MOJ BRAT
Moj brat je junak
in hkrati velik, velik zaklad.
Vedno mi pomaga in se smeji,
ko povem kakšne smešne reči.
Velikokrat kriči,
ko pride v prepir,
ampak je super,
ker zna naredit mir.
Rada ga imam,
ker je moj brat
in ker je velik, velik junak.
KLARA ŠTIGLIC, 4.b- NAGRAJENA
ŽIVALSKI VRT
Je tam hrček Miki,
ki majhen je kot dve piki?
Je tam težek slon,
ki tehta osemnajst ton?
Je tam zebra, ki ima proge
in ves dan občuduje nosoroge?
Tam je levinja Hana.
Le kdo bo njena hrana?
Tam je tjulenj Tine,
ki ves čas spušča pline.
Je tam tiger Miha,
ki rad kašo piha?
Tam je žirafa Halma,
visoka je kot palma.
In tam je lama Milka,
ki pljuva kot škropilka.
Tam je opica Kaj,
njena služba je kraja.
In še papagaj Koki,
ki je velik kot slivovi cmoki.
Moj živalski vrt je tak …
Zaprite oči,
tudi vaš je lahko enak!
Obilo zabave,
saj živali so prijateljice prave.

LINA PEPEVNIK, 4.b - NAGRAJENA

DIVJI KONJI
Divji konji v mesečini,
tam čakajo v divjini,
tam čakajo v tišini.
Divji lovec bo prišel,
svobodo jim bo vzel.
Tišina močna je,
ko v daljavi strel sliši se.
Strig ušes,
plah pogled.
Beži, reši se!
Nam bo uspel pobeg,
ali zmagal človeški bo pohlep.
LANA PLEČKO, 6.b - NAGRAJENA
SLOVO
Črno-bela mavrica,
razteza se čez nebo.
Nikoli ne bo,
kakor nekoč je bilo.
Ležim sredi trate
in gledam v nebo,
poskušam se spomnit
na težko slovo.
Ko gre nekdo stran,
se spremeni dan,
postane črn
in tiho gre drugam.
Ko ne veš, zakaj je šel,
zakaj ni ostal
in nam nasmeh na obraz narisal.
VERONIKA BATAGELJ, 6.a - NAGRAJENA

NAJSTNIŠKA LETA
Mozoljasta glava,
mika te slava,
najstniška leta,
so zame prekleta.
Tečna družina,
ljubezenska črnina,
v moji glavi je praznina.
Brez moči,
premagujem življenjske skrbi,
ko me že vse boli,
se spomnim na težje dni.
S solznimi očmi
hodim po življenjski poti,
z lažnim nasmehom
se premikam do vztrajnih ljudi,
do tistih, ki vedo,
da je treba živet
in v sebe verjet.
VERONIKA BATAGELJ, 6.a
PRAVA POT
Težko je biti to, kar si,
to, kar začutiš v sebi.
Težko je vstati, ko padeš,
težko je podati roko,
ko ni več poti ali lepih stvari.
Ko si na dnu,
ko si brez moči,
ko ne najdeš več prave poti,
ko imaš polno glavo skrbi.
Ko ne veš, kako naprej,
ko nimaš nikogar,
ko si sam,
ko nimaš moči,
da bi videl lepe stvari,
prava odločitev težka se ti zdi,
saj nikoli ne najdeš prave poti.

VERONIKA BATAGELJ, 6.a

SANJE
Sanjam o prijateljstvu,
ki po mavrici diši.
Mavrica brez barve je,
če prijateljstva ni.
Tam mavrica nastane,
kjer je prijateljstvo,
sanje so tam,
kjer mavrica nastane.
Sanje ti žarijo,
ker ljubezen je.
Ko v postelji zaspiš,
sanje ti pomagajo,
da zažariš.
Sanje so dobre za spanje.
Hitro zaspiš,
saj tam vse zastonj dobiš.
In ko se zbudiš,
hitro na zajtrk odhitiš.
MARUŠA HAJDINJAK ,VITA REPENŠEK, ANDREJKA AVGUŠTIN, 4.a

SANJE
Vsak dan grem spat,
točno ob osmih,
nikoli ne zamudim.
Ko ležem,
takoj grem v sanje.
Postanem velik ali majhen,
počasen ali hiter,
nagajiv ali priden,
močan ali šibek.
Le en dan se je zgodilo,
da sem bil v nečem,
ne vem v čem,
ampak vem,
da sem bil tam.

