DRUGAČNA POMLAD
ČEBELA
Pomlad se je začela
in čebela je priletela.
Pomlad je za čebele čas dela,
zato je kar takoj vzletela
in začela.
Da bi nam zabavo priredila,
čisto vse bi povabila
ko bi se z jabolki in hruškami mastili
in ob tem se veselili.
Čeprav vsi smo na zabavi,
se čebela ne ustavi
in venomer leta
od cveta do cveta,
da nabere si nektar
kot sestavino

za to sladko tekočino,
ki se imenuje med
in potem:
en, dva, tri, štiri, pet,
nad deželo zima pride,
čebela med naredi,
da zimo preživi.
In potem:
en, dva, tri,
pomlad se vrne,
in vse se ponovi.
Tobija Lakič, 6. a

POMLAD
Pomladanski dan je
kot najlepši sen.
Tam so lepe ptice,

tam se slišijo šumenje in klici.
Tam so lepe rože.
Pomlad je lepo ime.
To so moje lepe rime.
🌸🌼Danis Hadžić, 7. a
DRUGAČNA POMLAD
Zdaj drugačna je pomlad,
kot pa lani je bila.
Vidim ptička skozi okno,
ki veselo se igra.
Ob pogledu na tega ptička
se mi vrne spomin
na vse tiste dni,
ko zunaj s prijatelji smo lahko bili.
Zunaj smo se skupaj igrali,
se družili in se smejali.
Zdaj pa gledamo le se še od daleč
in si mislimo tako:
»Joj, ti, koronavirus!
Zakaj k nam si prišel?
Da sedaj ne smemo biti skupaj,
se igrati in imeti lepo?«
Žan Kmetec Žőkš, 6. a
DRUGAČNA POMLAD
Pomlad je vedno lepa,
vse cveti, ptički pojo.
Letošnja pomlad je katastrofa.
Dolgčas vsem nam je.
Ni prijateljev ni zabave.
Vsi samo lenarimo, se ne družimo.
Pred računalniki sedimo in čakamo.
Komaj čakam,
da konec bo te katastrofe.
Rad bi se družil, zabaval
in marsikaj počel.
Vsi radi imamo le to,
da v šolo ne hodimo.
Pouk traja še vedno preko spleta.
Učitelji se trudijo,

da naloge naredijo.
Najbolje, da gremo na kolo,
vsaj dolgčas nam ne bo.

Filip Vidovič, 6. a
DRUGAČNA POMLAD
Gozdovi še vedno cvetijo,
ptički veselo žvrgolijo.
Narava prebuja se,
vse v živih barvah je.
Mi pa v drugo občino ne smemo,
tu in tam na sprehod gremo.
a to prinaša eno dobrino več smo skupaj z družino.
Ptički nimajo občinstva za petje,
brez razloga se kaže cvetje.
Vsa narava razživlja se,
a kaj ko ne vidimo je.
A narava lahko počaka za kasneje,
ko virus zapusti naše meje.
Saj pomladi še veliko bo prišlo,
potem, ko Korone več ne bo.
Miha Vaupotič, 7. a
DRUGAČNA POMLAD
Pomlad je čas, ko se cvetlice prebudijo
in listi na drevesih počasi ozelenijo.
Spomladi narava ponovno oživi,
sonce posije in sneg se topi.
Letos se narava ni spremenila,

le ljudem se je oddaljila.
Zunaj nas čakata čudovita narava in popolno vreme,
a žal nam je ta kriza naložila breme.
Otroci bi se lahko zunaj igrali,
žal pa bodo zdaj doma ostali.
Med prvomajskimi počitnicah bi lahko potovali,
prirejali piknike in se skupaj smejali.
Res je, da je virus tisti, ki nam je vzel zabavo,
ampak še vedno nam je pustil čudovito pomladno naravo.
Naj nas ta čas ne ustavi,
da bi še vedno uživali v naravi.
Neja Vogrinc, 7. a
DRUGAČNA POMLAD
Oh, ta pomlad!
Čisto se je spremenila.
Nič več mi lepo ne diši,
še majhna ptička hitro odleti.
Ko le zaprta ne bi bila,
ta mora se ne vda.
Če virusa ne bi bilo,
vse bi bilo zdaj lepo.
Ampak ne.
Virus je žal prišel
in nam staro pomlad vzel.
Mia Domajnko, 7. a
DRUGAČNA POMLAD
Vsaka pomlad je čudovita,
polna ljubezni in radosti.
Spomladi se radi družimo s prijatelji.
Tudi letos je prav takšna,

