nekoga, ki kril nam bo hrbet,
vsi po njem imamo hrepenenje, skupaj je laže,
vsi potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo,
prijatelj je več kot le govorjenje, skupaj je laže. 

Mihael Golob

Sreča
Sreče ni treba iskati, vsak jo ima,
sreče ne moreš prodati, vsak jo ima,
ne najdeš je kar v travi,
imetje je ne more povečevati, vsak jo ima,
čudežna bitja ne dajo sreče,
drugemu je ne moreš podati, vsak jo ima.

Tim Cerar

Poletje
Vse reči početi, to je poletje.
Vsako popoldne prespati, to je poletje.
Dneve brez šole preživeti, to je poletje.
Doma žarke loviti, to je poletje.
Si čas vzeti, to je poletje.
In seveda morje obiskati, to je poletje.

Ian Juhant

Moj mali avto
Nikoli ni bila pomembna velikost, moj mali avto.
Rad ga imam kot moj pes kost, moj mali avto.
Jaz obožujem svoj avto, ker rad ga imam.
Zelo rad ima hitrost, moj mali avto.
Veliko sem z njim prepeljal, ampak
na žalost je padel pod most, moj mali avto. 

Lenart Terčič

Minecraft
Za računalnik sem se usedel – Minecraft.
Danes še nisem nič jedel, Minecraft.
V ekran sem pogledal – Minecraft,
takoj sem igrati začel – Minecraft.
Šel sem na server Mineplex – Minecraft,
uspeh na Dragon Escape požel – Minecraft.

Matic Cerar
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Zvezde so oddaljene v vesoljski neskončnosti.
Velike krogle plina, ki nam mežikajo z neba.
Ene so velike, druge pa majhne.
Zvezde so otroci vesolja, rodijo se in umrejo.
Dneve in noči stojijo tam gor in nam svetijo poti.
Enorog, Strelec, Mali in Veliki voz, zvezde tvorijo ta ozvezdja.

Žiga Štrukelj

Svet
Svet ta naš planet,
z ljubeznijo objet,
s srcem objet.

Živa Potočnik

Copata
Poredna sta ta copata, skok gor in dol,
preskočila sta starega ata, skok gor in dol,
ta copata sta res živa!
Preskočila sta tudi velika vrata, skok gor in dol,
hotela sta preskočiti tudi škrata,
a premajhna sta bila za škrata, skok gor in bum!!!

Živa Potočnik

Avto
Avto se vozi po sivi cesti,
V zaviti cesti,
To je naš mali avto,
O, če se izgubimo, pogledamo karto.

Živa Potočnik

Češnja
Majhna je češnja, a zrasla bo že,
saj čebelice letajo okoli nje.
Češnja je rasla in rasla in rasla,
tako, da bi že skoraj pasla.
Punčka si je naredila uhane,
kot da bi imela ta prave.
Potem pa …
je izginila.

Živa Potočnik

Življenje
Življenje je nekaj, kar
Ima
Veliko
Ljubezni.
Je
Eno
Najlepše
Jutro, ki ga doživiš le
Enkrat.

Tina Zupančič

Lučko sem pihnil -
o, kaj se je zgodilo?
Šla je višave.

Pia Kočevar

Pia rada nogomet igra
In rada sestrico ima
Ampak včasih se tudi kregata

Pia Kočevar

Tema je črna in 
je polna strašljivih senc,
so polne zlobe.

Svit Markež
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Svetloba
Svetloba doma je v veliko stvareh: 
je sreča, je čudež, ki se vleče po tleh.

Včasih je žarnica nad našo glavo, 
takrat nam razmišljati ni težko.

Svetloba živi tudi onkraj sveta,
mogoče je luč na koncu pota.
S svetlobo vedno pozdravimo dan, 
ki nas odpelje neznano kam.

Svetloba se k nam pripelje s kočijo,
ki vsakič obdana je s čarovnijo.

Svetloba je ljubezen na koncu tunela, 
ki je že vsakega prevzela.

Aja Vrenjak
 

V stari Ljubljani
V stari Ljubljani
živeli Rimljani
z vojsko, vojaki in drugimi spaki.

V stari Ljubljani
so berači in tlači,
princese in dekle in koli in prekle.

V stari Ljubljani
so zgodbe in sodbe in stari gospodje
pa svati pa kralji
z lasmi kakor valji.

V stari Ljubljani se zgodba konča,
o stara Ljubljana,
le kam si odšla?

