
 

 
 

 
POMLAD JE PRIŠLA 
Luka Smole 

 
V vas je prišla pomlad, 
jaz pa imam svojo mamico rad. 
 
Ko sonček zažari, 
rožica na zeleni trati zacveti. 
 
Če zunaj je prijetno in toplo, 
na travniku se radi zberemo. 
 
Ko zvončki zrastejo, 
jih za mamico naberemo.  

 
 

 
   

 
 



 
VESELA PESEM 
Kataya Konec 
 
Kako je lepa vas, 
ko pride pomladni čas. 
 
Kako pogrešam mamico, 
ko uležem se na travico. 
 
Ko na nas posije sonček, 
iz trave vzklije zvonček. 
 
Pomlad je zlata 
in zelo bogata. 
 
 

POMLADNE CVETLICE 
Maja Kovše 
 
Zjutraj se mama zbudi 
in pozabi na vse skrbi. 
 
Zunaj pomlad se prebudi 
in cvetje oživi. 
 
Na drevesu ptičice pojo 
in se veselijo. 
 
Mami, rada te imam, 
upam, da vedno prideš k nam. 
 
 
 
 
 
 



POMLAD NA VRTU 
Ema Sadek 

 
Pomladi mami v vrtu je 
in skrbi za rožice. 
 
One prav rade jo imajo, 
ker se skupaj hihitajo. 
 
Ampak mami ima rada tudi nas 
in vsi se veselimo, 
ko rožice cvetijo. 

 
 
POMLAD 
Matija Smole 
 
Zunaj rožice cvetijo, 
ko otroci v sobah spimo. 

 
Zgodaj se zbudimo 
in iz sob pohitimo. 

 
Hitro ven se odpravimo 
in na igro se pripravimo. 

 
Na travniku rožice nabiramo 
za svojo drago mamico. 

 
Ko pa šopek v hišo prinesemo, 
mamica vesela je zelo. 
 

 
 
 
 



NAŠA POMLAD 
Urška Videčnik Mirnik 

 
Zunaj sonce sije, 
bratec mleko pije. 

 
Sonček zažari, 
mam’ca se zbudi. 

 
Bratec se obleče, 
mam’ca jajca peče. 

 
Mam’ca gre v službo, 
jaz pa v dobro družbo. 

 
 
POMLAD 
Emanuel Podgrajšek 

 
Lep je ta čas, 
ko pomlad prihaja v vas. 
 
Marjetice cvetijo, 
ptički žvrgolijo. 
Z neba nam sije sonček, 
iz trave vzklije zvonček. 
 
 
 
 



 
Alja Korošec 

 

 
 
DREVO  
Filip in Juri, 4. a 
 
Na travniku sameva drevo prastaro.  
Z listi v vetru se igra. 
Veje dolge so kakor leta drevesa. 
Čeprav drevo se staro zdi, umrlo še ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KDO JE PRAVI PRIJATELJ 
Zara Klinar, Zoja Slatinek Hrovat in Anastazija Kovač 
 
Pravi prijatelj je tisti, ki ostaja,  
ko vse drugo odhaja. 
 
Ko potrebuješ novo moč,  
ti vedno priskoči na pomoč.  
 
Ko pravega prijatelja dobiš,  
se ga kot klop držiš.  
 
In ko žalosten si,  
te vedno nasmeji. 
 
Prijatelja ne daš, 
saj ga rad imaš.  
 
 



 
 
 

 
 



 
VILA IZ ČRNILA 
Gaja Potočnik 
 
Janez pride srečen v šolo, 
a ko vidi zvezek,  
ga vsa sreča zapusti. 
 
Učiteljica ga pokliče: 
“Kdo črnilo v tvojem zvezku je v packo spremenil?” 
 
Janez hitro se zamisli. 
“Le kdo bi to naredil? 
Bi bil zlodej? Morda vila? 
To packo je pustila vila iz črnila!” 
 
Učiteljica ga pogleda z resnimi očmi.  
“Kdo je vila iz črnila?” 
 
“Ali res je ne poznate? 
Vsak v tem mestu jo pozna,” 
se Janez nasmeji.  
 
 
  



SKRIVNOSTNA POMLAD 
Jaka, Jan in Max, 4. a 
 
Zima je odšla,  
pomlad skrivnostno je prišla. 
 