a za nekatere malce strašna.
Sedaj družiti se ne smemo,
ker so nas dali v karanteno
in smo obkoljeni s steno.
Elektronske naprave so sedaj bolj koristne,
saj jih uporabljamo za video klice,
ki cvetijo kot cvetlice.
Po drugi strani pa je virus dober za naravo,
ker se ne bo toliko onesnaževalo.

A spomladi se vseeno lahko zabavamo
in se imamo lepo,
četudi nam je kaj prepovedano.
Nina Lorber, 7. a

DRUGAČNA POMLAD
Letošnja pomlad je vsekakor drugačna,
malo je čudna in tudi čudaška.
Namesto da bi se zunaj veselili,
v sobi s štirimi stenami smo obtičali.
V pomladi smo se vsa ta leta zabavali,
sedaj pa upamo,
da ta pomlad leta 2020 izbrisana bo,
saj res ne uživam,
ko v sobi zaprti smo.
Kaja Gojkošek, 8. b
DRUGAČNA POMLAD
Rožice cvetijo
ptički žvrgolijo,
toplo sonce greje nas.
Vse se zdi kot pravljica cvetoča,

čarobna, magična.
A žal letos pomlad je zakrita

z oblakom bolezni in strahu,
naše nasmehe je spremenilo
v upanje za življenje.
POMLAD PO MOJE
Moja sanjska pomlad
je zame kot skrit zaklad.
Moja sanjska pomlad
je takrat,
ko ptički žvrgole,
ko rožice cveto.
Moja sanjska pomlad
je le zame,
saj z mislijo odtavam tja,
ko se mi zdi,
da cel svet proti meni stoji.
Neja Majcenovič, 7. a

DRUGAČNA POMLAD
Skrivaš se za debli dreves,
kot bi čakala na majski kres,
ko da bi želela,
da vidi te samo moje oko,
kot da bi želela,
da vse spet po starem bo.

POMLAD SI
Kadar zazrem se v tvoje oči,

vidim v njih večno cvetenje.
Ti nisi samo nam večen navdih,
ti nisi samo nam upanja stih.
Vodilo si naše v lepši nam svet,
tvoje so barve življenja razplet.
Mai Colnarič, 8. b

PESEM O POMLADI
Prišla je pomlad, rože že cveto,
mi pa v karanteni prav nesrečni smo.
Čebele letajo, mravlje pridno delajo,
pomlad se že prebuja in veseli smo.
Letošnja pomlad dokaj pusta je,
nikjer ni nobenega turista in popotnika.
Pomlad preživljam lepo, zunaj se igram,
ptički žvrgolijo, kako lepo je to!
Jan Zorko 6. a

LETOŠNJA POMLAD
Letošnja pomlad prečudovita je,
saj vse bolj umirjeno je.
Ptički pojejo in se lovijo,
ljudje pa v svojih domovih vsi jezni sedijo.
Korona je prišla in nam življenja uničila.
Živali pa mislijo si,
da ljudje končno so odšli in si oddahnili.
Ta pomlad mi je všeč,
saj mirna je zelo.

