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16. festival otroške poezije
Pesem - srce na dlani
Navadno se dobimo zadnji petek v maju. Vsako leto, letos že
šestnajstič. No, lani ne, saj veste, zaradi kuge.
Deževje je ponehalo. Zemlja je namočena, da kar žvrklja pod
nogami. Hrast, ki je bil lanske jeseni še želod, je zrasel že skoraj
do kolen. Bezgovi cvetovi so kot svetli sončki, in če se vanje le za
trenutek ujame topel žarek, z zdravilnimi vonjavami omamljajo
okolico. Trideset velikih cvetov bo potrebnih za dober sok.
Pri starem kamnitem zidovju grajske kapele sv. Lovrenca na
Gobavici v Mengšu je vedno lepo. Lahko rečemo, da se zbiramo
na zgodovinskih in prazgodovinskih tleh. Od tod je lep pogled na
Zgornji mengeški grad, kjer se je rodil pesnik in prevajalec ruske
poezije ter avtor prvega slovenskega bontona Ivan Vesel. Tu je bil
tudi kraj snovanja in prve mladostne ljubezni slovenskega pisatelja
klasika Janeza Trdine. Ta dva moža navdihujeta naša srečanja.
Napisati pesem ni kar tako, še težje jo je komu zaupati ali
celo javno prebrati. Pesem je kot srce na dlani. Lahko bi se našel
nepridiprav, nas udaril po roki in srce bi padlo na tla. Potolklo bi
se, umazalo, morda zastalo.
Tisti, ki so bili že večkrat tu, so drug za drugim prihajali na
kamniti oder, pogumno so prebrali svojo pesem in hitro ustvarili
vzdušje zaupanja. To je pritegnilo tudi tiste, ki so še zbirali pogum
za nastop. Povzpeli so se na oder, spoštljivo, prijazno smo jim
prisluhnili in burno zaploskali.
Nepridipravov med nami ni bilo.
Da, pesem je srce na dlani - kakšen dar nam vsem, ki
prisluhnemo!
							

Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
Mengeš, 31. maja 2021
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Prošnja
Lepa vesna,
pridi v kraje
golih hribov in gora,
med katerimi
neslišno
plazi gosta se megla.
V kraje jezer
v krepkem spancu
pod pokrovom iz ledu,
v kraje,
kjer otroški nosek
rdeč postane od hladu!
V kraje pridi
in prinesi
ptic selivk čarobni glas.
Naj se oživi priroda
in odžene zimski čas.
Vesna,
toplim žarkom sonca
pot ustvari,
skrajšaj noč.
Prosim,
tudi v naše kraje
naj zapiha
veter vroč.
Anna Butseva
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Srce

Moja starša

Srce boli,
če zadaš mu rano,
srce skeli,
če ti nisi z mano.

Moja starša res sta smešna,
včasih pa presneto resna.

Srce združuje,
če skupaj sta dve,
srce povezuje,
če ljubita obe.
Srce bije,
če naravni je dar,
srce se izlije,
če res ti je mar.
Naposled upeha,
pojavi se mraz,
naposled preneha,
ustavi se čas.

Kadar delam, kot je prav,
mama hodi kakor pav.
Ko pa ušpičim kakšno reč,
pa nikomur to ni všeč.
Včasih res ju ne razumem,
takrat superge si obujem,
skočim na kolo in grem.
Kam?
Tega pa tudi sam ne vem.
Tit Vrhovnik

Ema Hostar
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Čuden svet

Domišljijski svet

Kdo bi rekel,
da je puberteta
kot pisana paleta
nerazumljivih občutkov
in podivjanih trenutkov!

Res lep je ta naš svet,
a kaj, če je v žepu ujet?
Kaj, če vse naše misli
izgubijo se v limonadi kisli?

Meni pa se zdi, da je to čas,
ko starši postanete čudni,
kot da ne bi bili budni,
in sploh ne razumemo vas.
Takrat se svet okoli nas spremeni,
kot da se vse razleti.
Samo mi smo ves čas isti
kot edinstveno pobarvani listi.
Aljaž Šolar

Kaj, če vse to je igra
in so nas ujeli
kot nemočnega tigra?
Tako sprašujem se,
kaj se tu dogaja in kaj mi nagaja,
kaj obstaja in kaj me zavaja.
Vem le to,
da lahko splezam na drevo,
da nad nami je nebo
in da morje pogoltne nas z močjo.
Taja Tovornik

Jutri
Zaspim.
Spim.
Se zbudim.
Telovadim.
Jem.
Na sprehod grem.
Kuham.
Pečem.
Kakšno rečem.
TV gledam.
Se smejim.
Zopet zaspim.
Včeraj je bil ta dan,
tudi danes ne gre drugam.
Jutri.
Živa Drenik Bogdanović
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Umetnost
Umetnost je biti moder in učen,
težko je biti vedno nagrajen.
Najlepše je uživati v glasbi in petju,
biti igriv in plesati v vetru.
Umetnost je delati, kar te veseli,
in smejati se, ko te boli.
Najlažje se je zazreti v nebo,
potovati med zvezde,
kamor seže oko …
Umetnost je dober človek postati,
biti dober oče in dobra mati,
svojim otrokom odkrivati svet
in biti še sam od lepote prevzet.
Marija Levec
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Sreča
Srečna sem,
da lahko živim,
da lahko svoje veselje z
drugimi delim.
Srečna sem,
ker imam mamo in očeta,
da z mano je sestra in bratov cela četa.
Srečna sem,
ker živim v miru,
ni treba mi bežati v diru.
Srečna sem,
ker sem to jaz,
ker imam svoj obraz.
Nina Bukovšek

Prijatelj, kje si?

Uho posluša,
a sliši tišino.
Telo poplesuje,
a pleše v daljino.
Oko opazuje,
a vidi praznino.
Jurij Matija Lisec

Lisica
V gozdu je vsak dan čakala lisica.
Za grmom je gledala tja na drevo,
kjer vsak dan na veji sedela je ptica.
Lisici dišala je prav prelepo.
Nekega dne pa ptice tam ni.
Šla je na toplo za mesece tri.
Lisica zdaj drugo hrano si išče.
Kaj bo, če bo morala tja, na smetišče?!
Zala Škrlep

Prijatelj, kje si?
Nikjer te ni.
Ure so minile in tebe ni.
Kje pa si?
Za drevesom se skrivaš,
tam, kjer miza stoji,
tam, kjer gnezdo leži …
O, tukaj si!
Kaja Satler Loboda
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Danis o volku
Volk je v gozdu.
Ubogi cicibanček.
Volk ga je pojedel.
Danis Džafič

Zajček skače okoli,
najde eno rožo,
vzame jo.
Vesel je,
zato, ker jo ima.
Jana Žavbi

Zajček, zajček, kje pa si?
Moj zajec si ti,
rada te imam,
čeprav si mi zbežal,
v gozdu poiskala te bom.
V gozdu bodi tam, kjer si,
našla te bom!
Klara Vrček

Pesmico zaigrajva,
pesmico skupaj z Mašo in Rebeko,
kot bi plesali sami skupaj z mikrofonom.
Ana Gantar

Dajan praznuje rojstni dan.
Za rojstni dan je dobil napihljiv grad.
Potem so prišli prijatelji na zabavo
in počili balon.
Gaber Cibašek
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Nina je zelo rada hodila v šolo,
a nekega dne Nina ni hotela iti v šolo.
Jakob Smrekar

Tralala hopsasa,
rožica to je moja.
Mačice - zelo rad jih imam.
Filip Pliberšek

O gospodu in gospe
Gospod in gospa po ulici gresta,
vsak svoj krof jesta,
fantku nič ne dasta.
Pia Štebe

Pedenjped se ni želel pripeti.
In sta se z mamo dogovorila,
da se bo vedno pripel.
Sofija Serko

Ti, ti, žoga, kam si mi ušla?
Nehaj se mi skrivati!
Takoj pridi nazaj!
Enej Krumpestar

Rubi je bolan.
Pritečejo prijatelji in vprašajo mamo,
če lahko Rubi pride ven.
Mami reče, da ne sme,
ker je prehlajen.
Adijo, prijatelji.
Lejla Stare

O kužku
Kužek, kje pa si?
Tukaj si!
Našla sem te.
Rada te imam.

Ogenj mi zasije v oči
in zarjo prebudim.
Prebudimo ogenj
in zasijmo.

Jerca Kos

Naja Urbanec

Kužek
Kužek je skakljal v svoji koči.
Rada te imam.
Potem ko sem te ven spustila,
si izginil,
v gozdu se skril.
Našli smo ga.

Jaka je hodil po cesti,
sreča vojaka
in se v hlače pokaka.
Jaka Nahtighal

Patricija Ziherl
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Nismo palčki,
sami kot balon
in srečki palčki,
juhu juhuhu.
Ana Gantar

Skrivnostni svet
Vse na svetu je skrivnost.
Nihče ne ve, kakšna je,
tudi znanstveniki ne.
A le marsovci vedo,
ker so strokovnjaki za to.
Jona Knavs

Današnji časi
Kako se šolati doma?
Odpreš ekran, skočiš na spletno stran,
se šokiraš,
na koncu dneva počivaš.
Vsak dan gledaš poročila,
kdaj v šolo nas spustili bodo.
Brez sošolcev in sošolk je vse brez zveze.
Vsaka ura počasi leze.
Ko pred ekranom ves čas sediš,
se dolgočasiš.
Komaj čakamo tisti dan,
ko koronavirus nas zapusti
in sedemo v šolske klopi.

Domišljija

Aleksandra Mihailović

V domišljiji se veliko zgodi.
Iz oblakov letijo pence
in rastejo lizike.
Vsi imamo domišljijo,
mali, veliki,
mladi, stari.
To je dobro, da smo ustvarjalni.

Resnica

Jona Knavs

Iskali so jo
znanstveniki in učitelji,
filozofi in vzgojitelji,
a uspeha ni bilo.

Resnica bila je prejšnji teden skrita,
govori se, da je tekla
v neviden plašč ovita.
Zakaj nikomur ni nič rekla?!

