
VALENTINOVO 
 

 
 

Cvetje, voščila, slaščice … Vse to s seboj pripelje valentinovo. Kdor ima ob sebi ljubljene osebe, je 

vedno srečen. Ta dobro pozna Valentina. Kdo je sploh Valentin? To je svečenik, ki je veljal za prvega 

znanilca pomladi. Ta praznik je namenjen prijateljstvu in ljubezni. Ob koncu osemdesetih let 

prejšnjega stoletja se je ta praznik pojavil tudi v Sloveniji. Ne ve vsak, da ime Valentin izhaja iz 

latinske besede valens in ne pozna rimske legende, kako je ta svečenik vrnil vid slepi poganski deklici. 

 

EMA HVALEC, 7. A 

 

 

Valentinovo pred vrati stoji, 

zaljubljencem košček ljubezni podari. 

Ta praznik je namenjen tistemu, 

ki najraje ga imamo, 

saj nas s smehom in ljubeznijo obdaja. 

Kdo valentinovo ustvaril je? 

Valentin, ki smeh in ljubezen vsem podaril je. 

Nima le ljubezenske moči, 

tudi pomlad se z njim veseli. 

 

JAN VINDIŠ, 7. A 

 

Kdor zaljubljen je, 

ve, kakšen praznik valentinovo je. 

Tistemu, ki ti je všeč, kaj podariš. 

Seveda če si tega želiš. 

Glej, da darilo kupiš. 

 

LUKA PIŠEK, 7. B 

 

Valentinovo spet je nazaj, 

zato za zaljubljence čas je zdaj. 

Ker ta praznik velik pomen ima, 

tistim zaljubljenim veliko da. 

 

Kdor rad se ima, 

ta velike ljubezni ne izda. 

In tudi ta, ki sam doma spi, 

rad ljubezen poiskal si bi. 

 

Pomlad pričela se bo, 

ker zunaj že ptice pojo. 

Ko konec tega praznika bo spet, 

ženske v vazi imajo še vedno lep cvet. 

 

GAL PRINCL, 7. A 

 

Kjer ljubita se dva – » valentina«, 

to velik pomen za njiju ima. 

Ta praznik namenjen je za vse ljudi, 

ki kadarkoli zaljubljeni so bili. 

Kako privlačen se ta praznik zdi! 

 

ROBERT SKOK, 7. A 

 

Kjer z ljubeznijo se dan začne, 

s prijateljstvom še lepše je. 

Vsi zaljubljeni radi se imajo, 

saj veliko skupnega imajo, 

a vsi tega ne priznajo. 

Kadar lepo jim je, 

veliko lepih trenutkov dogaja se. 

 

PIA LOBENWEIN, 7. B 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyrPFk7vgAhWM-6QKHSO2BpAQjRx6BAgBEAU&url=http://apoliticni.hr/sretno-valentinovo/&psig=AOvVaw12yK3LxFdOPy5lJ97RdDzy&ust=1550231230378526


Kjer valentinovo je, 

tam velika ljubezen je. 

A ljubezni ne dobimo tako lahko. 

Le če si jo zaslužimo. 

 

MAI COLNARIČ, 7. B 

 

Kaj je valentinovo? 

Je praznik tistih, ki so zaljubljeni. 

Po svetem Valentinu mu je ime, 

ki je v onem času živel, 

ko še televizorja ni imel. 

Sega vse od Evrope do Amerike 

pa še nazaj, 

tudi v naš kraj. 

Fantje cvetje, slaščice, darila 

svojim dekletom delijo, 

s katerimi jih razveselijo. 

To je prvo pomladno praznovanje, 

ko že ptički žvrgolijo, 

saj se tudi oni možijo. 

Tisti, ki zaljubljen ni, 

temu se ta praznik brezvezen zdi. 

Zato praznujmo vsi, 

ki se nas ljubezen drži. 

 

NIKA MAROH, 7. A 

 

Ljubezen je v zraku, 

vsi se imajo radi, 

še posebej mladi. 

Ljudje, zaljubljeni do ušes, 

peljejo se kar na ples. 