Aja Vrenjak 

Gosji žur 
Je stala nekoč nekje kmetija, na kateri je domoval 
hlev najrazličnejših živali: od krav do ovc, od ovc 
do prašičev, kokoši pa do konjev, puranov in ... gosi. 
Na splošno znano so gosi zelo inteligentne in temu 
primerno so se vedle. A ne vse. Med njimi je živela 
mlada gos, ki ni dala kaj dosti na veliko pamet. 
Medtem ko so se druge gosi gulile astrologijo, 
matematiko in ostala dolgočasja, je goska z očmi 
požirala stripe in knjige Gospoda Gnilca. A njena 
največja strast so bile raznovrstne zabave, ki se jih 
je udeležila; enkrat je bila kraljica limba na kravji 
zabavi, spet drugič pa strasten DJ na prašičji. Na 
konjski zabavi je osvojila pokal za najbolj nore 
plesne gibe in zaradi tega dobila VIP vstop na 
zabavo Pete Petelina, najlepšega in najbolj carskega 
petelina na vsej kmetiji. Druge gosi so jo opravljale 
za hrbtom in jo gledale zviška, gosja mama pa je 
le zmajala z glavo, a goska se ni zmenila za vse to. 
Nekega majskega, sončnega dne se je mali goski 
porodila genialna ideja, ki je opisovala tako zabavo, 
ki je kmetija še ni videla. Poimenovala jo je Gosji 
žur, potem pa razposlala vabila, poiskala prostor in 
pripravila prigrizke. Okoli polnoči se je ena od gosi 
zbudila in prisluhnila hrupu zunaj. V minuti je bila 
pokonci vsa jata, ki se je odpravila pogledat, kdo 
zganja hrup. Ko pa so prišle na prizorišče zabave 
in zagledale gosko, ki deli koktajle, so presenečeno 
obstale, potem pa se nasmehnile in se pridružile 
rajanju. Veselje je trajalo do jutra in takrat so se 
živali razšle s krasnimi spomini na nepozaben žur. 
Celo gosi. 

Aja Vrenjak

Lutka
Lučka, ki malim deklicam sveti,
Uči jih ljubezni in nikoli hiteti,
Ta mala igračka, ki jo rade imamo, a
Ko žalost preplavi deklice male,
Anice, punčke, se bodo z njimi igrale.

Aja Vrenjak
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Žalost
Žalost kot skrb prijateljstva razdira, le zakaj?
Vse, kar čutimo, na nas se podira, le zakaj?
Je kot tišina v temi in polna je nemira.
Žalost je groza, ki ljudi prepira, le zakaj?
Je nesrečna duša, vse ovira.
A včasih je kot prazen nič, ki nas izžira, le zakaj?

Aja Vrenjak

Pesem
Pesem je več besed,
En velik pravljični svet,
Skupaj v njem živimo,
Enkrat vsi jo naredimo,
Moja pesem je ta - naj vam dušo poda.

Aja Vrenjak, Lara K. Talar

Travnik
Travnik je prelep,
na njem se vse odvija,
tam mir zavlada.

Tadej Mavčič

Poezija
Pojem, to ni
Otročarija.
Ena poezija
Zavlada
Igrivim  in 
Jokavim 
Astronavtom.

Tadej Mavčič
 

Pomlad
Prišla je pomlad,
O! In z njo tudi škrat,
Misli odšle so spat …
Lepa je ta pomlad,
A kdo je ne bi imel rad?
Dežuje že teden dni – to sploh ni pomlad!

Sara Hardi, Živa Potočnik

Pesem
Cenetu
Mami je 
Obljubila, da za
Kosilo dobil bo cmokov, ker

Je na tekmi gol zabil.
Enega in 

Drugega je
Oglodal kot
Banano z
Ekvadorja - zelo
Rad ima te cmoke. 

Timon Popelar, Domen Kobal

Ni ga
Lovec 
Je
Ubil
Bika in 
En’ga
Zajca – 
Evo – 
Ni ga. 

Jan Čirič
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Ura
Kazalec na uri tiktaka
od jutranje zore do mraka.
A včasih se mi prav čudno zdi, 
da kar na mestu obstoji. 

Spet drugič pa tako hiti,
kot plesalka se vrti.
Vedno na vso moč drvi,
ko v šolo se zelo mudi. 

Že naprej kar urno teče 
in nikomur nič ne reče.
Preden zvonec zazvoni,
se v globoki sen spusti. 

Zdaj čakamo vsi,
da ura se zbudi,
saj mi domov bi radi šli,
da veseli bi bili. 

Ta ura je neznanka,
vsakomur uganka.