Nato so se oglasili kritiki,
bila je téma vseh novic,
da so jo pohrustali politiki
vse do njenih kratkih nožic.
Te posadili so v vrt botaniki
in sedaj svet ni več v paniki.
Resnica po ulici, ko hodi, nazaj se ozira,
pred politiki se nič več ne obira.
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Aljaž Šolar
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Hišni pripor

Inspiracija

Ena meni največjih skrivnosti
je ena od najbolj neumnih norosti:
kako se izogniti maminim kaznim?
Kako se izogniti tem bednim prikaznim?

Priroda, moja mati,
ko čutim rek šumljanje
in ajde v polju sanje,
želim se ti predati.

Nočem prepirov, nočem priporov,
druženja mojega stalnih umorov.
Ko sem v priporu, se počutim kot zguba,
brez sovrstnikov lajf je poguba.

Ko podariš poetu
objem v senci doba,
mi okrepiš moč slôva,
ki zlije se po listu.

Iz dneva v dan poskušam odkriti,
kako se kaznim ogniti.
In na koncu mi je uspelo ugotoviti,
da ni pametno domov zamuditi.

Ti pač me navdihuješ,
ko svoje holme in ravni
k obzorju razteguješ!

Ana Štular

Na vek sem ti predana.
Brhka in mila srcu, si
navdih za moja platna.

Objem

Anna Butseva

Kaj je objem?
Objem je bližina.
Je nežen prijem,
v srcu toplina.

Prijateljstvo

V objemu se tako varno počutiš,
veš, da vse v redu bo.
In če v trebuhu metulje začutiš,
veš, da nekaj spremenilo se bo.
Ana Štular

Z ramo ob rami,
z roko v roki,
vedno ti stoji ob strani,
ko so v grlu cmoki.
Duša na dušo,
srce na srce,
v očeh posuši ti solze,
ko je v glavi gorje.
Beseda na besedo,
pogled ob pogledu,
povem lahko tudi to,
kar povedati ni lahko.
Ema Hostar
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Preživetje

Zmaga

Preživetje nas v preteklosti tesno je združevalo,
ko stroji, naprave in kup drugih novosti
življenja človeku še ni olajševalo,
a ljudem to ni bilo zadosti.

Mračnega dne, ko burja brije,
ko se sončen dan v meglo ovije,
takrat nad mesto se žalost spusti,
veter se med praznimi ulicami podi.

Naravo smo tako si podredili,
z asfaltom in betonom jo tlakovali,
ne zavedamo se, kaj smo naredili,
travnike, gozdove v betonsko džunglo okovali.

Sivi oblaki po nebu hitijo,
za njimi še zadnji sončni žarki se iskrijo.
Kmalu z nebes dež se usuje,
za škodo, ki jo pusti, nič ne žaluje.

Tu o preživetju prav nobene ni skrbi,
namesto zveri nas stres in čas lovita,
se mudi, vsak v svojo smer hiti,
vsakogar skrbi, da stvora v pest ga ne dobita.

Dolgo časa mine,
ko v mestu obstaja le odtenek sivine.
Zdaj res majhno upanje je za temnimi oblaki,
da sonce zmagalo bo nad deževnimi silaki.

Vsi si včasih povratka v naravo zaželimo,
da od hrupa, vseh skrbi pobegnemo,
ponovno občutek svobode doživimo,
vsaj za uro, dve - več pa ne utegnemo.

Toda v megli začne znana svetloba se svetlikati
in se izza sivih oblakov pomikati.
Bori se, bori se, bori,
toda vedno znova izgubi.
Sonce skoraj že obupa,
ko nekaj ga za žarek pocuka.
Zvezde priskočile so na pomoč,
skupaj zlomili bodo nevihtni obroč.

Nik Zelnik

Šolski turizem
Nekoč so turisti leteli z letali,
vozili se z ladjami in avtomobili,
sedaj pa nič od tega ne bodo več rabili.
Daleč ne bodo več hodili,
saj niso se še vsi cepili,
da covida ne bodo dobili,
potovanjem se bodo ognili.

Mavrica čez nebo je posijala
in slabo vreme iz mesta odgnala.
Meščani zmago nevihte nad soncem so proslavili
in se še dolgo dolgo v noč veselili.
Anja Cimerman

Raje bodo v šolo hodili,
se med šolskim turizmom še kaj naučili.
Nina Bukovšek
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Če zmagaš,
večno rožnatemu svetu zavladaš
Nekateri bi zmagali radi
in večno ostali mladi.
Mlad dobiš pošiljko skrbi v vreči,
družina in njena toplina te popeljeta k sreči.
Čez čas starost
skozi vse skrbi postavi most.
Ta pripelje te v drugačen svet,
kjer lep in poseben je vsak cvet.
A žal na mostu nevarnost se proti tebi bori
in do cilja ti zlahka ne pusti.
Takrat zberi vso moč
in odženi vse nadloge proč.
Čez most je pot le ena
in priložnost zamujena ne vrne se nobena.
Vsak bi rad ta kraj obiskal,
a ne pride vsak čez most, žal.
Nekatere dohiti smrt
in jih pelje v pisan vrt.
Ti pa pogumno bori se
za nič ali vse.
Če zmagaš,
večno rožnatemu svetu zavladaš.
Zato se star ne boj biti,
na koncu mora vsak čez most priti.
Brina Lužar

Učenje
Za vsakega učenca je življenje
med travnimi bilkami lovljenje.
Za vsakega izmed nas je nočna mora
vsak dan šole cela gora.
Vsak si najbolj želi,
da po pouku čimprej domov odhiti.
Vsak to nestrpno pričakuje,
dokler ga plaz matematičnih računov ne zasuje.
Potem vse popoldne sediš
in se za mizo učiš.
Medtem zvonec ves čas zvoni,
ker prijatelj tvoje družbe si želi.
A ne pozabimo,
dobro se z dobrim vrača
in spričevalo na petice se končno spet obrača.
Zdaj pa brž med knjige,
da ocene ne pokažejo ti fige!
Brina Lužar

Ne smemo prekiniti vezi
Naše življenje bilo je vneto,
vse spremenilo se je v momentu,
kot pri kakšnem skrivnem agentu,
ponovno v drugačno rutino ujeto.
Ko bo konec, bomo vsi morali sprejeti,
kako se bo realnost spremenila,
kot bi nam pamet solila,
drug drugega bomo želeli objeti.
Ponovno družba nas bo objemala,
vsak želel si bo zabave,
vendar, nas bo družba sprejemala?
Ponovno se bomo trudili povezave utrditi,
težko bo,
a vezi nikoli in nikdar ne smemo prekiniti.
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Brina Babnik
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Dnevi prežeti so s tesnobo

Metulji

Polno mask vsepovsod,
ljudje drug od drugega bežijo,
resničnosti se bojijo
in strah prihaja od nekod.

Metulji letijo,
se ljudi bojijo.
Krila imajo čudovita,
z barvami prekrita.

Norost resničnost je zameglila,
dnevi prežeti so s tesnobo,
marsikdo v srcu čuti grenkobo,
prijaznost med ljudmi se je izgubila.

Rože imajo radi,
letajo s cveta na cvet.
Največ jih vidim spomladi,
ko travnik je v rože odet.

V tem času ljudje priložnost imajo,
se ponovno povežejo ter
lastno vrednost spoznajo.

Res so hitri,
težko jih ujameš.
Ne sme se jih loviti,
lahko jih le posnameš.

Ko virus bo zapustil svet,
ljudem odleglo bo
in svet znova v veselje bo odet.
Emilija Perko

Lekcijo dal si nam veliko

Sanje

Pomlad se je prebudila,
virus zima s sabo je odnesla,
pomlad k nam lepše čase je prinesla,
končno narava se je ozelenila.

Kam zaplavamo,
ko gremo v spanje?
Zaplavamo
v čudovite sanje.
V sanjah gre čas
hitro mimo.
Počasi pa gre,
ko bedimo.
Pozno v noči
se nam v sanjah
dogajajo čudovite reči,
a nobena žal resnična ni.
Zjutraj vrnemo se iz domišljije,
vsa resnica se odkrije.
Da rešil si majhno kraljično,
nič ni resnično.
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Jan Zupan

Frida Pregrad

Virusa med nami več ni,
življenje normalno zdaj je spet,
končno nisem doma ujet,
zunaj s prijatelji sem cele dni.
Tu dobrodošel nisi več,
polne glave te že imamo,
ker nesreče povzročil si preveč.
Lekcijo dal si nam veliko,
naučil si nas ceniti,
da življenje je raznoliko.
Juš Česnik
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Metulji

Vse hudo je enkrat mimo

Metulji so različnih barv in velikosti
in navadno letajo na prostosti.
Ko na travniku posedaš in jih zagledaš,
se takoj sreče zavedaš.

Virusa vsi se bojimo,
zaprli so vse stvari,
a brez skrbi,
vse hudo je enkrat mimo.

Barve imajo zelo pisane,
kot bi bile na krila natiskane.
Vzorci so zelo zabavni
in liki nikoli naravni.

Zdaj je treba razmišljati naprej,
pripraviti za vse cepivo,
kajti to morda edino je zdravilo,
da vse lepo bo kot doslej.

Niti eden ni drugemu enak,
krila ima drugačna vsak.
Zelo so zanimivi,
saj niso pusto sivi.

A četudi vsi bomo zdravi,
gospodarstvo težko se bo povzpelo
in svet še vedno ne bo pravi.

Ne smeš pa jih loviti
ali vanje prstov moliti,
če se bodo poškodovali,
bodo na tleh obtičali.

Lahko le upamo, da vse srečno se bo končalo,
postavilo življenje v prejšnje tirnice
in srečo v svet spet pripeljalo.
Maša Kopitar

Kati Zalokar

Bližina
Vsak šum te moti,
ker zdaj mrak vzel je Zemljo,
zdaj stvaritelj je zavrnil željo,
ki temeljila je na dobroti.
Doma spet sem v tišini.
Ne more biti vse življenje mrko.
Je smrt boljša kot življenje mrko,
ker rabi človek človeka v bližini?
Učinek strupa bo za nami,
ki življenje je okužilo
in pustilo na napačni strani.
Človeštvo bo spet užilo.
Ko zapusti svoj stan,
vse se bo sprožilo.