Kdor ne zna plesati, 

se zna igrati. 

Ko valentinovega konec je, 

srce zapolnjeno je. 

 

TOMAŽ ŠEŠO ZAFOŠNIK, 7. B 

 

Kdo prinaša pomlad? 

Kdo zbuja nas rad? 

To je sveti Valentin! 

Njegovo delo je pomlad. 

Čemu je že prišel? 

Ljubezen, pozornost med nas je prinesel. 

 

TIBOR NOVAK, 7. A 

 

Februarja se praznuje, 

ko Valentin goduje, 

z ljubeznijo se prijateljstvo spoštuje. 

 

NELA NAHBERGER, 9. A 

 

Ptički na vejah žvrgolijo, 

cvetlice zacvetijo 

in ljubezen v nas prebudijo. 

 

SARA PIŠEK, 9. A 

 

Valentinovo je namenjeno za vse, 

ki radi imamo se. 

 

Šopek vrtnic si zaželim. 

Od atija ga dobim. 

 

Praznični svetnik Valentin 

ima ključ od korenin. 

 

Srčki v očeh … 

Široki nasmehi na ljudeh … 

 

NIA KRAJNC, 9. B 

 

Valentinovo je praznik lep, 

takrat ni prav nihče slep. 

Sveti Valentin se tedaj zbudi, 

ki zaveznik je oči. 

 

Srčke, bonboniere, vrtnice … 

Te vsakdo si želi. 

A v resnici le poljubček od mame dobi. 

 

NEJA KUPČIČ, 9. B 

 

Sonce žari, 

oblaki so skriti, 

ljubezen pa slepa, 

ne zna več po svetu hoditi. 

 

Me petje ptičkov prebudi. 

Obstanem 

in se v pomladi zbudim. 

 

SANJA KRAJNC, 9. A 



Pogledam na telefonski ekran. 

Ugotovim, da je danes prav poseben dan. 

Valentinovo – praznik prijateljstva in ljubezni. 

V zraku ljubezen diši, 

ptički se ženijo, 

narava se budi. 

Nekateri se za roke držijo, 

drugi se s prijatelji veselijo. 

 

EVA ŽUNKOVIČ, 9. B 

 

Valentinovo nas je z ljubeznijo obdarilo. 

Zunaj po ljubezni diši. 

Kamor pogledam, se mi zvrti. 

Povsod rdeče vrtnice prodajajo 

in ljubezen razdajajo. 

 

KATARINA VIDOVIČ, 9. B 

 

Sliši se ptic glas, 

sliši se pomladni čas, 

Valentin je prišel med nas, 

Ujeli smo ga – za las. 

 

Valentinovo je praznik ljubezni, 

prijateljstva ne manjka, 

zato ne smemo biti jezni, 

saj ga lahko zmanjka. 

 

Sonce že žarke kaže, 

z ljubeznijo nič ne laže. 

Radost je med nami. 

Človek, naj bo revež z nami! 

 

Naj ta dan poseben bo. 

To govori nam veselo drevo. 

Preživimo ga skupaj! 

Zapomni si to! 

Nikoli ne obupaj! 

 

NIK MLINARIČ, 9. B 

 

Pesem drugemu izpoveduješ 

in če si zaljubljen, 

veliko od tega dne pričakuješ. 

 

TINA  AUBELJ, 9. A 

14. februar ni navaden dan, 

je tudi dan prijateljstva. 

Valentinovo je dan tudi za nas, 

ne le za okras. 

 

Na ta dan odpre se nam veselja lepota 

in vsi smo izven kota. 

Odidemo na ljubezenska pota, 

vleče nas kot iz pesmi nota. 

 

In če te trenutno ne obkroža ljubezen, 

ne bodi zato jezen. 

Nepričakovanega dne te ljubezen bo poiskala, 

ti neizmerno pozornost dala. 

 

Tako brez skrbi z glavo gor hodi po svetu, 

veliko ljubezni je še na tem svetu. 

Še eno valentinovo ali dva, 

ljubezen bo prišla. 

 

LOVRO VALENKO, 9. B 

 