Mihaela Šuštar
 

Pomlad
Oh, želim si prebujenje, želim si jo.
Ko spet kipelo bo življenje, želim si jo.
Pomislim na poljane cvetja -
v meni zbudi se hrepenenje, želim si jo.
Da prišel bo čas,
ko povsod odmevalo zvončkov bo zvonjenje, želim si jo.

Marija Jezeršek

Prijateljstvo
Povsod ob meni lebdi, me zapolnjuje.
Kakor cvet spomladi brsti, me zapolnjuje.
Tudi, ko srce mi krvavi,
prijatelj solze posuši, me zapolnjuje.
Je kot potok po nalivu,
veselo kot le kaj nam žubori, me zapolnjuje.
Ne zanikaj, da tvoje srce
po pravem prijateljstvu hrepeni, me zapolnjuje.

Marija Jezeršek

Vile
Vile smo me, mlade in lepé.
Nobena od nas se možiti ne sme,
na Zemlji brez nas bilo bi gorje.

Ob zarji si češemo zlate lase
v katerih se rose kot biseri blešče,
v katerih se cvetke kot dragulji svetle.

Prepevamo lepo si me
kot slavčki, ki v vejah žvrgole.
A kdor nas gledat drzne si,
v dolino več se ne spusti.

Me varujemo zaklad,
kdor dobi ga, je bogat.
A koristi nima ta,
saj nesreča spremlja ga.

Če kdaj v poletju sneg uzreš,
se ne čudi ti preveč.
Ena nas se poslovila je,
jo tema za zmerom zagrnila je.

Marija Jezeršek
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Vrabček in raca
Ko so bile pravljice še mlade, je na Perunovem drevesu živel razigran 
vrabček. Sonce se je ravno ozaljšalo in sušilo biserne kapljice rose 
s škrlata, v katerega so bile odete bodeče vrtnice. Našega junaka je 
požgečkalo pod noskom in vrabček je skočil pokonci. Vesel je bil, da 
je pred njim spet cel dan za norčije, zabavo in igrice. Poletel je vanj. 
Kmalu je prispel do stare race.
Bil je ravno pravšnje volje in veselo jo je pozdravil: »Zdravo, gospa 
raca! Kako ste kaj danes?«
Toda raca mu je zabrusila nazaj: »Kaj te pa to briga? Raje pojdi delat 
kaj koristnejšega, kot da cel ljubi dan le letaš okoli, vreščiš in motiš 
poštene živali. Ko smo bili mi majhni …«
Ampak vrabček je ni več poslušal. Letel je in letel, naenkrat pa je 
zgrožen opazil, da proti njemu leti velika siva gmota, za katero je 
slišal od modrih živali, da se imenuje kamen. Za las se ji je izognil, 
toda priletela je nova in zadela ga je v krilo. Komaj se je še zavlekel 
na bližnjo smreko, da ga pobalini niso mogli dobiti. Tam je sedel in 
razmišljal, kaj bo sedaj z njim. Zaspal je, toda med spanjem je zdrsnil 
z veje. Noč je moral prebiti na tleh, saj ni mogel več nazaj na drevo. 
Vdal se je in spanec ga je premagal. Toda ko se je skupaj s soncem 
vrnil iz dežele sanj, ni bil več pod staro smreko, ampak v gnezdu, od 
koder se je slišalo tiho skakljanje vode čez kamne. In poleg sebe je 
zagledal še nekoga … staro raco! Bil je zelo presenečen. 
Ko je raca opazila, da se je zbudil, se mu je nasmehnila ter ga vprašala: 
»Si v redu spal? Skrbelo me je, da bo kaj narobe s teboj.«
Vrabček je videl, da se je motil o stari raci ter se ji tudi sam nasmehnil 
in ji odgovoril: »Hvala, v redu sem. Res lepo od vas, da ste poskrbeli 
zame.«
Tako sta raca in vrabček postala nerazdružljiva prijatelja. Raca je 
vrabčka naučila mnogo modrosti iz časov, ko še ni imela velikega 
bremena let, vrabček pa jo je zabaval s svojimi norčijami.
Vrabček pa se je naučil še nečesa: pes, ki laja, ne grize.
Tudi meni se je zgodilo nekaj podobnega. Ko sem bila majhna, sem se 
zelo bala nekega soseda, ki ni nikdar pozdravil in je vedno gledal kot 
huda ura. Toda nekega pustnega torka sem se opogumila in pozvonila 
tudi pri njem. Bil je vesel, da je dobil obisk, saj ga drugi otroci niso 
obiskali. Sedaj se ga ne bojim več.
Mnogokrat mi pripoveduje povesti in pravljice iz časov, ko so Zemlji 
še vladale, bajke, pravljice, bogovi in nadnaravni pojavi in tudi ta je 
bila ena od njih.