Videl sem same črte,
ki se premikajo,
ali pa pike
ah, ne,
videl sem,
videl sem zvezde.
Ja, tam sem bil,
videl sem jih.
ELIN TACER GRBEC, 4.b
TRAGIČNO ŽIVLJENJE
Ne morem si izmisliti pesmi,
mama in ata mi težita kot dve stari plesni.
Rada bi na telefonu igrala temple run,
a moram iti od telefona stran.
Vse dobre knjige sem že prebrala,
zato ne vem,
kaj bi počela.
Še ličit se ne smem,
zakaj ne,
pa res ne vem.
V šoli družba mi ni ravno jasna,
ampak moja Bff Nika je res krasna.
Brez Nike in Lajke res ne vem, kaj bi,
saj oni dajeta smisel življenja mi.
Lajka moja zvesta psička je,
puhasta, brez meje je.
Harryja Potterja sem oboževala res močno,
a kaj, ko vse dele prebrala sem tako hitro.
Moja frendica Nika edina me razume,
saj kot jaz ima enake probleme.
Starši mi postavljajo previsoke meje,
takšno moje je življenje.

KARUNA HRIBAR, 5.b

PESMI IN SANJE
Pesmi kot sanje,
a le, če verjameš vanje.
Sanje so prečudovite,
so kot pesmi barvite.
Pesmi lepe in barvite
so kot sanje v saten ovite.
Sanje te igrive,
kot pesmi sive.
Prelepe te sanje oblivajo ta svet,
ki je brez njih zelo ujet.
Če ušesa ne slišijo te pesmi igrive,
so tudi sanje sive.
Sive sanje so kot prazne lobanje,
kot prazne lobanje brez mesta zanje.
Svet brez pesmi in sanj
bi bil v črnino odet
in nikoli sprejet.
SANI ČREŠNAR, 6.a
SANJE
Sanje so pogled v prihodnost,
ki zažarijo in vse osvetlijo.
Lahko so lepe in dobre,
ampak tudi žalostne in strašne.
V naših glavah se dogaja veliko stvari,
še posebej v snu.
V sanjah veliko domišljije imam,
ker se veliko zunaj igram.
Tam mi misli norijo,
ker si novih rim želijo.
ARMIN MEŠIĆ, GAŠPER REPENŠEK, 6.a

MOJA DRUŽINA
Moja družina je super skupina.
Rad jo imam najbolj na svetu.
Ne najdeš iste na drugem planetu.
Vem, da lahko se na njih obrnem,
vsakič, ko se v življenju prevrnem.
ALEKSANDER PIHLER, 6.a
SANJE
Sanje so velike in brez meje,
lahko so grozne ali lepe.
V sanjah je pravi raj,
lahko je tam tudi kraj.
V njih dobiš, kar želiš,
seveda, ko zamižiš in zaspiš.
V sanjah si lahko vedno vesel,
nikoli nisi žalosten.
Sanje so brez pravih pravil
in so kot svoboda.
ŽIGA JURŠA, 6.a
DRUŽINA
V družini članov je veliko
in skupaj na vratih imajo veliko sliko.
V družini sta navadno mami in ati,
onadva sta tista, ki morata vse znati.
Od plenic do trave pokosit,
onadva teh opravil ne smeta zamudit.
Pa še drugi člani pridejo na vrsto,
ki jim šola je na prvem mestu.
KAJA PREJAC, 6.a

POMLAD
Zima odhaja,
pomlad pa prihaja,
sonček že sije,
a sneg nam se skrije.
Vse že cveti
in po pomladi diši.
Zajčki skačejo sem ter tja
kot mavrica tega sveta.
Zvončki se kakor morje
svetlikajo in bleščijo.
Ptičke pa žvrgolijo ter letijo.
AIŠA DUPLJAK, 6.b