Zvončki že cvetijo, 
trobentice zelo dišijo. 
Zajčki že po polju se lovijo, 
ptički pridno gnezda si gradijo  
in ženiti se hitijo. 
 
Prihoda skrivnostne pomladi se zelo veselim. 
Le kaj je to,  
da se vsak dan bolj smejim? 
 



 
TORTA 
Ana Đokovič in Pika Klajne 
 
O, torta sladka! 
Sladka kot tisoč penic! 
 
Osem tort je bolje kot ena, 
a ena je bolje kot nič. 
 
Torta čokoladna, torta vanilijeva, 
torta jagodna, torta kokosova, torta sadna.  
 
Upam, da si torto že jedel kdaj.  
Sicer je nujno, da jo poskusiš zdaj! 



 

 
 
LEPE STVARI 
Ariela, 4. a 
 
Lepo je, kadar je sonce nad tabo.  
Lepo je, kadar gledaš svojo mamo.  
Kadar se zdi, kot da letiš,  
ko neverjetno dogodivščino doživiš.  
Ko vidiš slap z mavrico,  
poješ sladoled z mrvico. 
 
A najlepše je takrat,  
ko vidiš družino, 
ki imaš jo rad. 
  



ŽIVO SREBRO 
Juš Koprivnik 
 
Živo srebro težka prehodna je kovina,  
edina pri sobni temperaturi je tekočina.  
 
Nekoč v idrijskem rudniku kopan, 
danes tam zelo občudovan. 
 
Če termometer poči, 
vsem srce poskoči. 
 
Vsak si želi,  
da mu živo srebro kaj hudega ne stori.  
 
ŠOLA 
Nika Kejžar 
 
Se novo šolsko leto je začelo 
in bila sem neizmerno vesela, 
ker v četrti razred sem prispela.  
 
Zdaj smo se poštevanko učili, 
včasih s škratki se lovili. 
 
Tako dobro smo se naučili,  
da so nas učitelji kar štiri mesece doma pustili. 
 
V tem času smo se z virusom borili, 
računalniško znanje osvojili, 
včasih kakšno šolsko snov izpustili.  



 
Sedaj pa smo se v šolo z maskami vrnili, 
presrečni smo,  
zato učiteljev ne bomo več jezili.  
 
 
 
 

Zemlja, 
krhka, ranljiva. 

Onesnažiti, smetiti, uničevati. 
Onesnaževanje, zaničevanje, ničvredna, pozabljena. 

Opazovati, popraviti, razumeti. 
Upanje je. Spoštujmo jo. 

Našo zemljico. 
 

Luka Dečar 
 

 
 
 

Gori sveti noč, 
temna in mračna. 

Dovolj je samo počakati, se ozreti in razumeti. 
Tam gori utrinki in zvezde, tu doli sonce in oblaki.  

Kako dobro se je igrati, plesati in raziskovati. 
Tu spodaj je svetlo in veselo, 

žari svetli dan.  
 

Neža Bobik 
 



 
 
Brom 
Marsel Hrovat 
 
Brom je dobil ime po grški besedi smrad. 
Leta 1826 ga odkril je francoski kemik Antoine 
Jerome Balard.   
 
Je rdeče-rjav, neprijetnih vonjav. 
Je vnetljiv, za zdravje škodljiv, če bi ga popil ali zaužil.  
 
Mrtvo morje je najpomembnejši vir broma, 
v vročih ceveh je uporabnejši od klora.  
Je odlično sredstvo kot pomirjevalo,  
v kmetijstvu pa za škodljivce in plevel učinkovito 
uničevalo.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



TO SI TI 
Hana Bombek 
 
Ta luč, ki sveti v temi,  
to si ti.  
Ti moje sonce si. 
Če zazrem se ti v oči, 
se mi srce stopi. 
Tvoje ustnice so lepše od vsake vrtnice, 
ki na vrtu cvete. 
Kot zima, ki breg pobeli, 
kot pomladno sonce, ki sneg stopi, 
kot ogenj, ki pogreje roke mi,  
kadar mraz zamrzne vse. 
 
Ti si vse, kar si kdo lahko želi. 
Ob tebi se vse lepše zdi.  
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