24

Lenart Kveder

Pot do zmage
Sledi svojim sanjam,
sledi svojim željam,
sledi svojim ciljem.
Sanje, želje, hrepenenje
te popeljejo tja,
kjer se tvoja pot ne konča.
Na poti padeš v pasti,
a naj te nič ne skrbi,
hitro zbereš moči,
četudi ti kdaj spodleti.
Spletke, padci, pasti
delajo močne ljudi,
zato naj te nič ne skrbi,
zmaga čaka na pogumne ljudi.
Maša Podbelšek
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Res so srečni …

Pomlad

Leti leti nekaj pisanega,
lepega in prebrisanega.
Gleda gleda veliko oko,
ki prilepljeno je na krilo.

Pomlad je najlepša takrat,
ko cvetlice na travniku zacvetijo.
Tam se smehljajo in od vetra trepetajo.
Čebelice imajo tam svoj raj,
da naberejo si med za čaj.

Veliko oko in veliko krilo
skoraj se mi je stemnilo,
proti meni prileteli
lepotci so veseli.
Vsak v drugi barvi priletel,
da me je čisto obnorel.
Metulji res so srečni,
ker svobodni so in večni.
Pia Kotnik

Tudi druge vse živali iz zime se zbudijo,
srečne so,
ko pomladno sonce doživijo.
Drevesa nove popke naredijo,
da sadje kmalu obrodijo.
Tudi jaz pomlad rad imam,
ko zjutraj ptički me zbudijo
in toplo sonce me predrami,
da v nov dan poln energije vstopim nasmejan.
Enej Klopčič

Za vsako stvar si treba čas je vzeti
Sem mislila, da nič ne more hitrosti umiriti,
kjer vsa tehnika za sabo vleče hitre niti.
Povsod bilo je treba hitro biti
in še hitreje za dobre ocene se učiti.
Sedaj me stvar virusa je malo poučila,
kaj prej narobe jaz sem naredila.
Živeti je potrebno bolj umirjeno, počasi,
ni treba, da smo ves čas prav vsi sami asi.
Pa kaj zato, če smo včasih tečni,
le da smo na koncu srečni
in nasmeh na ustnicah je večni.

Pisano cvetje
Čebelica Maja na cvetu pristane,
hitro si zaspane očke pomane,
pogleda okoli sebe, brez diha ostane,
lepota pisanega cvetja okoli nje jo prevzame.
Takrat pa čisto tiho in pri miru obsedi,
ker sedaj res nikamor se ji ne mudi,
zagleda prijatelja Flipa, kako na rožici spi,
skrbi jo, da morda z dihom ga na prebudi.
Filip Slevec

Za vsako stvar si treba čas je vzeti
in vedeti, za kaj je prav živeti,
da znaš bližnje in življenje rad imeti!
Zoja Potočnik
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Pomladna ljubezen

Velika planina

Ko ptica zapoje,
se pomladna ljubezen prebudi.
Polna radosti in zahvale
zadene vsakogar, ki ob njej stoji.

Poseben kraj je Velika planina,
kjer uživa naša družina.

Ljubezen taka je kot roža,
ki zacveti in oveni, če ljubezni ni.
Če roža oveni, jo sonce poboža,
da spet zacveti.
Ljubezen pomladi se začne,
takrat ko roža zacveti,
da fantič jo deklici nese,
in takrat ljubezen se zbudi.

Vsako leto smemo tam v kočici prespati,
prtljago pelje sedežnica, nese jo pa ati.
Poleti po skalni steni plezamo,
pozimi pa po zasneženi strehi lezemo.
Ko pride mesec maj,
nabiramo rožice za čaj.
V planinskem domu štruklje naročim,
da se za pohod dolg okrepim.

Zarja Šraj

Čez nekaj dni pa spet odpotujemo nazaj
v naš domači raj!

Moj kuža Laki

Lucija Meglič

Kužka Lakija imam
in z njim se rada igram.
Prijatelja dobra sva,
na travi leživa oba.

Ama

Večkrat skupaj pojeva hov hov,
je najboljši pes vseh psov.
Z repkom maha, ko me vidi,
ko odhajam, govori: Hitro pridi.
Lara Skok

Moja mama je imela psa,
ki mu je bilo ime Ama.
Bila je črna novofundlandka,
nato je mama dobila fantka.
Ko je fantek spal na dvoriščku,
je Ama ležala ob vozičku.
Na sprehodu je ponosno ob mami hodila
in na vse tri pazila.
Z leti je odšla v pasja nebesa,
mama jo še danes pogreša.
Ko so solze osušile oko,
je k hiši prišel pomeranec Koko.
Max Niederwanger
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Komar

Moja mama

Komar ves zaspan
usede se na dlan.
Gospo je roka zabolela,
časopis je v roke vzela,
zamahnila z njim je močno,
a komarja tam več ni bilo.
Ha, ha, ha, komar se zasmeji
in skozi okno odleti.

Moja mama
nikoli ni sama,
saj otroka ima,
ki jo upoštevati zna.

Julija Pogačar

Prvi spomladanski dan

Ima pa tudi psa,
ki se mu kaj dosti več ne da,
kupi mu priboljške in kosti,
a on še vedno na kavču leži.
Moja mami je res dobra,
včasih se razjezi,
a tu sploh problema ni,
saj se takoj pomiri.

Trave že zelenijo,
rožice pa že cvetijo.

Lara Pustotnik

Cin cin, trara trara,
se že oglašata
zvonček in trobentica.

Narava

Snegu rečem papa,
pozdravimo pa sončeka.
Nuša Šegedin

Kres
Rumena hruška na drevesu,
mi pa gremo h kresu,
da bi se pogreli,
tri pesmice zapeli.

Narava je lepa zelo,
saj ji ptičice pojejo.
Kje je naša lepotica,
to je narava in ne pica.
Velika so tukaj drevesa,
saj so naravna nebesa.
Zdaj pa sva s prijateljico
začeli klepetati,
kača naju je slišala
in obe sva začeli trepetati.
Valentina Vodopivec

Rajamo in rajamo,
mrzlo zimo grajamo.
Anže Loboda
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Pomlad

Izlet

Na vrtu rože cvetijo,
v gozdu pršice pršijo.
Na pragu čebele letijo
in dober med naredijo.

Rad grem na izlet,
kjer se moramo dobro imet.
Najraje grem na morje,
tam sem najboljše volje.

Pomladi je lepo,
ko sonce že močno sveti.
Pomladi diši cvetje,
ko prihaja poletje.

Na morju rad ribe lovim
ali samo na plaži sedim.
Na morje imam lepe spomine
in to nikoli ne mine.

Res lepo je spomladi,
ko se vsi imamo radi.
Tudi lastovke se bodo vrnile
in svoja gnezda naselile.

Vid Vesel

Oton Starin

Ptice
Ptice lepo žvrgolijo,
ko k nam priletijo.
Naredijo si gnezdo lepo,
a dedi jim
to prepreči močno.
Ptice gnezdo bodo naredile,
da mladičke bodo dobile.
Pri pticah res veliko je poti,
ko vrabček na naše okno prileti.
Se zima poslavlja od nas
in pomlad se spet vrača v vas.

Kranj, moje mesto
Kranj, moje mesto
lepo in milo,
vsak dan občudujem tvojo razkošno idilo.
Si srce Gorenjske
ob zelenem sotočju Save in Kokre.
Po gledališču in našem Prešernu si poznan,
z veliko veliko znamenitosti obdan,
do vseh ljudi z lepoto razsejan.
Za nas otroke športno si mesto,
lovim se, navijam, po športnih tečem igriščih in
ves čas ponavljal bi na glas:
moj Kranj, rad te imam.
Luka Kondič

Doroteja Starin
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Kranj

Korona

Velik, hrupen,
nikoli obupen.
Kranj, nikoli zaspan.
Prijeten in igriv vsak dan. O, Kranj!

Korona nam življenje krona,
s prijatelji se družiti ne smemo,
zato cel dan pred ekrani presedimo,
da tehnika že vsa je pregorela.

Moj dom, moj prijatelj sveta.
To veva oba!
Dom tukaj v tebi mi stoji.
V dobrem in zlem. O, Kranj!

Še smučati se nismo smeli,
na toplem mi doma smo ždeli,
a to sedaj smo pretrpeli
in vse s testi preživeli.

Aleksej Matič

Trgovine s tehniko zaprte so,
zato novega računalnika ne bo.
Ampak tudi brez njega bo lepo,
da bomo le s prijatelji družili se lahko.

Ljubezen
Ali poznate tisto stvar,
ki pride sama od sebe
ter se je ne da kupiti?
Jo poznate kaj?
Lahko ti malo namignem:
tista, ki pride čisto nenapovedano
in pri kateri zardevamo in
je nikakor ne moremo pregnati iz spomina.
Zaradi tega včasih ne spimo,
saj imamo deset tisoč vprašanj,
na katera je težko odgovoriti.
Ta zahtevna in hkrati lepa stvar
nas spremlja in nas bo spremljala celo življenje.
Z njo se soočamo otroci in odrasli.
Včasih zaradi nje trpimo, jokamo,
včasih pa je tako lepa kot najlepše sanje.
Se ti zdaj že svita, kaj je to?
Sedaj pa veš že skoraj vse
in najbolje je, da ti kar povem, kaj to je.
To je Ljubezen.
Liza Erjavec
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Luka Rozina

Sama doma
Sama doma ...
le v družbi mojega
mačkona Pepelkota.
Zoom, zoom je naporen
za moj prenatrpani um!
Ulomki, sklanjatve,
dvoživke, spregatve
in podobne zagate.
Skozi okno pogledam,
v nebo se zagledam
… njegove tople rjave oči
… moje srce se topi ...
Klara Kveder
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Pomlad

Korona dan

Pomlad, le kdo je ne bi imel rad?
V zelenje nas ovije in nas s cvetovi obdaruje.
Ptica pevka se zbudi, da nam pomladno pesem
zažvrgoli.