Marija Jezeršek

 

Mesto Eboranesv
V mestu vse narobe, ki se imenuje Eboranesv,
živijo otroci, ki jim pravijo icort,
in risi, ki jim pravijo isir,
ti pa se hranijo z govedino, ki ji pravijo onidevog.

Mame, ki jim pravijo emam,
gojijo ananas, ki se mu reče sanana, in
očetje, ki jim pravijo ejtečo,
vozijo vlake, katerim se reče eklav …

Ampak eno je jasno:
večini ljudi je ime Ana, saj se te tudi v mestu Eboranesv 
imenujejo ANA.

To pesem (mesep) je napisala ANA iz mesta Eboranesv.

Ana Mencin

Prijateljstvo
Prijateljstvo je
Rdeče,
Igrivo,
Jasno …
Ampak včasih je tudi
Težavno.
Eno je sama 
Ljubezen.
Je 
Sreča
To drugo 
Veselje in 
Ogromno radosti in zdravja.

Ana Mencin
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Metulj
Metulj leti tja,
metulj leti k meni,
metulj leti dol.

Pristane nežno,
me ljubeče poboža
in spet odleti.

Ana Mencin

Sanje
Sanje so čarobno potovanje, tiha domišljija
popeljejo nas v branje, tiha domišljija
vabijo nas v svet pravljic
ter tam odkrijemo spoznanje, tiha domišljija
sanje niso nočna mora
sanje so le sanje, tiha domišljija

Ana Mencin

Ljudje
Vsi ljudje se enkrat rodimo in vedno se bomo.
Vsi ljudje se radi lovimo in vedno se bomo.
Vsak otrok, mama, človek; vsi ljubimo.
Vsi ljudje se radi smejimo in vedno se bomo,
za smešne vice in neokusne potice.
Vsi ljudje enkrat zaspimo in vedno bomo.

Vita Pilih

Svet
Svet ni krivičen.
Svet bo vedno resničen.

Pravičen. 

 Krivičen. 
  
  Resničen.

Vita Pilih

Luna
Luna je svetleča,
svetleča kot leča,
skoz k´tero pronica svetloba in sreča.

Sveti ponoči,
veselo se boči,
a zjutraj, ko sonce,
preganja ga »Uf, kako je vroče«,
se Luna pobere,
v svoje sanje,
kjer z zvezdami spe,
to sreča že ve.

Vita Pilih
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Imena
Z imeni se lahko poigramo tako:
Liza - azil,
Kim - mik,
Urška - akšru,
Anja - ajna.
To so bile punce zdaj,
Na vrsto pridejo fantje; Kaj,
Tim - mit,
Izak - kazi,
Lan - nal,
Simon - nomis.

Ko se fantje in punce združijo, nastane:
Alen - Nela,
Jane - Neja.
In tako ljubezni tkemo in se jim ne upremo.

Kaj pa imena, ki že sama so zrcalna:
Ana - Ana
Aja - Aja
Ava - Ava
Kaj pa to!

Pa končajmo s tem zrcalom,
vsa imena lepa so.

Vita Pilih

Snežinka
Snežinka leti,
notranjost se ji topi,
veter že drvi.
Da jo ohladi,
se snežinka ne stopi,
k meni prileti.

Vita Pilih

Šola
Šola je zapor, kjer lahko dobiš ukor. 
Tu se moraš učiti in veliko petk dobiti.
Učitelji težijo in nad nami se jezijo.
Igrišče je blatno, prenovljeno večkratno.
Stene so blede kot obrabljene krede. 
Ure so stare kot stoletne omare.
Otroci kričijo, da repete dobijo.
Krožniki kovinski, lonci starinski
v kuhinji tičijo, v steno strmijo. 
Juha je slana, mastna je hrana.
Vendar šola ni slaba 
hinavska baraba.
Šola nas uči 
življenjskih stvari. 

Ana Rade in Kristina Brečko

… Šola …
Včasih so se otroci šole veselili,
čeprav so jih učitelji mlatili.
Danes muka je že vstati
in v šolo odvihrati.

Če danes hočeš špricati šolo, 
ti starši dajejo potuho,
takrat dobil si strogo poduko.
Tedaj so učitelja pozorno poslušali
in niso ob vsaki priložnosti klepetali.