Če bi bilo več takih pomladi,
bi živali se odpočile
in si misli umile.
Bili bi srečni vsi
in odpočili naše napolnjene misli,
ki so polne krame.
Ko pa se pomlad konča,
se tudi zabava konča
in nazaj na delo šli bomo vsi.
Jakob Jože Suhadolnik, 6. a

LETOŠNJA POMLAD
Pomlad je lepa in cvetoča
in predvsem navdihujoča.
Tudi če letos pomlad ni enaka,
še vedno sveža in zelena, kot vsaka.
Zdaj več časa na dvorišču preživim
in se s svojo novo psičko Eli podim.
S prijatelji nič ne družim se,
zato čas za družino povečal se je.
Jan Vindiš, 8. a

NAROBEPOMLAD
Zdaj topla zima je odšla,
pa pomlad je prišla.
Narava se je prebudila,
a se je raje nazaj skrila.
Teta zima nazaj je prišla,

sneg s seboj prinesla.
Malo je snežilo,
se drugi dan stopilo.
Zdaj je vroče kot poleti,
bi si kaj na žaru spekli?
Zdaj je suša,
zdaj dežuje,
zdaj toplota obupuje,
zdaj pa spet sneži.
To je narobepomlad,
zdaj je vroče, zdaj pa hlad.
Tija Tamše, 7. a

PESEM O POMLADI
Pomladi vsi se veselimo,
saj lahko v kratkih rokavih ven odhitimo,
trava zeleni močno in
in zvončki pojejo zelo glasno.
Veselje spet je prišla med nas,
a ne za kratek čas,
saj potem poletje sledi,
ki poleg pomladi čakajo ga vsi.
Larisa Stjepič, 7. a

PESEM O POMLADI
Ko po mrzli zimi prišla je pomlad,
smo bili vsi zelo veseli.
Ko pa nastopi deževen dan,

smo žalostni in zaprti v hiše.
Pomlad imamo radi,
je lepa, sončna in zabavna.
Spomladi se vedno najboljše stvari dogajajo.
Pomladnega jutra se razveselim,
ko vidim lep in sončen dan.
Pomlad imam zelo rada.

Urška Kerin, 6. a

POMLAD
Narava nam je dala čas,
da te pomladi ne zamudimo,
da ves čas ne hitimo.
V miru in tišini sedimo, se sonca,
cvetlic in petja ptic veselimo.
Lana Kovačič, 6. a

POMLAD
Pomlad je zabava,
pa tudi narava.
Ko se zbudimo,
ven odhitimo.

Nabiramo cvetje,
to je pravo doživetje.
Pravi greh spomladi
je ostati v hiši,
zaprti kot miši.
MOJA MUCA
Letos spomladi
prišla je na svet,
moja muca,
lepa kot cvet.
Bela in črna,
z majhnim noskom
in s svetlimi očmi.
Rada se v trati igra,
si v jutranji rosi
tačke umije.
A najrajši se
spomladi z mano igra.

Lea Fekonja, 7. a

POMLAD V KARANTENI
Zunaj je lepo
in končno ptički pojo.
Cvetje cveti,
mi pa smo zaprti v kletki.
K prijateljem ne smemo,
samo doma lahko jemo.
Se učimo na daljavo,
zato včasih rabimo tudi kavo.
Pomlad preživljamo doma,
medtem ko zunaj poteka pravljica.
Vse je pisano,
kot da bi bilo narisano.

Pia Lobenwein, 8. b

POMLAD
Pomlad je letni čas,
ki marsikoga pripelje
v najboljši čas.
Cvetlice se razpršijo,
ptički zažvrgolijo,
ljudje pa na delo hitijo.
Zunaj je toplo,
na sprehode hodimo
in dobro se počutimo.
Metuljčki oživijo,
čebele vse oprašijo,
trobentice porumenijo.
Risbico narišimo
in veselje opišimo.
Eva Valentan, 6. a

POMLAD
Pomlad tako lepo po rožah diši.
Oh, kako vse lepo cveti!
Mar ni zdajle tako lepo, ko ptice pojo?
Lahki cvetovi spustijo se v nebo.
Ah, kar odidejo, potem pa padejo tiho na zemljo.
Da le tako vsako pomlad bi bilo.