Ko zjutraj zaslišim svojo sireno,
se zavem, da imamo karanteno.

Naravo obudi in nas iz zimskih plaščev prepodi.
Otroke zvabi na igrala, kmete pa na rala.
Sonce prijetno nas poboža in na vrtu zraste prva roža.
Zaljubljencem premeša glave
in jim povzroči ljubezenske težave.
V trebuhu jih ščemi,
pa tudi kakšna solza pa licu zdrsi.
Gaber Marenče

Korona
Korona je res brez bontona.
Vsi se je bojimo, zato pred njo bežimo.
Maske si na usta položimo,
da je ne dobimo.

Z veseljem bi do dvanajstih spala,
a vem, da bi me mami hitro
iz postelje zbezala.
Hitro pripravim se na zoom,
ob dvanajstih pa slišim že bum bum.
Vsak dan slastno kosilo
me čaka kot za darilo.
Še malo za šolo postorim
in se na tiktoku zavrtim.
Popoldan je čas za prijatelje,
playstation je kot za zbiratelje.
Tam se po novem družimo
in se z igro okužimo.
Sprehod je vedno večeren,
grem tja, kjer je tudi Prešeren.

Bolnišnice so postale prave norišnice.
Zdravniki se trudijo,
da jo vsi čim hitreje premagamo.
Mi pa pridno vitamine uživamo,
da se bacilov ubranimo.

Ulice mesta že dobro poznam,
saj se tam vsak dan afnam.

Pravijo, da je cepivo naše odrešilo.
Nam pa se je posvetilo,
da brez šole se nam ne bo dobro godilo.
Zato še malo potrpimo,
da nam bo potem bolj fino.

Nina Grašič

Za prijatelje kak selfi naredim,
da od te korone ne znorim.

Brin Marenče
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Karantena

Korona

Karantena
je kot migrena,
pride in odpotuje,
ko se pa sprijazniš,
je kakor ladja, ki pluje,
v kateri ti spiš
in ne opaziš,
da proti kopnu drviš.

Že od oktobra smo v karanteni,
s korono v bojni areni.

Dan Frelon

Zdaj se od nalog kar kadi,
učencem ni več pomoči.

Prijatelj

Vitan Likozar

Prijatelj ni vedno pravi,
če pa je, ti bo vedno stal ob strani.

Moja pot

Prijatelj je vedno tam,
kamor si ne upaš iti sam.

Enkrat je potrebno zakorakati v svet
in začeti živet.

Prijatelj skrivnosti ne izda,
saj ve, da jo le on pozna.

Potrebno se je učit in delat, nekam se opret
in razumet, zakaj si prišel na svet.

Prijatelj ve, katera beseda te boli
in katera te razveseli.

Vse, kar se v življenju splača,
na stara leta spet se vrača.

Moj prijatelj je Enej,
skupaj ne poznava mej.

Lahko se spominjamo naših vzponov in padcev,
a se moramo zavedati, da od tod je prišla naša prava pot!

Črt Likozar

Julija Dolenec

Ker cepiva nismo imeli,
so mnogi zboleli.
Zato so učitelji doma ostali
in so jih ravnatelji odpisali.
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Dolgi težki dnevi

Vsak

Ko vsak dan za računalnikom sedim,
v obupu samo eno stvar si želim.

Vsak je to,
kar je,
in ni nihče.
Vsak, ki je,
in vsak, ki bo,
vsak je sad ljubezni.
Vsak je to, kar je.

Da bi mogoče on opazil me,
da vedel bi,
da vsak dan o njem razmišljam le.
Da vedel bi,
da iz misli nikoli mi ne gre,
da vedel bi,
da zanj naredila bi vse.
A kaj, ko on ne ve,
da jaz ga rada imam,
in če bi vedel še,
da si dneva brez njega predstavljati ne znam.
In zdaj jaz ne vem,
kaj naj naredim,
da vsaj vedel bi, da obstajam,
in da si ga prisvojim.
In vem še to,
da če ga ne dobim,
raje bi umrla,
kot da še živim.
Upam, da spozna,
da ga rada imam,
še preden
mi odbije zadnji dan.
Natalija Kališnik

Julija Mavrič

Za mizo sedim
Za mizo sedim
in tiho, zasanjano strmim v list papirja,
ki me prav nič ne pomirja.
Na listu polno pustih barv in obrazov,
v mislih in srcu pa sled mojih ponovnih porazov.
Samota in žalost mi sijeta iz oči,
na skoraj praznem listu pa vrhunec mojih moči.
Ajda Kušar

Ko se od hrupa odtujim
in reka spominov me odnese,
preplavijo me pisane podobe
in moje življenje pred mano razprostre se.
Slike zlivajo se druga v drugo,
kot se črnilo v vodi raztopi,
ta lepa zmeda me prevzame
in takrat odprem oči.
Maša Rajk
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Konja slikar slika,
drevo se z vetrom giba,
na paleti je narisan orel,
v kotu slike zbudi se ogenj.
Gregor Senčar

Strah in trepet
z ognjem pogret,
ves je zaklet
ta strašni posvet.
Matija Pleško

Veliko uho spremlja dogajanje
na odru predstave,
kjer se sliši prepir med igralci.
Tadej Jelenc

Prijateljstvo
Prijatelj je tisti,
ki ti pomaga
in ti pri matematiki
naloge razlaga.
Posluša te,
ko si v zagati,
dovoli ti tudi
malo nergati.

Razvoj prijateljstva
Prijateljstvo je kot roža:
treba ga je najprej posaditi,
ga kot rožo zaliti,
iti v svet in mimoidočega vprašati:
kdo je, kaj počne,
nato ga zares poslušati, spoznati.
Zdaj na vrsti si ti:
razloži, povej, se predstavi,
sadiko tako zasadi
in prvi korak do prijateljstva pravega opravi.
Dogovori se za kavo:
črno, z mlekom ali rjavo pravo,
z vsakokratnim vnovičnim srečanjem sadiko
prijateljstva zalij,
k rasti jo spodbudi, osreči.
Z druženjem, zaupanjem, srečo,
lepih spominov bo kmalu za polno vrečo.
Prijateljstvo zrastlo bo v drevo mogočno,
ki je trdno, čudovito in močno.
Včasih lahko tudi do viharja pride,
še preden sonce za goro zaide.
Vendar prepiri so povsem normalna stvar,
brez njih ne znali bi ceniti miru in sreče dar.
Ko na koncu vse pogledamo,
trenutki lepi le štejejo;
tisti, pri katerih si pomagamo,
torej čisto vsi na koncu zmagamo.
Danaja Kotnik

Skupaj delata domačo nalogo
in grizljata svojo sladko zalogo.
Skupaj gresta včasih v kino
in se imata luštno in fino.
Hanna Vujčec
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Premagati sebe

Kaj je prijateljstvo?

Premagati se je zmaga velika,
postaviti si dober, težji izziv,
ki ti nariše nasmeh lep in iskriv,
da ti srce na ves glas močno vzklika.
Velika zmaga je sanje doseči,
tiste najslajše, najlepše živeti.
Sanjariti, čez obzorje strmeti,
po zvezdi novi, svetleči poseči.
Želim vam sanje in en dober cilj,
ki vam bo uspehov prinesel vrečo,
da boste z njim pretekli veliko milj.
Z njegovo pomočjo našli srečo,
našli ljudi iz čudovitih okrilj
in dan zapustili z mislijo spečo.

Prijateljstvo je vez nevidna,
ki poveže človeka dva,
da postaneta prijatelja.

Danaja Kotnik

Prijateljstvo
Prijateljstvo je srečno,
ampak ni večno.
Ne moremo ga kupiti
niti si ga izposoditi.
Pravi prijatelj je vedno tam,
kjer potrebujemo ga,
je kot smerokaz,
ki na pravo pot usmerja nas.
Prijatelj je vedno ob tebi,
naj bo ponoči ali podnevi.
Je kot zvezda na nebu,
ki vedno zate sije.
Prijateljstvo je kot najlepša roža,
ki cveti in opojno diši,
zato se potrudi,
neguj ga, da ne oveni.

Prijatelj je nekdo,
ki s teboj stoji,
ko ne najdeš poti
in na koncu tunela ni luči.
Kadar življenje ti oviro postavi,
prijatelj ti stoji ob strani.
Če ga zapustiš,
si nikoli ne odpustiš.
Maks Rode

Prijatelj
Prijatelj je tisti,
ki ti roko nudi,
tudi če se njemu kam drugam mudi.
On te ne obsoja,
se ti pa pošteno nasmeji,
če ti pri neumnostih spodleti.
Prijatelj je ta,
ki poslušati te zna.
Je tisti,
ki te razveseli,
kadar sonca ni.
Nariše nasmeh ti na obraz
in odžene mraz od nas.
Gaja Ručigaj

Urh Brodar
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Prijatelj

Prijateljstvo

Prijatelj ti stoji ob strani
in te vedno brani.
Poje, pleše in se veseli,
te razvedri.

Prijatelj je na svetu zato,
da z njim nam je lepo.
Vedno ti stoji ob strani,
lahko se zjokaš na njegovi rami.
Z njim delaš vragolije,
dokler se kaj ne razbije.
Hitro vse skupaj se pospravi,
skrivnost pa čuva le prijatelj pravi.
Če prijateljev ne bi bilo,
v mojem svetu vse bilo bi črno.

Pustolovščin nama ne zmanjka,
smeh nama je stara znanka.
Skupaj se smejiva,
dokler energije ne izgubiva.
Vedno se lahko zanesem nanj
in grem brez skrbi v jutrišnji dan.
Kdor brez prijateljev živi,
ta srečen ni.

Lia Marolt

Aleksandra Neža Sušnik

Prijatelj moj!

Prijatelj

Ti mi daješ smisel,
ti dopolniš mojo misel.
Ti si bistvo sreče moje,
srce ob tebi mi zapoje.