Vse znanje si moral imeti v glavi,
danes snov najdeš na vsaki pripravi.
Danes znanje so številke
in učiteljeve štampiljke.

Če si bil takrat šolan,
si gotovo dobil službo
in nisi padel v slabo družbo.
A nekaj se spremenilo ni – 
otroci še zmeraj pišejo po tablici.

Tilen Kranjc
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Si mislil, da boš pesem napisal, ne boš.
Si mislil, da boš ves list popisal, ne boš.
Si mislil, da si dober slikar, nisi.
Si mislil, da boš lepo sliko narisal, ne boš. 
Si mislil, da si izviren, nisi.
Si mislil, da boš super gazelo prebral, ne boš. 

Vid Polanc, Žan Pogačnik in Tilen Kranjc

Rad bi se spomnil boljšega refrena, vendar volje ni.
Rad bi napisal pesem boljšega vremena, vendar volje ni.
Hočem narediti kaj produktivnega, a sem prelen. 
Hočem se zbuditi iz sena, vendar volje ni.
Prokrastiniram ves dan, ničesar nočem narediti.
Ko bi le prišel ven iz zena, vendar volje ni.
Z veseljem bi napisal daljšo pesem, toda jaz sem res len. 

Gal Golob, Gašper Poljšak in Andraž Leben

O, Vrba
Oh, Prešeren, ti pesnik nemarni,
kol’ko dela si nam ti nastavil,
bil si Dr. Fig, a nikogar nisi ozdravil,
kaj si izumil – penicilin, vlak parni?

Nič od tega, samo Vrbo si naredil slavno
in veliko drugih pesmi, polnih znanja,
ki od nas zahtevajo veliko branja,
da učiti se jih ni prav nič zabavno.

S svojim pisanjem sovražnike si pridobil,
nazdravljal si, Zdravljice si se spomnil take,
na koncu pa iz nje uspešnico si naredil.

Včasih kdo reče, da preveč si spil,
z vinom preganjal si skrbi, oblake
in ob iskanju rim dodobra se spotil.

Ana Marolt, Gal Golob, Aljaž Jagaš, Antonio Murdžoski in Manca Šuligoj

O, Ljubljana
Ljubljana, zgodba še predobro znana.
Na vsakem vogalu diši hitra prehrana,
na Prešernovem spomeniku kraka vrana,
za kamerami pred njim stoji oseba znana.

Na obrobju mesta svež je zrak,
osvežujoč, lahkoten je vsak korak.
Na griče, hribčke se lahko odpravi vsak,
lahko tudi v trgovinah dočaka mrak.

Lahko se odpraviš na Šmarno goro,
ki zdravju Ljubljančanov nudi oporo.
Mesto naše lahko tudi pretečemo,
v kavarnah kakšno modro rečemo.

Ljubljana mestni prevoz nam ponuja,
ekološko zavest v meščanih zbuja.
Bicike(lj) z urbano ljudje si sposodijo,
po svojih opravkih s kolesi se vozijo.

Naslov Zelena Ljubljana velika je priložnost,
Ljubljančanom daje veliko turistično možnost.
Za tak naslov se je seveda treba potruditi;
naslova najlepšega mesta ne smemo izgubiti!

Tilen Kranjc
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Čas
Čas hiti in mimo tebe beži.
Preden se zaveš, kaj se godi,
se življenje že ti spremeni.

Ko misliš, da si še mlad,
naenkrat prešteješ dvajseto pomlad. 
Nenadoma se vse obrne,
življenje se ti pred očmi sprevrne.  
Preden prešteješ do tri,
že lahko ves zguban si.

Čas te spremlja vse do konca dni,
ko čaka te slovo
in prijateljem le zaželiš:
»Imejte se še naprej lepo.«

Veronika Zorko in Ana Marija Ozvatič

Zimska depresija
Še malo prej jesen nas je preplavila,
a hitro kot blisk se stran je odpravila.
Še malo prej je v daljavi zvonilo,
po vasi se je brezskrbno hodilo.

Potem je prvi sneg zapadel,
na domači breg se je prikradel.
Živali v dupline so se poskrile,
moje dneve so bele poljane ovile. 

Sreča, brezskrbnost – vse je odšlo,
depresija se prikrade hitro in močno.
Zajame vse, ki jih ulovi,
le otroci brezskrbno ubežijo ji.

Ko v snegu zabavajo se igrivo,
se vsi zavemo pomenljivo,
da bomo spomladi, ko vse se prebudi,
ponovno veseli, ko v daljavi pozvoni.

