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UNESCOV PROJEKT:  SVETOVNI DAN POEZIJE (21. 3. 2020) 

 

Tudi učenci 4. p in 5. p so si vzeli čas za ustvarjanje verzov. 

 

 

 

ŽIVLJENJE 

 

Življenje zlato je, 

zato zapraviti 

ga ne sme nihče. 

 

Ko čas napoči 

da konec ga je, 

življenje ustavi se. 

 

Konec življenja, 

lepih trenutkov, 

lepih stvari a 

spomini ostanejo 

v meni.  

 

 

Anamarija Hočevar, 4. P 

 

 

 

NOGOMET IN ŠOLA 

 

Na treningu mi pravijo, 

da sem car, 

v šoli pa me kličejo vladar. 

In ko po šoli žogo dobim, 

že na tekmo hitim. 

 

Takrat na šolo pozabim. 

Nato še pokal dobim 

in se celo leto veselim. 

 

A sedaj šolam se doma, 

da se šola  pravočasno 

do glavnih počitnic 

K  O  N  Č  A! 

 

Jan Brulc, 5. p 
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KUP NALOG 

 

Kup nalog je kot velik pisker šare, 

a ko jih jaz obiščem, 

se mi zdijo kar zabavne. 

 

Res da so težke, 

malo premislim in je že lažje, 

ker vem, da znanje mi daje novo 
spoznanje. 

 

In zato rešujem jih vsak dan, 

pa čeprav se mi včasih ne da. 

Potrpim, jih naredim in se veliko 
naučim. 

 

Lina Dobriha, 4. p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONA VIRUS 

 

Korona virus je med nami, 

doma ostajamo v osami. 

Nas panika zajela je, 

ker smrti vsi bojimo se. 

 

Namesto da v razredu bi bili, 

doma delati moramo vsi. 

Oči in mami na računalniku visita, 

da za službo vse naredita. 

 

Bi rada na obiske šla, 

a moram biti ves čas doma. 

Komaj čakam, da korona virus mine, 

da nabrala lepše bom spomine. 

 

Neža Poljanec , 5. p 
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ADIJO BACILI 

 

Oh ti bacili! 

Le kaj so storili? 

So šolo zaprli in 

higieno podprli. 

 

 

Kaj naj zdaj dela vsak mlad, 

ki bi rad bil učenjak? 

Učenjaki se zdaj doma učimo 

in naloge hitro postorimo. 

 

A dobra volja bo bacile požrla in 

šolo ponovno odprla. 

Spet bomo šli na stare poti 

in dolge šolske dni. 

 

Žiga Kmet, 5. p 

 

 

 

 

 

 

POMLAD 

 

Pomlad prišla je v vas, 

sonček vabi nas. 

Rožice cvetijo, 

ptički žvrgolijo. 

 

Medved se zbudi, 

v pomlad hiti. 

Oblakov ni več, 

šli so preč. 

 

Otroci se lovijo, 

smejijo in veselijo. 

Pomlad tukaj je, 

sonce nam posije. 

 

Žiga Kumljanc, 4. p 
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POMLAD 

 

Pomlad prelepa… 

Rosce cvetijo in 

črički pojo. 

 

Pomlad prelepa… 

Čas je za rosce 

trgat. 

 

Pomlad prelepa… 

Bo kmalu minila, 

potem bo pa 

poletje. 

 

Niko Rupar, 4. p 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIJATELJ 

 

Prijatelj te ne razočara in te ne razjezi, 

prijatelj ti ob strani stoji kadar te kaj teži.  

 

Prijatelj ti daje zaščito, ko ti kaj grozi in  

če je kaj hudega ti pomaga preboleti. 

 

In če tudi mu ne poveš, da si v stiski,  

že ti pomaga, ker to razbere iz oči.  

 

Pravega prijatelja in težko dobiti a 

še težje ga je izgubiti.  

 

Žiga Kmet, 5. p 
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