Zunaj dežuje,
megla se dviguje.
Čakam, da se prebudim
in se s prijateljem pogovorim.
Prijatelj je oseba, ki te pozna,
se s tabo igra,
se smeji,
joče
in ti ob strani stoji,
ker sam tako hoče.
Z njim sem res jaz.
Ko se smejiva na glas,
ko jočeva tako,
da trese se nebo.
Ne želim ga izgubiti,
z njim želim vse deliti.
Z njim so moji dnevi sončni,
njegova ljubezen me drži pokonci.

Zato nikoli ne zapusti me,
z mano bodi dneve vse.
Norčije, vragolije,
ob mislih nanje
se nasmeh razlije.
Brez tebe ni več smeha,
srce prepevati odneha.
Hvala, da vedno si z menoj,
prijatelj moj!
Veronika Tonin

Tinkara Baloh
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Krona zmage

Pesem zmage

Kot vsak človek se borim,
vsak dan znova padem na tla,
upam, da ne izgubim,
le kdaj se ta mora konča?

Solza po licu polzi,
doživel sem svoj poraz,
in ko kdo me pogleda v oči,
zakrijem svoj obraz.

Poraz me boli.
Zmage si želim!
In ko skoraj jo dobim,
med prsti mi spolzi.

Odnehati si želim,
skrivam se,
drhtim …

Čakam na dan,
ko rekel si bom:
»Uspelo mi je,
poraza več ni.
Zdaj krona zmage
mi srce krasi.«

Pesem zmage!

Veronika Tonin

Prijatelj
Ti si ta!
Ti boš razumel,
in ko bo konec sveta,
tebe bom objel.

Ko gledam v nebo,
solze na licih mi tiho pojo.
Pesem želje moje edine,
solze moje drage,
naj ta želja ne izgine.
Ko pesem bo odpeta,
prišla bo moja zmaga,
poraz in žalost bosta vzeta,
izpolnila se bo želja draga.
Veronika Tonin

Si odgovor in zdravilo,
za vsako vprašanje
si ti moje poživilo,
ko porušijo se sanje.
Skupaj pojdiva na potovanje,
greva ulovit te sanje!
Cilja se še ne vidi,
a prijatelj, pridi!
Vem, da so poti,
ki povzročajo skrbi,
a to nepomembne so stvari,
ko sva skupaj jaz in ti!
Veronika Tonin
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Sonet o morju

Jezik

Usojeno na večno valovanje
skupaj z vetrom tiho se prestopa,
v soju sonca toplega se kopa,
naloga častna stalno varovanje.

Jezik je pameten kot glava,
če iz njegovih ust pride beseda prava,
ki v kotiček ušesa se skrije
in tja nam dobro voljo vlije.

Živali je v tebi zborovanje,
tam rakovica žalostno nastopa,
prešibka riba sedaj odstopa,
bitja prosijo za odreševanje.

Nekateri jezik vrtijo,
drugi samo molčijo.
A jezik odprta je pot do srca,
ki veliko vrednost ima.

Sadovi tvoji so nam darovanje,
potujoč do najglobljega prekopa,
kažeš nam mogočno gospodovanje.

Zala Celestina

Pri morju še ena značilnost izstopa,
velikih valov to je lesketanje,
lahko je všeč ti ali ne – stvar pristopa.
Matic Surla

Nos
Nos je kakor voz,
ki voha vse dobrote.
Kdaj pa kdaj neprijetno mu diši,
takrat možganom pove,
naj hitro odnesejo pete.
A kadar diši,
takrat se nos razveseli
in poskakuje,
kot da je spet v mladih letih,
in praznuje.

Pravljica o treh kozah
Nekoč so živele tri koze. Dve sta bili res kozi, tretja
pa je bila ovca z rogovi in brez volne. Ko so odšle
s skednja, so se usedle v avto, ki ga ni bilo. Dve
sta si nadeli sončna očala, tretja pa naočnike za
zaščito proti soncu. Z avtom, ki ga ni bilo, so se
odpeljale do gostilne. Dve sta naročili hamburger,
tretja pa obloženo žemljico s solato in z mesom.
Ko so pojedle, so opazile tri vlomilce. Dva sta bila
roparja, tretji pa je bil tat. Dvema kozama so ukradli
denar, tretji kozi pa kovance in bankovce. Odpravile
so se domov. Dve sta bili razočarani, tretja pa
žalostna. Dve je na poti požrl volk, tretjo pa kosmat
krvoločen pes. Počil je lonec, ker s kozami je konec.
Zala Celestina

Lev Tit Jež
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Pravljica o treh lizikah

Domišljija

Nekoč so bile tri lizike. Dve sta bili pisani, tretja
pa je bila vseh barv. Odšle so v mesto sladkarij in
vzele tri bombone. Dva sta bila brez okusa, tretji
pa je bil brez arome. Dve liziki sta bili razočarani,
tretja pa je bila žalostna. Odšle so torej domov.
Dve sta razmišljali, tretja pa je mislila na to, kaj bi
lahko naredile. Dve sta se spomnili, da bi lahko
kaj skuhale, tretja pa je predlagala, da bi lahko kaj
zavrele v vodi. Vendar dve nista znali kuhati, tretja
pa ni znala vreti v vodi. Šle so v trgovino in tam
našle svoje starše. Eden jih je pozdravil, drugi pa
jim je rekel živijo. Takoj zatem je tri lizike vzel neki
fantek. Dve je dal v voziček, tretjo pa v nakupovalni
voz. Pred blagajno je dve postavil na tekoči
trak, tretjo pa na črni trak, ki se premika proti
blagajničarki. Ko so lizike prišle k fantu domov, je
dve pojedel, tretjo pa dal v usta. Lizike so preč in
pravljice ni več!

Ni potrebno, da je domišljija magična.
Moja je velikokrat tragična.

Anamarija Žagar

Zmaga

Modri bratje

Zmaga, kaj je to?
Ko prvi na cilj pritečeš
ali pa ko najboljšo torto spečeš?
Ne. Zmaga. Kaj je to?
Ko si najboljši med vsemi?
Ne. Zmaga. Kaj je to?
Tudi ko ti ne uspe,
ko misliš, da izgubil si vse,
pogledaš s svetle plati.
Ja, zmaga je,
če po porazu znaš vstati.

Nekoč so živeli trije bratje. Eden je bil pameten, dva
pa sta bila modra. Nekega jutra so odšli iz hiše, ki je
sploh ni bilo. Hodili so čez gorovja, ki jih ni bilo, in
bili so že zelo daleč od svojega doma. Srečali so dva
nevidna prijatelja, tretjega pa se ni videlo. Prijatelji
so jih povabili na sadno kupo brez sadja. Jedli so in
jedli, dokler jim ni bilo slabo. Nato so čez gore odšli
nazaj domov in zaspali. Dva nista mogla spati, tretji
pa je bedel. Napočil je konec in počil je lonec.
Vid Vnuk
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Domišljijo imamo vsi,
čeprav je nekateri ne znajo uporabljati.
Preprosto jo je kot sestavljanko sestavljati.
Včasih se pri tem zmotim
in se je popravljati lotim.
Kako si želim, da bi bilo to v resničnosti –
brez ljudi, utopljenih v sebičnosti.
Končno si na veliki zabavi!
Ne, to je samo v tvoji glavi.
Freja Usenik

Freja Usenik
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Domišljija

Pesem

Domišljija je nekaj,
kar ima vsak.
A če tega nima,
ne ve,
kako in kam naj usmeri korak.

Pesem ti lahko pomeni vse.
Lahko ti ne pomeni nič.
Posvetiš ji lahko življenje
in jo zamenjaš za učenje.

V domišljiji je vse kot mavrica.
Nihče ti ne reče stop.
Domišljija nima meja,
zato srečen tisti, ki jo ima.

Pisati pesem je dar,
ki lahko ulovi vsakogar.
Pisati pesem je užitek,
ki ga ne moreš zamenjati za denar.
Neila Cikotić

Niki Matelič Conti

Pesem
Pesem je kot drevo –
zraste visoko v nebo.
Lahko je modra, rdeča ali siva
ter se raztegne kot njiva.
Pesem je lahko vsega kriva,
na naše občutje lahko vpliva.
Lahka je kot pero
ali težka kot železno nebo.
Ula Sterle

Življenje
Življenje je kakor knjiga –
včasih lepa, včasih grda,
včasih vesela, včasih žalostna,
a najboljša je takrat,
ko je napeta.
Anaya Petrič Vidmar

Doma
Zataknjen v sobi
nimam česa počet’.
Nočem pospravljati,
čeprav imam čisti nered.
Se dopisujem s prijatelji,
mogoče preberem par knjig,
ven želim, a korona mi ne pusti –
najdlje, kamor lahko grem, je na hodnik.
Šola bi boljša bila,
če bi se v živo dobili.
Zaradi virusa smo doma,
čeprav bi raje skupaj zunaj hodili.
Gašper Maj Nikolić
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Kdo je zmagovalec?

Zahod

Zmaga je nekaj,
kar prinese uspeh,
včasih pa tudi posmeh.

Sonce v daljavi zahaja za goro,
rumene in oranžne ptice pojo.
Listje šelesti in reka žubori,
listje šelesti in reka žubori.

Je zmaga,
če neumnost pamet premaga?
Je zmaga,
če laž resnico premaga?
Moraš prejeti medaljo, da si zmagovalec?
Včasih sta dovolj že dvignjeni palec
ali pristna pohvala,
morda pa le spoštovanje in iskrena zahvala.
Zmagovalec si,
ko si nase ponosen,
ko se nečesa zelo veseliš,
pa naj bo uspeh majhen kot miš.
Zmagovalec je ta,
ki nekaj ve in nekaj zna.
Za to mu ni treba biti šef sveta.
Živa Filipič

Na travniku v tišini
le zvoki narave,
a čas beži, ker se mu mudi.
Le kam se mu mudi?
Reka bistra beži
in ne čaka nikogar.
Sonce rumeno je zašlo,
ptica je odletela, ne gleda nazaj.
Brina Novljan

Sonce in mrak
Poglej, sonce izza gora se svetli,
počasi, a hitro sneg se tali.
Nad nami nebo modro kot ocean,
nebo široko kakor morje sanj.
Na gozdnih poteh mnogo je ljudi,
a v daljavi počasi se temni.
Zadnji sončni žarek nas slepi,
otroški smeh se umiri.
Temni oblaki se zgostijo,
ptice petje opustijo.
Dež usuje se z neba,
veselje v hipu se konča.
Nenadoma mrak hitro pride,
radost nam iz srca odide.
Strahovi v duši nas ulovijo,
kaplje pa v reki zapustijo.
Eva Bernardič
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Kača

Ljubezen
To
bitje
je včasih
strašno, včasih
nevarno, je kakor
tvoj prijatelj, ki vodi
tovarno. To bitje
je seveda kača, ki
ni nobena mačka
domača. Je dolga
in zvita, včasih
pa neumna kot
Ameriška pita. Kača
je nepredvidljiva in
ima veliko skrivnosti,
je kakor vrtna cev
kriva in ima enake
slabosti. Včasih
je topla,
včasih
je hladna,
a vedno je
gladka in
nenavadna.