Manca Šuligoj, Kristina Brečko, Ajla Šabić, Ana Rade in Manuela 
Maksi Matković

KONS: Fičfirič
Pa da bi znal pesem napisati
in za Srečkom K. ponoviti …
1 + 1 = 2
Le sreča ve.
Je to res?
Na začetku sem bil ritmičen.
Zdaj sem malo pesimi…
Paragraf Z: Naključje je umetno.
Paragraf U: Ponavljanje je umetno.
Paragraf B: Naključje je ponavljanje. 
Če misliš, da je to mojstrovina,
ti v glavi manjka ri…
Terorizem je – …
Terorizem ni …
Al Kaida. 
O pesimizmu se nič ne piše.
Čas je za parodijo.
Izbris. 

Vid Polanc, Aljaž Jagaš in Tilen Kranjc

KONS
ČRNA STENA
rdeča kri
in mrzla, mokra voda teče po ulici
strahu in zlobe in nasilja
V TEM SVETU NISI VAREN
Bo kdo skočil izza vogala?
Nameril HLADNO, MRTVO cev in 
BUM
KONEC JE
spuščam se v ČRNO modrino 
ne vidim, ne čutim
Vem, samo vem
da je narobe. Da ni prav?
ZAKAJ?

Kristina Brečko in Manca Šuligoj
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KONS: Neon
y: Zjutraj vstanem.
x: GROZA! Šola! 
Mrtva stavba s sivo
fasado in z mrzlimi tlemi.
Neonske barve!!!
Vstanem. In korakam.
Čudim se srakam
naše šole. 
Sodijo te po videzu.
Ali nosiš H & M ali Armani?
Grdi ljudje 3 + 5
tako kot svet.
Grdi, sebični svet.
Ali imaš zelene oči ali rumene?
Kriza.
Ni fer²
DNA
2 x NI, NI IN NIKOLI NE BO!
˟ˣ NI PRAV!!!
groza
         lasje lasje
            lasje                so najvažnejši
Vstanem.
Tih šepet.

Manca Šuligoj in Kristina Brečko

KONS: Svet
C – F#
Čista disonanca, ki razčetveri harmonijo.
Vsi. Vsi proti enemu.
Tritonus mi zaupa. 
Eden. Eden proti vsem.
C – F#
D – G#
E – A# 
To je moja izbira.
Pomen.
Eden. Eden proti vsem.
Vsi. Vsi proti enemu.

Gal Golob, Andraž Leben in Gašper Poljšak

Nogometna gazela
Po trati zeleni na Celtic parku se naši nogometaši 

podijo – za Slovenijo!
Domače Škote po stadionu lovijo – za Slovenijo!
Ob zmagi, kartonu, porazu ali golu
jim navijači ob strani stojijo – za Slovenijo!
Marcos Tavares žogo odbije, ta se naravnost v gol 

zabije.
Maribor in vsi Slovenci norijo – za Slovenijo!
Sodnik nazadnje konec odpiska, množica veselo 

vriska.
Vijoličasti stadion obnorijo – za Slovenijo! 
Tekmo smo dobili, se v Ligo prvakov gladko prebili. 
Slovenci po ulicah se veselijo – za Slovenijo! 
Iz Glasgowa v Slovenijo priletijo, navijači na 

letališče drvijo,
za danes, jutri in večno naprej nam velijo – za 

Slovenijo!

Manca Šuligoj, Ana Rade, Ajla Šabić in Manuela Maksi Matković
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Maj
O maj, zunaj je maj. Rožice zunaj cveto. 
Tako lepo dišeče rožice cveto.
Zunaj vse brenči. In ptički žvrgolo.

Bosa pritečem ven, ker je maj.
Zunaj na travi že rastejo kislice in rože.
S svojo koalo malo v travi ležim in se sladko 
smejim.

Veter mi piha v lase. 
Drevo mi dela senco.
Tako vroče je zunaj, da je prav prijetno, da vetrček 
pihlja.

Žabica v reki skače, da bi si ohladila hlače.
Zebra si čisti obleko, svojo črtasto obleko.
Kako lep je maj, ker je vroč in sončen dan.

Mojca Škrlep

Vozila
Najprej je letalo,
potem je dvigalo,
skočim v morje,
sem spet dobre volje.

Zdaj grem na ladjo  
in spet vidim jadro,
zacedile so se mi sline, 
zato grem po maline.

V kino pa z avtom,
z avtom zares -
s čim pa bi šel  
z nekim dekletom na ples?

Zdaj pa se mi uresničijo sanje,
saj z vlakom grem na potovanje.