Sonce zasije,
skozi travo posije,
rožo odkrije.
Mia Domajnko, 7. a

POMLAD
Takšnega leta še ni bilo,
saj virusa ni bilo.
Šolo na daljavo res težka je,
saj vsaki teden isto je.
Pomladi žal za nas ne bo,
a še vedno se lahko zunaj igramo.
Vsako leto zunaj smo lahko,
samo to leto malo manj.
Upam, da čim prej tega konec bo.
Žan Novak, 7. a

POMLAD
Pomlad je prišla,
zima odšla.
Koronavirus je z nami,
meja je med občinami.
Vse zeleni,
sonce nas zjutraj budi.
Mi pa se doma držimo,
ker se virusa bojimo.
Koronavirus nam življenja greni,
obolelim hudo preti.
Pomlad še ostaja,
zdravniki se trudijo,
da korona odhaja.
Lepa je pomlad,
kot če imaš družino rad.
Poletje še pride,
takrat pomlad odide.
Tadej Čuš, 7. a

POMLAD
Zima potiho se je že poslovila,
snega sledi praktično več ni.
Pomlad se je k nam vrnila.

Vonj po pomladi in cvetlicah
se v zraku vrti
in vse živali in naravo prebuja.
Ptice so se vrnile
in vse cveti.
Sonce pa nas spet greje.
Prav čarobno je videti,
kako vse spet živi.
Res prelepa je pomlad.
Nika Maroh, 8. a

ZAHVALA POMLADI
Pomlad nas vedno znova razveseli,
pomladi in še najpomembnejše znova oživi.
Pomlad je obdobje kratko,
čeprav veliko lepih stvari doživimo.
V pomladi vse cveti,
takrat se narava prebudi,
uživamo v njej prav vsi.
Pomlad mi vedno znova upanje vzbudi,
zato rečem lahko ji le: hvala ti.
Kaja Gojkošek, 8. b

POMLAD
Pomladno sonce vzide,
pokuka skozi veje
in našo vas greje.

Veseli otroci na travnik gredo,
da pomladne cvetlice naberejo.
Njive so preorali kmetje,
ki so že zgodaj vstali.

Vsi se veselimo,
ker varni smo pred zimo.
Klara Stjepič , 7. a

POMLAD
Pomlad.
Cvetoča kot še nikdar,
sonce sije pravkar,
zunaj vreme je lepo,
dišeče rože cveto.
Lepše pomladi še nikdar ni bilo,
ker sonce nas greje toplo.
Drevesa vsa zelena so,
kmetje že na poljih orjejo,
da pridelkov bo ogromno.
Živali vse zunaj so,
okrog veselo skačejo,
imamo se lepo.
Sašo Kozoderc, 7. a

POMLAD
Ko zima pride,
pada sneg in nas zebe
ter komaj pričakujemo toplo sonce.
Ko poletje je tu,
je pa Sonce prevroče
in sanjamo o zimi.

Jeseni po navadi piha veter
in nas zebe.
Ko pa napoči pomlad,
nas sonček zlat greje,
včasih veter zapiha,
vse cvetlice pokukajo iz tal,
vonj po pomladi nas prevzame
in cvetovi padajo na nas.
Tudi metuljčki in čebele se takrat prebudijo
in pomlad naznanjajo.
Elizabeta Liza Muršec, 6. a

POMLAD
Pomlad je moj najljubši čas,
saj prinaša veselje v vas.
Letos pa ga ni,
saj korona na nas preži.
Spomladi je vse lepo,
saj vse naokoli rožice cveto.
Mi pa tega ne opazimo,
saj o koroni razmišljamo.
Marjetice, trobentice, zvončki,
doma rožic polni so naši lončki.
Eno rožico še mamici podarim
ter v zahvalo velik objem dobim.
Sara Kozoderc, 6. a