Nik Ceglar

Ljubezen je
to, da imaš
nekoga rad. Je kot zaklad,
saj nekoga ne moreš
nehati imeti
rad.
Ljubezen
je lepa,
ko se razvije, zato
naj nikar ne
mine.
Prava
ljubezen
je kot otrok,
saj sploh
ne ve
zase.
Lea Davidović

Umetnost na listu
Gremo pesmi pisat,
gremo verze štet,
gremo rime brisat,
kitice zapet.
Dajmo pravljice narisat,
dobre vile štet,
zlobne zmaje brisat,
palčke dat v red.
Poglej si ta pisani vzorec,
vse barve na jesenskem listu,
bukev, hrast in javor,
to umetnost je na listu.
Erika Rožac
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Brez ideje

Mucek naš

Sedim notri in pišem pesem,
a nimam ideje,
gledam ven,
a še ptič se mi smeje.

Muc, muc, mucek naš,
kje skakljaš?
Po vrtu nam skakljaš,
ves korenček pogrizljaš.

Kako naj to naredim
brez zamisli, brez navdiha,
to zlahka naredi še pavliha.

Muc, muc, mucek naš,
kje potikaš se na glas?
Z mijavkom prosiš,
da ti vsakdo hrano da.

Zunaj sonce sije,
notri pa dež lije,
z veseljem ven bi šla,
če me ne bi pesem ovirala.
Končno se mi utrne
ena dobra ideja,
končno se besede prav postavijo
in rime ujamejo.
Na koncu nastane dobra melodija,
pa to je super poezija!

Muc, muc, mucek naš,
kje skrivaš se ves čas?
V grmovju čakaš,
da miška k tebi bo prišla.
Muc, muc, mucek naš,
kje se rad crkljaš?
Pridi k meni, mucek moj,
da objamem te nocoj!
Ivana Pavlinjek

Erika Rožac

Verz
Ni verza brez besede,
ki nima nobene zveze.
Le navdih lahko prikliče stih,
poln majhnih in velikih slik.
Verz poetu daje moč,
da postane vsemogoč.
Ko beseda najde rimo,
se vse zaključi fino.
Ivana Pavlinjek
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Pandemija
Na kolesu telefon
in v avtu telefon,
na stopnicah telefon
in v WC-ju telefon.
Svet zajela je pandemija,
nora postala je telefonija.
Možgani so se scvrli,
vsi bomo umrli.
HALO, HALO, kje si narava?
Upam, da kmalu nas sreča pamet zdrava!
Ivana Pavlinjek
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Letni časi

Prvi koraki

Prva je pomlad,
v njej prebudi se gad.
Vsa drevesa se zbudijo,
zaradi suše pogorijo.

Prvi korak, drugi korak,
oba sta namenjena naravnost v zrak.
Zdaj ko gor že hodim,
postal sem pravi korenjak,
nisem več kot prej, saj bil sem bedak.

Drugo v vrsti je poletje,
v gozdu prebudi se petje.
Jagode in borovnice
zrele so kot male ptice.
Tretja je jesen,
v njej pospravimo bazen.
Listje z drevja odpada,
za sladico je rulada.

Lina Mehle

Pust
Vsako leto se veselim,
da se v maškaro spremenim.

Četrta je zima,
sneg nam prijazno kima.
Pozimi ugasne se klima,
in prižge se ogenj iz kamina.

Kurenti vsem zvonijo,
gospodinje nam krofe delijo,
hudički otroke strašijo
in jih s pepelom okrasijo.

Monika Medved

Komaj čakam pustni čas,
ko prišel bo spet v vas,
da bomo skupaj zaplesali
in se z maškarami nasmejali.

Pesnik
Pesnik dolgo pesmi piše,
kot slikar risbe riše.
Cele dneve je za mizo,
da ima že celo krizo.

Lina Mehle

Moje sanje

Pravi, da poti se kot star konj,
ki vleče voz kot majhen slon.
Pesnik je lahko vsak,
ki je pravi korenjak.

Jutri poletim
v svoje sanje.
Tam drhtim,
zatopim se vanje.

Monika Medved

Tam se veselim poletja,
le krik mi manjka do petja.
Želim si le, da bi bile resničen dotik.
Lina Mehle
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Moja pot

Hiša

Kam me vodi moja pot?
Ali me pelje do lepot?
Mogoče me pelje do prijatelja Nika,
ki rad si hlače lika.

Hm, kakšna naj bo ta nova hiša,
takšna, kot je naša ali sosedova hiša,
naj bo rdeča, ne modra ali oranžna,
mogoče bleda ali živa kot oranžada?

Mogoče pelje me do morja
ali pa do Špelinega humorja.
Mogoče pelje me do šole,
čeprav od nje imam nočne more.

Lahko bo moderna ali starinska,
naj ima tla keramična ali furnirska,
mogoče bo ob gozdu ali v mestu,
samo da bo na pravem mestu.

Mogoče pelje me na travnik,
saj trava mehka je kot vzglavnik.
Ne vem, kam me pelje pot,
vem le, da prišel bom od tod.

Urban Dovžan

Lina Mehle

Recitacija
Recitacije se vsi bojimo.
Ko list izgubimo,
se v mislih zbudimo
in se bojimo.
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Sloni
Sloni, divje afriške živali,
za lovce so dober plen postali,
so okle jim pobrali in
jih drago prodali.
Sloni, največje kopenske živali,
radi ostali bi v naravi,
najbolje počutijo se v savani.

Potem se zbudimo,
list dobimo in
se pesem naučimo.

Včasih gremo na safari,
lev na nas preži v travi,
v živalskem vrtu so le izbrani,
uživajo ob dobri hrani.

Adam Gerbec

Staš Grčar Vidmar
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Dan

Moja soseda

Vsak dan je zjutraj še zaspan,
ko se začne daniti,
se mora hitro prebuditi.

Moja soseda je Breda,
velikokrat je bleda
kot kakšna kreda.

Ko je ura dvanajst,
dopoldne se zaključi
in popoldne se priključi,
popoldne hitro mine
kot veter iz strmine.

Soseda ima bolezen,
ki se ji reče ljubezen.
Breda samo poseda
kot njena soseda Neda.

Ko dan končno zaspi,
se dolgo ne prebudi.
Tija Letonje

Sanje
V sanje poletim,
in ko zadrhtim,
lepo zaspim.
Sanjam o mavricah,
princih in princesah.
V sanje vstopi tudi strah.
A na koncu je to najlepša pravljica
kot ena lepa mavrica.

Neda in Breda nista pri sebi,
ne govorita, ne spita,
samo sedita.
Breda je prišla z Bleda,
ker ni imela reda.
Breda ne drži reda,
ne pomiva, ne sesa,
komaj kdaj pobriše tla.
Kljub temu je Breda dobra soseda,
rada pomaga,
v družbi je rada,
sosede ima prav rada.
Kaja Gorjup

In ko se zbudim,
čisto vse pozabim.
Vsakič vidim le pot,
ki se ne konča.
Lucija Pančur
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Potovanje

Pomlad

V nedeljo se sprašujem,
kam šli bi na potovanje:
na Gorenjsko, Dolenjsko,
morda na Primorsko, Štajersko?

Pomlad že prihaja,
rože že cvetijo,
da skoraj poletijo.

V Sloveniji je lepo,
a vseeno rad bi šel drugam,
morda na Hrvaško,
saj tam je veselo in toplo.
Ah ne, že lani sem bil tam!
Zdaj pa res več ne vem,
grem z letalom v Grčijo,
z vlakom v Italijo
ali z avtom v Makedonijo.
Vsepovsod je lepo,
a najti moram kraj,
da vzljubil ga bom.
Vid Pavlič

Čudne sanje
Kadar zaspim,
v sanje poletim,
v njih se dogajajo čudne stvari.
A ko se jojo zavrti,
se vse spremeni
in že mi budilka v glavo zvoni.

Narava se prebuja,
medved godrnja,
jaz pa le poslušam,
kaj mi narava da.
Ko poletje bo prišlo,
pomlad odneslo bo,
takrat se začne naša pravljica,
ki je kot mavrica.
Kaja Herman

Sanje
Vsakič poletim vanje,
o, te moje sanje,
vedno lepe in vesele,
da ne bodo res zardele.
Jaz bi že, če bila bi one,
samo še malo, pa bom tam,
v deželi svojih sanj.
Lara Luna Pavlin

Laura Podgoršek
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Sanje

Poletje

Zelo rada spim in v sanje poletim,
sladke kot med in sladoled,
o, te sanje!

Ko se počitnice začnejo, poletim
in pričnejo se lepe sanje,
kot roža v vetru drhtim
in vesela stečem vanje.

A včasih tudi drhtim,
ko se preveč vživim vanje.
Rada sanjam, ko sem sredi poletja,
ampak včasih pride kakšen krik,
ki prav nič boljši ni od petja,
ko pa se zbudim,
v postelji počakam svoj jutranji dotik.

Ko bliža se konec poletja,
zamre veselja krik
in konec lepega je petja.
Bliža šole zopet se dotik.
Marija Levec

Una Bajramović

Božiček

Po po po šolski ceni

Pojdimo po rokavice in nogavice,
gremo na breg,
saj je tam sneg.

