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Prijatelj moj, 

s teboj sem tu,

ne boj se me, 

saj si v snu.

 

Skupaj bova 

tja odšla, 

k iskricam 

iz dna srca.

 

Vedno s tabo, 

vedno tu.

Tudi ko ti bedno bo,

ne obupaj, 

le naprej,

pojdi do 

neskončnih mej.

 

PRIJATELJ MOJ
Ela Veljković



BRATRANEC

Maruša Bizjak

 

Moj bratranec je

taka nadloga,

da sploh ne ve, 

kje se ga dotika

noga.

 

Včasih prav

prikupen se ti zdi 

 in nedolžno se

smeji.

 

Prav nič se ne uči,

samo lumparije

delat hiti.

 

 
Čeprav je

bratranec taka
nadloga,

ga vseeno kliče
domača naloga.



 

Na zabavi super se

imamo,

velikokrat kaj

ušpičimo,

a to nam je na tak

dan dovoljeno.

 

Takrat slavljencu

zapojemo 

in mu darila kupimo.

 

Torto jemo in

kokakolo pijemo.

Kadar nas starši

iskat pridejo,

 

žalostni domov se

vračamo 

in na take zabave

nikoli ne pozabimo.

 

ZABAVA
Beti Bajc



Tinkara Bizjak

Pravi prijatelj je 

en pravi,

drag kot zlato, 

a vseeno pri pravi.

 

Prijatelj je tisti, 

ki te ima rad,

se ti nasmehne, 

ko imaš čas.

 

Pravi prijatelj 

ti nikamor ne pobegne,

temveč ti pravo

prijateljstvo pritegne.

 

 

PRAVI PRIJATELJ

Pravi prijatelj 
te spremlja

vsako sekundo in te
nasmeje, ko prestopiš

meje.



DOMAČE BRANJE
Stela Rušt

Domače branje je

domišljija,                        

ki te popelje v veliki

svet,                              

ta svet je pravi

sladoled,                                 

v katerem prevlada

rimarija.                          

                                                                         

Tam živijo pike, 

vejice in vrstice,                    

ki so prave

krasotice,

ne pozabi še na

slike

in gledališke like.
V domišljiji je vse

mogoče,
tam se smeje in se

joče,
a le do takrat,

dokler ne pade mrak.



POMLAD
Melani Koren

 
Iz zimskega spanja 
se narava prebudi,
sonce že zaspance

budi,
dež pa umiva jim 

meglene oči.
 

Sončni žarki
grejejo,

cvetlice se na 
plani smejejo.

 
Zvončki cingljajo,

trobentice trobijo,
ptice prepevajo,
v daljo glasovi 

odmevajo.
 

Cvetoča narava 
vabi ljudi,

da se naužijejo 
svežega zraka,

ki po cvetju diši.
 

Lastovka se v
staro 

gnezdo vseli,
se novega rodu

veseli.
 
 
 

 
Kmetje na polju 

delat hitijo
v upanju, 

da jim obilno
obrodijo.

 
Pomlad, pomlad, 

kako si lepa ti,
te čakamo prav

vsi.
 



ŠOLA NA DALJAVO
Doroteja Puc

 
Šola na daljavo

ni za kakšno rabo,
saj vse težje je

postalo, 
nam možgane
razmendralo.

 
Zakaj moramo imeti 

šolo na daljavo,
če že imamo tečno

mamo,
ki nam naloge

pregleda
in nas izpod čela grdo

gleda.
 
 

Za računalniki sedimo,
si družbe vedno bolj

želimo
in ko ta nočna mora bo

zbežala,
vsi bomo zapeli 

Ringa raja.



POLETJE
Albina Kadrija

Pomlad je odšla

in s sabo vzela

vse, 

kar ima.

 

Poletje že hiti

in s sabo 

vabi rožice,

cvetlice prelepe,

marjetice in

vijolice dišeče. 



BELA, BELA
Jurij Kobal

 

Bela, Bela,

to je lepa vas,

kjer ljudje imajo

čas.

 

Bela, Bela,

vsak tu nekaj dela.

Ko pa treba se je

veselit

in pa nekaj skupaj

spit,

vsi se radi družijo,

s smehom se

okužijo.

 

Bela, Bela,

vsa vas je zapela.

Ko se lepa stvar

zgodi,

jo zapijejo vsi.

 

 

 

Otroci rolajo se
radi, 

zunaj so vse od
pomladi,

voda teče mimo
hiš,

nič nikoli ni
navzkriž.

Bela, Bela.



Mislili smo, da mu

bomo ušli,

a to zgodilo se ni!

Vsi le o tem govorijo

in za svoje zdravje

skrbijo.

 

Hitro se okužiš,

čeprav se cel

razkužiš.

