21. marec 2021 –
svetovni dan poezije

ORGANIZACIJA

UNESCO JE 21.
MAREC RAZGLASILA ZA
SVETOVNI DAN POEZIJE



OB TEM DNEVU SO POVSOD PO SVETU PRIREDITVE,
KJER AVTORJI, RECITATORJI BEREJO IN
RECITIRAJO SVOJE IN TUJE PESMI.

Ob letošnjem dnevu poezije smo razpisali že 5.
ŠOLSKI LITERARNI NATEČAJ za II. in III. tiado. Žal je
na natečaj prispelo malo pesmi, kar je najbrž tudi
posledica teh „ČUDNIH ČASOV“, zato bodo vsi
avtorji nagrajeni s pohvalo in knjižno nagrado.
Razpisana tema je bila MASKA in tema po izboru
učenca.



In

kdo so avtorice
in nagrajenke?



PRIJATELJICA




Prijateljica te nikoli ne zapusti,



prijateljica nikoli ne gre,



prijateljica je s tabo,



ko hudo ti je.




Tukaj je tvoja prijateljica,



tu si ti,



skupaj sta, skupaj,



kot niso vsi.



 Brina

Vajsman, 4.a



MOJ STRAH



Kaj ponoči te straši?



Najin strah se podvoji.



Najin strah se skriva tam,



kjer si čisto, čisto sam.



Strah ponoči spi



in zjutraj se zbudi.



Da ga mama ne dobi,



se vedno hitro uredi.



Liki stroga je zares,



saj Groziju ne dovoli na ples.



V družini imajo nekaj skupnega,



saj jedo vse, kar se jim poda.



Strah boji se biti sam,



na otoku tu in tam.




Ko tema se spusti,



grozi,



se v naju zapodi.







ANIKA VINDIŠ IN SOFIJA ČELAN, 4.B

 MASKA



Pod masko se skrivamo,
 se od sveta umikamo.







»Kaj je postal ta svet?«
 se sprašujemo.
 V maskah se dušimo,
 razdaljo držimo.






»Kaj bo v letu ali več?«
si mislimo.
Bo enako ali bolj normalno?



Za zdravje skrbimo
 ter maske nosimo.



 TALIA

MARIE
ZIDANŠEK, 5.a



Maska





V šoli brez nje je nemogoče bit,



in z njo se je težko učit.



Bela, modra, črna,





lepa ali grda,



Če pravilno prekriva obraz,



kirurška ali iz blaga,



varuje, da virus ne doseže nas.



samo, da zaščito da.





 ANA

VOGRIN, 9.b

Iskanje



A srce ostaja prazno,



misli polne so želja.

Veter dviga misli čez sipine mojega
srca,



Iščem srečo v sivem svetu,



oceanu upanja.



išče čudeže v zlatem pesku,





v deželi brez dežja.



Zdaj spet slišim ptice,



slišim bitje svojega srca,









Ponese me v oblake,



zdaj vem, kaj je ljubezen,



med zadnje žarke bisera neba,



saj končno sem doma.



najde sanje v vsakem cvetu,





v hrepenenju brez meja.

 Nina



Gorkič, 9.a



SANJE



Ti si svetla zvezda na nebu,



Ti si zame kot lepe sanje,
ker vedno še verjamem vanje,
ker vedno še verjamem v srečo,
kot na nebu v zvezdico svetlečo,
da objel bi me se kdaj,
prosim, vrni se nazaj!



biser na dnu srca, žarek sonca,
nežen cvet rože in največji zaklad
mojega srca.



Ti si zame sreča, ki mi sije iz oči,
ljubezen, ki ob tvojem nasmehu
zadrhti.
Sončni žarek, ki si ga moje srce želi,
strah, ki v dnevih brez tebe skupaj z
mano krvavi,
ti si dejstvo, ki boli.



 ANJA

9.B

PETEK,

ČESTITAMO!