POMLADNA PESEM
Ta naš koronavirus bo uničil vse,
še našo prelepo pomlad,
ki je naš velik zaklad.
Težke dneve doživljamo,
saj karanteno preživljamo.
V šolo ne moremo,
gibati se moramo,
delo opravljamo in
dogodke spremljamo.
Prijateljev videti ne moremo,
saj ukrepe upoštevamo,

da koga ne okužimo.
V naravi smo lahko
in ptičke poslušamo,
kako pesmico nam pojejo in
dobro voljo delajo.
Pomlad je letni čas,
ki marsikoga osrečuje,
saj rožice zacvetijo
in tako »pušelc naredijo«.
Eva Valentan, 6. a

POMLADNA PESEM
Pomlad je čas,
ki vabi vse nas,
da skupaj zapojemo nežno pesem,
z naslovom Pomladna pesem.
Ta pesem v nas zagori,
kot velik kres
in zadoni
kot močan potres.
Ta pojava sta nežna in mila,
z njima se počutimo,
kot da imamo krila.
Vse leto čakaš na pomlad,
zato jo izkoristi zdaj,
ko si še mlad.
Zato to čudovito pesem pojmo skupaj,
zdaj,
ko vsi smo tukaj.
Peti moramo vsi,
tudi naše mačke in psi.
Hana Kolednik, 7. a

POMLAD
Pomlad kaže cvetove.
Otroštvo je prelepo,
če cvetje cveti.
Mladina pa še kar pri računalnikih sedi.
Lansko zimo so koranti pregnali,
da ta pomlad lepša bo kot po navadi!
Pomlad nas kliče!
Tja, sem …
»Povsod sem!« pravi.
Diši po pokušeni travi.
Cvetove je razprla
in nas k sebi vabi.
Kaj početi v cvetoči pomladi?
Jaz lahko obujem poletne čevlje,
ali natikače, ki čakajo na verandi
že od prej prejšnje pomladi!
Marijana Topolovec, 6. a

POMLAD
Pomlad nam topla je,
ko sonce sije z neba.
Vsi veseli smo,
ko se začne pomlad.
Vsi komaj čakamo na
igre in norčije, ki jih počenjamo.
Nogomet in odbojka!
To nam zakon je.
Vsi radi se družimo,
skupaj kaj popijemo.
Radi se zabavamo
skupaj na igrišču.
Fanti igramo nogomet,
punce pa odbojko.
Kaj še drugega želiš?
Čips in sladoled.
Rene Zorko, 6. a

DRUGAČNA POMLAD
Zdaj ko bolezen razsaja,
k nam dolgčas prihaja.
Naša pomlad ni enaka,
saj prijateljev ni.
Ko se šola doma začne,
ne veš, kaj bi.
Po spletu gledaš brez skrbi,
in takrat ti dolgčas ni.
Na spletu piše: OSTANI DOMA
in v tvoji glavi je to prava pravljica.
Sara Jambriško 6. a

RADA IMAM POMLAD
Prišla je pomlad.
Vse že cveti.
Vse v meni hrepeni.
Hrepeni po jagodah, češnjah.
O, njami, mami!
Pa jagode že cvetijo, že dišijo.
Tudi češnje že dišijo.
Joj, kako se bohotijo!
Njihovi beli cvetovi,
potem so tu še breskvice.
Začele so cveteti.
Ti lepi vijolični cvetovi mamijo.
Čebelice in čmrlje vabijo,
da poberejo njihov cvetni prah.
Najprej so na vrsti čebelice,
potem pa še naše »gajbice«.
Tako rada imam pomlad,
vse je tako lepo.
Tako diši, da se mi oči zarosijo.
Oj, kako je hudo, če imaš alergijo!
Ampak obožujem pomlad.
PTIČKI
Ptički se prebudijo.
In žvrgolijo.
Pa sem še zelo zaspana.
O, moja mama!
Ugasni ptičke.

In te čričke …
Adriana Premužić, 6. a

POMLAD
Čeprav virus je z najlepšim letnim časom prišel,
bo kaj hitro tudi odšel.
Bi radi zaužili pomladne se svežine,
a omejeni na domače smo brežine.
Zunaj še vedno vse cveti,
vetrič zapihlja, da vse nas pohladi
in se skupaj s pomladjo veseli.
Laura Lupinšek, 7. a