Učilnica res sveža,
po šolski ceni,
ocena gre z mreže,
po šolski ceni,
učiteljico se da podkupit,
po po po šolski ceni,
po po po šolski ceni,
petka gre z mreže,
sošolec kokodaka kot ena velika sraka,
po po po šolski ceni,
po po po šolski ceni.

Obujmo opanke in hitro na sanke,
Ana banana je vzela še smuči,
a so se ugasnile luči.
Božiček je prišel,
vsi hitro domov,
moramo mu dati rogljiček. –
Ooh, to je samo možak snežak!
Ilda Džaferović

Luka Maksimović
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Zlomljeno srce

Letni časi

Ona mu je srce zlomila,
na dnu morja ga je pustila,
luč v njem je ugasnila,
ker ona mu je srce zlomila.

Spomladi trava zeleni
in se sonce zbudi.

A znova ga je dobila
v roke ljubezen nepopustljiva,
od njega se je odbila
in se v kamnu razdrobila.
Ker on svojo ljubezen že ima,
jo znova išče na vrhu sveta.

Poletje je zelo vroče in
mraz ne pride do nas.
Jeseni listje pada z dreves in
jih odnese vse do nebes.
Pozimi sneg pride do nas,
takrat se dobro napravimo
in na sankanje pripravimo.

Isabella Vrebec

Letni časi so zelo posebni,
vendar tudi vsak po svoje pomembni.

Ura

Zoja Sever

Ura ni nobena kot kura,
kura je točna kot ura,
ko ura odbije polnoč,
kura jajce vali,
lepa ura je kot lepa kura.

Živali

Ura tiktaka, kot kura kokodaka,
kura je hitra kot ura,
ura je pokazala na kuro,
kura ima rada travo kakor ura steno.

Lahko se plazijo po tleh ali
pa skačejo po drugih poteh.

Neža Urbanija

Živali lahko letijo
ali pa smrdijo.

Lahko so majhne kot hrček
ali pa imajo moker smrček.
Lahko so velike kot slon,
ki je večji kot televizijski zaslon.
Zoja Sever
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Obroki v dnevu

Narava

Zajtrk je prvi obrok v dnevu,
saj se hitreje zbudiš
in v šolo pohitiš.

Narava je zelenje,
narava je zelenjava,
narava je gozd.

Potem je na vrsti kosilo,
kjer je vse še bolj fino,
saj nekaj toplega poješ
in se še toliko bolj naješ.

Narava je zelo zdrava,
narava je v gorah,
če narave ne bi bilo,
ne bi sploh šlo.

Na koncu je na vrsti še večerja,
ki je tik pred spanjem,
in zaspiš še med nočnim branjem.

Narava je okoli nas,
če je ne bi bilo,
bi življenje šlo v slovo.

Zoja Sever

Tajra Hajrudinović

Počitnice

Pesem o meni

Počitnice so za zabavo in
sprostitev in kdaj tudi za
kakšno prireditev.

Vsi mi pravijo Lovro, včasih tudi Lolo.
Sem velik potepuh, vendar nisem lenuh.
Za šolo garam vse dni,
dokler se mi iz glave ne pokadi.
Rad vozim kolo in igram košarko.
Šport mi res blizu je,
ampak odbojka pa res ne.
Pri kosilu vse pojem,
to zame sploh ni problem.
Najraje imam avtodome, jahte in igre,
zato računalnik moj zvesti prijatelj je.

Na morju plavamo ter
občutimo valove,
kadar je vroče,
pa pijemo mrzle sokove.
V gore hodimo,
da se spomnimo,
kako lepa je narava
in kakšna je zelena trava.
Počitnic se zelo veselimo,
zato iz šole kar pohitimo.
Zoja Sever

Lovro Špilak

Moja pesem
Jaz sem Tara.
Imam sestrico Liso,
ki ima prijateljico Tiso.
Moja sestrica Lily Anna
ima rada banano.
Tara Nina Brant
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Pesem o reki

Avto

Reka v daljavo teče,
ko to dela,
nič ne reče,
utaplja se v tišini
v svoji igrivi in zanesljivi milini.

Avto po cesti hitro drvi,
vsakdo prešteti mora do tri,
kogar pokaže,
naj hitro beži,
le hitro, le hitro,
da ga ne ulovi.

Rada se sklanja,
se v vodah obnavlja,
rada poskoči,
se sama v sebi zmoči.
Ko njen čas napoči,
pa v morje skoči.
Glorija Podkrižnik

Neznane melodije
Neznane melodije,
ki odmevajo v tišini lire,
popeljejo nas v svet prerije,
v njej kopičijo se vse vrste domišljije.
Julija Mavrič

O živalih
V živalskem vrtu so živali,
ki so po navadi v naravi.
Ne potrebujejo družbe,
ker imajo službe.

Ajda Kušar

Zaspanček
Deček je bil zaspan,
za njim je bil dooolg dan,
ko utrujen privleče se do postelje,
od olajšanja zavzdihne,
se pokrije,
zapre oči in zaspi.
In šele takrat se mu odpre domišljija
in mu lepe sanje naslika.
Tam je vse, kar si želi:
lizike, čokolada in bomboni,
toliko sladkarij,
kot mu srce poželi.
Deček se v sanjah nasmehne zali deklici,
ta mu nasmeh vrne in dečkov obraz kar zažari.
Deklici poda roko in skupaj se odpravita v kraje,
ki jih nihče ne pozna,
razen deklice in dečka, ki odpravita se tja.
Liza Špilak

Pikapolonica uči
takole: en, dva, tri.
Medved jé kruh,
polž pa je lenuh.
Tamara Markov
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Nogomet

Moj najboljši prijatelj

Brcam žogo, kar se da,
ker zadel bi gola dva.
Brcam žogo cel že dan,
ker drugač’ sem čist’ zaspan.

Moj najboljši prijatelj je dober, prijazen, dobrohoten
in pameten ko car,
da mu ni noben podoben,
midva sva ta pravi par.

Jutri bom dva gola dal,
ampak nič ne goljufal.

Nogomet bi igral vse dni,
a mu šola nasprot` stoji
in se uči vse dni,
da dobre ocene vse dobi!

Mene brat šele uči
nogomet igrat’ za tri.
Obramba nisem jaz prav rad,
saj bojim se za svoj vrat.
Kupim žogo si jaz rad,
ker brcam jo odmor res vsak.
Anže Sušnik

Včasih slabša ocena prileti,
a nič zato,
saj časa je še večnih dni,
zato popravo naredi.
Moj najboljši prijatelj
rad se z mano
vsak dan dobi.

Mačka

Mihael Vrabec

Vsak dan, ko iz šole hodim,
vidim mačko po imenu Korim.
Ima velike zelene oči
in te bleščijo se kot biseri.
Na njej mi ena stvar pa res je smešna.
Včasih vidim jo, kako potika se ob plaži,
s sončnimi očali se pred vsemi važi.
Sploh ne vem, kje jih je dobila,
vem pa, da so znamke LILA.
Mogoče meni jih je vzela,
ampak kaj potem: naj bo vesela.

Božja pesem

Ula Jakofčič

Bog je zapel,
da v vetru njegovi so lasi zapeli lep napev.
To sliši se vse do vasi,
kjer domujejo sami žalostni glasi
in po gorah plezajo asi,
od groma se slišijo basi.
V govorici sami čudni naglasi,
jaz pa z gore stopam počasi.
In v daljavi slišim napev,
da obstojim čisto obnemel.
Saj je tudi meni zapel,
zato domov odidem vesel.
Štefan Miklavčič

78

79

Ptička in podgana

Oranžne oči

Mala ptička
se prička z malo podgano,
ki jé še zeleno banano.
Ptička se dere,
da podgana se zbere
in reče ji lepo,
da konec prepira bo.
»Dovolj je bedarij,
zdaj pa zaspi,
sanjaj lepo,
da jutri dretja ne bo.«

Kot vedno pred oknom sedi in opazuje.
Dosti ni moč videti, saj dežuje.
Njegove oranžne oči,
o, te prelepe oči.
Bolj jasne kot jutranja zarja,
a skrivnostne in strašne kot dež, ki udarja.
Pogleda me in jaz se zazrem v te oči,
hitro umakne pogled in ugasne žarek luči.
Opazujem ga, kako mirno sedi
in si pase oči.
Kot da nekaj išče in upa,
ne skrivam obupa,
ko sonce zahaja
in luna že vstaja.
Potopim se v sanje,
spet čutim njegovo spanje.
Njegovo majceno telo se k meni stisne
in takrat me v srcu stisne.
Da so to le sanje,
saj skoraj verjamem vanje.
Včasih mar mu je bilo,
zdaj pozabil je vse to.

Ivana Skubic

Razsvetljenje
Pobožni človek je zapel,
ko je v ostrem ovinku s ceste zletel.
Zapel imena svetnikov vseh,
Boga, Marije, Jožefa vk’p.
Vedno je tako:
ko se človek čez ograjo zvrne,
se vedno na Boga obrne.
“Očitno človek ta resnico je spoznal,”
je rekel Bog
in angele poslal.

Evelina Vindiš

Štefan Miklavčič
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Sinji cekini

Jabolko

Sinji cekin raste na nebu,
dežna kaplja,
kot mama
sama.

Na drevesu je bilo jabolko.
Kakšno jabolko?
Veliko sladko jabolko.

Sinji cekini nam razkrijejo pot,
pot domov.
Pirati jih najdejo,
jih odvlečejo kam drugam,
mogoče k nam.

Kaj bomo zdaj?
Ne vem.

Velika plima se dviga
in sinje cekine odplavi stran,
kam drugam.
Zima nima,
kar mi imamo, to je prima.
Sinji cekini
nam omogočajo pot,
sinji cekini nam obkrožijo kot
in pot,
sinji cekini
ti polepšajo dan.

Kaj se je zgodilo?
Bila je luknja v jabolku!