Nadja  Baša

Mali brat
Jaz sem velik pacek,
majhen maneken,
tečem kot medvedek,
nimam prav nič manir.

Lička mam kot hrček,
las štrli navzgor,
za vratom je moj slinček,
da se ne popackam še bolj.

Plezam kot za stavo,
dolgčas mi je z mamo,
glasno protestiram,
skoraj maturiram.

Odobravam  hrano,
Najrajši imam banano,
zame se vrsta vleče,
vsem predstavljam košček sreče.

Lucija Baša

Jablana
Daleč od obale,
blizu gora,
stala je tam mlada jablana.

Polna je sladkobe,
težka od sadu,
privabljala je goste
vseh barv in stanu.

Prišla je botra zima,
goste odpeljala,
sama sredi je beljave
jablana ostala.

Lucija Baša
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Nagrajenci 10. festivala otroške poezije, Mengeš 2015

1. mesto: Jakob Zein Alhady za pesem Domislice.
2. mesto: Tina Zupančič za pesmi Nebo in Piš.
3. mesto: Julija Petrič za pesem Grlica.
3. mesto: Jaka Marinšek za pesem Mini pesem.

Pohvale:
Manca Šuligoj in Kristina Brečko za pesem Kons: Rdeča, 
Mihaela Šuštar za pesem Pomlad, 
Špela Grum za pesem Preproga, 
Belmin Selimovič za interpretacijo svojih pesmi.

Sodelujoče šole:
OŠ Dob, 
OŠ Komenda - Moste, 
OŠ Mengeš,
OŠ Preserje pri Radomljah,
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana,
OŠ Toma Brejca Kamnik,
OŠ Valentina Vodnika Ljubljana.

Mentorji:
Marija Jerič, OŠ Dob,
Mateja Ipavec in Bernarda Hozjan, OŠ Komenda - Moste, 
mag. Nataša Cotman, OŠ Preserje pri Radomljah,
Katjuša Ručigaj, OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana,
Nada Cotman, OŠ Mengeš, 
Barbara Baša, mati,
Margit Podvornik Alhady, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana.

Komisija:
Helena Škrlep, Katarina Marin Hribar in Janez Škrlep.

Avtorji smerokazov: 
Marjeta Korenjak, Miha Furjan, Janez Rot, Mirjam Rot, 
Andrej Potočnik, Jana Šmajc, Ana Škrlep in Peter Škrlep.

Moj angel
Moj angel  je velik,
moj angel je lep.
Mi vedno pomaga,
kadar sem slep.
Moj angel je pogumen,
nikakor visok,
a v svojih dejanjih
je vedno globok.
On mi pomaga videti
svet lep,
četudi zaprt sem 
v najtemnejšo klet.
On z mano je od mojih prvih muk
in on mi da napotek, poduk.
On pove mi, kaj je prav
in če ga ne ubogam, mi vedno je žal.
Moj angel me spravi v smeh,
a venomer me vodi po pravih poteh.
Moj angel je majhen
in vedno z menoj,
Moj angel z menoj je, a tudi s teboj.

Lucija Baša
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Janez Škrlep (Mestni muzej Mengeš)
 10. festival otroške poezije, Mengeš 2015
Jakob Zein Alhady (OŠ Valentina Vodnika)
 Domislice
 Iskrice
Tina Zupančič (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Nebo
 Piš
Julija Petrič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Grlica
Jaka Marinšek (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Mini pesem
Manca Šuligoj in Kristina Brečko 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Kons: Rdeča
Mihaela Šuštar (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
 Pomlad
Špela Grum (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Preproga
Teja Nemec (OŠ Dob, 5. razred)
 Pomlad
Zoja Zupančič Prevolšek (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Veverička
Tara Knavs (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Pomlad
Haya Veinhandl Obaid (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zajček
Šaan Selan Maleš (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Slon rad poka vice
Sara Subašič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zvonček
 Muca maca, kam hitiš
Mark Kastelic (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Moj ljubi sonček danes je posijal
Matic Wagner (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zima je že prišla in odšla
Klara Keren Okoren (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Prelepe muce so spale
Nina Resnik (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Jaz sem pa vesela
Brina Grkman (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Muca moja, kje si ti?