Cepivo je že prišlo

in nekaterim zelo

pomagalo.

 

Maske nosimo

in si roke skrbno

umivamo.

Res hud je ta čas,

ki prišel je med nas!

 

 

KORONA VIRUS
Beti Bajc

Upamo, da epidemija
kmalu bo minila

in nam vsem pozitivne
misli vrnila,

 
da bomo spet

normalno živeli
in bili razigrano veseli!



SREČNI DAN

Ko se zjutraj zbudim,

komaj čakam, 

da sem z njim.

Na paši zagledam ga,

vranca črnega.

 

Srce mi zadrhti,

ko k meni prihiti.

Nežno pobožam ga,

vranca prelepega.

 

Hitro zajaham ga,

konja iskrega.

 

Se na pot podava

in ves svet spoznava.

Melani Koren



LUNCA
Maruša Bizjak

 

Živi ena lunca,

ki na nebu se gunca,

včasih se ti zdi, 

kakor da mežika ti.

 

Ta lunca,

ki na nebu se gunca,

je zvita

kakor zvitorepka, saj dan

zamenja za noč,

tako da sončku lahko rečemo:

»Lahko noč.«



Zima bila je letos mile narave,
 

malo snega, a vseeno polno zabave.
Z bobom drčali cele smo dni,

 
saj nas pozimi to zelo veseli.

 
Pomlad že prišla je in v cvet beli popki

so hiteli na sonce se gret.
 

Zdaj pa se zima ni poslovila,
cvetje ožgala,

snega nam nasula,
jaz pa veselo sem snežke obula.

SKORAJ POMLAD
Klara Polanc



TEKMOVANJE

Beti Bajc
 

Končno prišlo je
to tekmovanje,

vsi smo že zbrani,
veseli in zdravi.

 
Tina, ti in Darko,

Sara, jaz in Žarko.
 

Zmaga bo moja,
izguba pa tvoja.

 
Končno napočil je

čas,
ko učiteljica je
rekla: »Gas!«

 
 
 
 
 

Tretji je bil
Darko,

drugi pa Žarko,
jaz sem bil prvi,

saj zmago imam v
krvi.

Vsi smo se
zapodili
in na cilj
skočili.



 

Sonce sije, lep je dan,

ti pa si daleč stran.

 

Končno prideš nasmejan

in jaz preberem te kot

dlan.

 

Ko žalostna sem,

me potolažiš,

a srce mi pravi,

da bežiš.

 

Veš, da zdaj 

prepozno je že,

ker takrat si 

rekel mi 

ne.

 

LJUBEZENSKA
Ela Veljković



Tinkara Bizjak
 

V vesolju je svet,

ki se imenuje 

Sladoled.

 

Tam živijo čarovnije,

ki  zelo so nagajive.

To skrivni je svet,

prelep in v sonce objet.

 

 

 
 

PLANET SLADOLED



ZIMSKA
Tilen Bizjak

Nekega jutra prebudil sem se,

pogledal skozi okno,

zima pokaže mi ostre zobe.

 

Oblečem si bundo,

odpravim se ven

med kupe otrok.

In kepe so švigale od glave do nog.



 

Zmagala bova,

zaupaj mi le,

samo pohitiva,

ker čas je že.

 

Ne goljufajva,

tekmujva pošteno,

da bo pravici

hitro zadoščeno.

 

    Tekmovanje začenja se.

 

Zmaga ali poraz,

kar koli naj bo,

samo bodi ob meni,

ker te ljubim močno.
 

 

 

ZMAGA

Albina Kadrija



 

Dež je vedno tu pri nas,

noče iti v drugo vas.

Vsi smo ga že siti,

želeli bi se preseliti.

 

Šli bi nekam, kjer ni dežja

in iz neba nič ne kaplja.

Šli bi tja, kjer vse cveti

ter pomladi konca ni.

 

 

DEŽ

Matija Pregelj



 

Šesti razred,

to smo mi,

nasmejani vedno

vsi.

 

Imamo Albino,

ki jo večkrat preglasimo.

 

Imamo Beti,

ki zna dobro peti.

 

Oglasi se Tinkara,

ki všeč ji je kitara.

 

Prispe še Maruša,

ta rada glasbo posluša.

 

Pride še Stela, 

vesela vesela.

 

 

 

 

NAŠA HIMNA
Klara Polanc



 

Pridruži se ji Ela,

ki ima veliko dela.

 

Nato pridrvi Matija,

ki učiteljem živce navija.

 

Naš Jurij pa 

en kres zakuri.

 

Tilen urno prihiti

in nas nasmeji.

 

Med nami je še Melani,

ki radi jo imamo vsi.

 

Pridruživa se še

Doroteja in jaz

in si za vse vzameva čas.

 

 

 