Pogledali bomo, kdo je v luknji.
Bil je črv.
Pojedli ga bomo.
Jabolko, ne črva.
S sladoledom!
Ana Škrlep

Peter Pavel Škrlep
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Nagrajenci 16. festivala otroške poezije
1. mesto: Anna Butseva za pesem Prošnja
2. mesto: Ema Hostar za gloso Srce
3. mesto: Tit Vrhovnik za pesem Moja starša
Pohvale:
Marija Levec za pesem Umetnost
Živa Drenik Bogdanovič za pesem Jutri
Kaja Satler Loboda za pesem Prijatelj, kje si?
Taja Tovornik za pesem Domišljijski svet
Aljaž Šolar za pesem Čuden svet
Nina Bukovšek za pesem Sreča
Jurij Matija Lisec za pesem Uho
Zala Škrlep za pesem Lisica
Sodelujoče šole:
OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid, OŠ Komenda - Moste,
OŠ Mengeš, OŠ Preserje pri Radomljah,
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, OŠ Simona Jenka Kranj
Mentorji:
Mateja Ipavec in Helena Dornik Perčič, OŠ Komenda Moste
Manca Bernot in Darja Kruljec, OŠ Mengeš
Katjuša Ručigaj, OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana
Sara Drnovšek, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid
Andreja Molan in Barbara Baša, OŠ Simona Jenka Kranj
Jasmina Pogačnik, Bojana Lužar in Tanja Kastelic, OŠ Preserje
pri Radomljah
Bernard Škrlep, oče
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
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Kazalo

Jerca Kos (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

O kužku

Patricija Ziherl (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Kužek

1
3
4
5
6

Janez Škrlep

Pesem - srce na dlani
Prošnja

Lejla Stare (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Srce

Naja Urbanec (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Moja starša

Jaka Nahtighal (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Čuden svet

Ana Gantar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Jaka

Aljaž Šolar (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Živa Drenik Bogdanović (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

14

Domišljijski svet

Marija Levec (OŠ Mengeš, 6. razred)
Nina Bukovšek (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)

15

Sreča

Kaja Satler Loboda (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)
Jurij Matija Lisec (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 9. razred)

Uho

Zala Škrlep (OŠ Mengeš, 3. razred)

Jana Žavbi (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Zajček skače

16
17

18

19

Gaber Cibašek (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

20
21

Dajan

12

Jakob Smrekar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Nina

Filip Pliberšek (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Tralala hopsasa

Pia Štebe (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

O gospodu in gospe
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Ana Štular (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)

Hišni pripor
Objem

Anna Butseva (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)

Inspiracija

Ema Hostar (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Nik Zelnik (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)

Preživetje

Nina Bukovšek (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)

Šolski turizem

Ana Gantar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Pesmico zaigrajva

Današnji časi

Aljaž Šolar (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)

Prijateljstvo

Klara Vrček (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Zajček

Aleksandra Mihailović (OŠ Simona Jenka Kranj, 6. razred)

Resnica

Danis Džafič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Danis o volku

Nismo palčki

Jona Knavs (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Skrivnostni svet
Domišljija

Taja Tovornik (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

Lisica

11

Ogenj

Tit Vrhovnik (OŠ Mengeš, 6. razred)

Prijatelj, kje si?

9

Rubi

Ema Hostar (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)

Umetnost

8

Pedenjped

Enej Krumpestar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Žoga

Anna Butseva (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)

Jutri

7

13

Sofija Serko (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)

Anja Cimerman (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Zmaga

Brina Lužar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Če zmagaš, večno rožnatemu svetu zavladaš
Učenje

Brina Babnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Ne smemo prekiniti vezi

22

Emilija Perko (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Dnevi prežeti so s tesnobo

Frida Pregrad (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Sanje
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23

Jan Zupan (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Metulji

Juš Česnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

34

Lekcijo dal si nam veliko

24

Kati Zalokar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Metulji

Lenart Kveder (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

25

Vsega hudega je enkrat mimo

Maša Podbelšek (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

35

26

36

27

37

Za vsako stvar si treba čas je vzeti

38

Enej Klopčič (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Pomlad

Filip Slevec (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Pisano cvetje

28

29

Zarja Šraj (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

39

40

Velika planina

41

Max Niederwanger (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Ama

30

Vitan Likozar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Korona

Julija Dolenec (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Natalija Kališnik (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Dolgi težki dnevi

Julija Mavrič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Vsak

Ajda Kušar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Nuša Šegedin (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Gregor Senčar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 9. razred)

Komar

Odprem oči

42

Konja slikar slika

Matija Pleško (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 9. razred)

Strah in trepet

Lara Pustotnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Tadej Jelenc (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 9. razred)

Valentina Vodopivec (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Hanna Vujčec (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Oton Starin (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Danaja Kotnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)

Moja mama

Veliko uho

Narava

Pomlad

Doroteja Starin (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Ptice

Prijateljstvo

43
44

Izlet

Luka Kondić (OŠ Simona Jenka Kranj, 6. razred)

Razvoj prijateljstva
Premagati sebe

Urh Brodar (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijateljstvo

Vid Vesel (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Kranj, moje mesto
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Karantena

Črt Likozar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Za mizo sedim

Kres

33

Korona dan

Dan Frelon (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Maša Rajk (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 9. razred)

Prvi spomladanski dan

32

Nina Grašič (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Julija Pogačar (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Anže Loboda (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)
31

Pomlad

Brin Marenče (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Moja pot

Moj kuža Laki

Lucija Meglič (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Gaber Marenče (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Prijatelj

Pomladna ljubezen

Lara Skok (OŠ Preserje pri Radomljah, 4. razred)

Korona

Klara Kveder (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Korona

Res so srečni …

Zoja Potočnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Luka Rozina (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Sama doma

Pot do zmage

Pia Kotnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Kranj

Liza Erjavec (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)

Ljubezen

Bližina

Maša Kopitar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)

Aleksej Matić (OŠ Simona Jenka Kranj, 6. razred)

45

Maks Rode (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Kaj je prijateljstvo?

89

Gaja Ručigaj (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijatelj

46

Aleksandra Neža Sušnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijatelj

Tinkara Baloh (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijatelj

47
48
49
50

Lia Marolt (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijateljstvo

Veronika Tonin (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)

Prijatelj moj!
Krona zmage
Prijatelj
Pesem zmage

Matic Surla (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)

Sonet o morju

Lev Tit Jež (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)

Nos

51
52

Zala Celestina (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)

Jezik
Pravljica o treh kozah

Anamarija Žagar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)

Pravljica o treh lizikah

54

55

60
61
62
63
64

Freja Usenik (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

Domišljija
Zmaga

Niki Matelič Conti (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

65

66

Pesem

68

Pesem

Anaya Petrič Vidmar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

Življenje

Gašper Maj Nikolić (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
56
57

Kdo je zmagovalec?

Brina Novljan (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)

69

Sonce in mrak

58

90

Nik Ceglar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)

Kača

Verz
Mucek naš
Pandemija

Monika Medved (OŠ Mengeš, 6. razred)

Letni časi
Pesnik

Lina Mehle (OŠ Mengeš, 6. razred)

Prvi koraki
Pust
Moje sanje
Moja pot

Adam Gerbec (OŠ Mengeš, 6. razred)
Urban Dovžan (OŠ Mengeš, 6. razred)

Hiša

Staš Grčar Vidmar (OŠ Mengeš, 6. razred)
Tija Letonje (OŠ Mengeš, 6. razred)

Dan

Lucija Pančur (OŠ Mengeš, 6. razred)
Kaja Gorjup (OŠ Mengeš, 6. razred)

Moja soseda

Vid Pavlič (OŠ Mengeš, 6. razred)

Potovanje

Laura Podgoršek (OŠ Mengeš, 6. razred)
Kaja Herman (OŠ Mengeš, 6. razred)

Pomlad

Lara Luna Pavlin (OŠ Mengeš, 6. razred)

Sanje

70

Zahod

Eva Bernardič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)

Ivana Pavlinjek (OŠ Mengeš, 6. razred)

Čudne sanje

Doma

Živa Filipič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)

Umetnost na listu
Brez ideje

Sanje

67

Neila Cikotić (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

Ljubezen

Erika Rožac (OŠ Mengeš, 6. razred)

Sloni

Domišljija

Ula Sterle (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)

Lea Davidović (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)

Recitacija

Vid Vnuk (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)

Modri bratje

53

59

Una Bajramović (OŠ Mengeš, 6. razred)

Sanje

Luka Maksimović (OŠ Mengeš, 6. razred)

Po po po šolski ceni

71

Marija Levec (OŠ Mengeš, 6. razred)

Poletje

Ilda Džaferović (OŠ Mengeš, 6. razred)

Božiček

91

72

Isabella Vrebec (OŠ Mengeš, 6. razred)

Zlomljeno srce

Neža Urbanija (OŠ Mengeš, 6. razred)

Ura

73
74
75

Zoja Sever (OŠ Mengeš, 6. razred)

Letni časi
Živali
Obroki v dnevu
Počitnice

Tajra Hajrudinović (OŠ Mengeš, 6. razred)

Narava

Lovro Špilak (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Pesem o meni

Tara Nina Brant (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Moja pesem

76

Glorija Podkrižnik (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Pesem o reki

Julija Mavrič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Neznane melodije

Tamara Markov (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

O živalih

77

Ajda Kušar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Avto

Liza Špilak (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Zaspanček

78

Anže Sušnik (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Nogomet

Ula Jakofčič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Mačka

79

Mihael Vrabec (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Moj najboljši prijatelj

Štefan Miklavčič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Božja pesem

80

Ivana Skubic (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Ptička in podgana

Štefan Miklavčič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Razsvetljenje

81
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92

Evelina Vindiš (OŠ Alojzija Šuštarja Lj. Šentvid, 6. razred)

Oranžne oči

Peter Pavel Škrlep (OŠ Mengeš, 4. razred)

Sinji cekini

Ana Škrlep (OŠ Mengeš, 1. razred)

Jabolko
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16. festival otroške poezije, Mengeš 2021
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: profesorice in profesorji osnovnih šol.
Kraj izvedbe: kapelica sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem.
Čas izvedbe: 28. maj 2021 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.
Drugi 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.«
16. festival otroške poezije sta organizirala Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in
Mestni muzej Mengeš v sodelovanju z JSKD OI Domžale
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