Eva Jerič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Lavček, kam hitiš?
Jeanin Pavli Kralj (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Ptički letajo
Arne Šraj (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zemlja, na njej so ljudje, živali in še hiše
Lejla Žnidaršič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Veverica, veverica, kam pa greš?
Lea Skubic (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Rožice sem nabirala, ker dan je mamic
Zoja Počkaj (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Portret
Eva Plevel (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Moja mamica
David Vrhovnik (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Pingvini so veseli
Zarja Vister (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Čebelica
Belmin Selimovič (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Belmin se predstavi
 Kaj vse diši
 On in ona
Hugo Prostor (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Mini pesem
 Hugo se predstavi
 Kaj vse diši
Marko Medved (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Kaj diši in kaj smrdi
 Sreča v dvoje
Maruša Dimc (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Iz te moke ne bo kruha
Miha Kralj (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Miha se predstavi
Karin Kumer (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Karin se predstavi
 Slavna dama
Kaja Slabajna (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Kaja se predstavi
 Mini pesem
 Jama Vilenica
Rok Pečnik (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Mini pesem
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Kazalo
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Nika Pečnik (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Mini pesem
 Nika se predstavi
Maj Kosirnik (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Virtualna sreča
Anja Anžič (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Pesem
Jaka Korenjak (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Pijanec
Tadeja Nastran (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Piš ljubezni
Taja Kariž (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Sreča opoteča
Tim Purnat (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Tim se predstavi
Žiga Fernišek (OŠ Mengeš, 7. razred)
 Komunikacija
 Kaj vse diši
Eva Horjak (OŠ Mengeš, 9. razred)
 Sanjala sem te
Jošt Repanšek (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Pesnik
Mihael Golob (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Volkodlak
 Prijateljstvo
Tim Cerar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Sreča
Ian Juhant (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Poletje
Lenart Terčič (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Moj mali avto
Matic Cerar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Minecraft
Žiga Štrukelj (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Zvezde so oddaljene v vesoljski neskončnosti
Tina Zupančič (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Življenje
Pia Kočevar (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Lučko sem pihnil
 Pia
Svit Markež (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Tema je črna

Živa Potočnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Svet
 Copata
 Avto
 Češnja
Aja Vrenjak (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Svetloba
 V stari Ljubljani
 Gosji žur
 Lutka
 Žalost
Aja Vrenjak in Lara K. Talar (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Pesem
Tadej Mavčič (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Travnik
 Poezija
Sara Hardi in Živa Potočnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Pomlad
Timon Popelar in Domen Kobal (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Pesem
Jan Čirič (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Ni ga
Mihaela Šuštar (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
 Ura
Marija Jezeršek (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Pomlad
 Prijateljstvo
 Vile
 Vrabček in raca
Ana Mencin (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Mesto Eboranesv
 Prijateljstvo
 Metulj
 Sanje
Vita Pilih (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
 Ljudje
 Svet
 Luna
 Imena
 Snežinka
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Ana Rade in Kristina Brečko 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Šola
Tilen Kranjc (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 … Šola …
 O, Ljubljana
Vid Polanc, Žan Pogačnik in Tilen Kranjc 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Si mislil, da boš pesem napisal, ne boš
Gal Golob, Gašper Poljšak in Andraž Leben
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Rad bi se spomnil boljšega refrena, vendar volje ni
Ana Marolt, Gal Golob, Aljaž Jagaš, Antonio Murdžoski in 
 Manca Šuligoj (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 O, Vrba
Veronika Zorko in Ana Marija Ozvatič 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Čas
Manca Šuligoj, Kristina Brečko, Ajla Šabič, Ana Rade in 
 Manuela Maksi Matkovič 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Zimska depresija
Vid Polanc, Aljaž Jagaš in Tilen Kranjc
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Kons: Fičfirič 
Kristina Brečko in Manca Šuligoj 
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Kons: Črna stena
 Kons: Neon
Gal Golob, Andraž Leben in Gašper Poljšak
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Kons: Svet
Manca Šuligoj, Ana Rade, Ajla Šabič in Manuela Maksi Matkovič  
 (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
 Nogometna gazela
Mojca Škrlep (OŠ Toma Brejca Kamnik, 2. razred)
 Maj
Nadja Baša (OŠ Toma Brejca Kamnik, 3. razred)
 Vozila
Lucija Baša (OŠ Toma Brejca Kamnik, 7. razred)
 Mali brat
 Jablana
 Moj angel
Nagrajenci 10. festivala otroške poezije, Mengeš 2015
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10. festival otroške poezije, Mengeš 2015

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: Nada Cotman, profesorice in profesorji osnovnih šol.
Kraj izvedbe: Mengeš, kapelica sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem.
Čas izvedbe: petek, 29. maja 2015, 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, mengeškega 
rojaka 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.«
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