
 

MAVRICA 
 

Med prazno modrino 

in vetrom temačnih gozdov 

se v spektru lomljenja kapljic 

odvija preplet svetlobe 

kot ''frnikule''  v očeh čudežnih sil. 

 

V očeh neznanih obrazov 

prelije se solza oblakov 

in čez sij svetlobe se kot najmočnejša čarovnija 

prikaže kot utrinek vesolja v najmanjšem delu neznanih čudes. 

 

Mavrica je kot prah v kupu različnosti, 

izraža prav vsak odtenek barve, ljudi in neznanih svetov, 

ki bi morali biti še odkriti. 

 

Govori nam, 

da moramo, še preden bo prepozno, 

odkriti, razumeti ter živeti svet 

in spoštovati na njem prav vsako živo bitje, 

ki je našlo prostor v sožitju. 

 
SANJA KRAJNC, 8. A 

 
 

KAJ JE LJUBEZEN 

 

Ljubezen je stvar, 

ki se kar zgodi. 

 

Ljubezen je tista, 

ki se je vsak boji. 

 

To je stvar, 

ki se zgodi le enkrat. 

Ne izpusti je. 

 

Saj resnično ni lahko 

biti sam za vse. 

 

O ljubezen, si prelepa! 



Vsakič znova presenetiš me. 

 

O ljubezen, ti prelepa! 

Nikdar se ne skriješ – ne. 

 

TOBIJA LAKIĆ, 4. A 

 

 

LJUBEZEN 

 

Ljubezen je lepa, velika, sramežljiva … 

Lahko je kemija, 

ki v človeku se zvija. 

 

Ko si zaljubljen, 

se ti vrti 

in ves svet se ti smeji. 

 

Če ljubezen v sebi imaš, 

lahko si vesel 

in vriskaš naglas. 

 

NELA NAHBERGER, 8. A 

 

LJUBEZEN 

 

Sem punca lepa. 

Tukaj uživam. 

Se ljubim zares. 

 

MLADOST JE MAVRICA 

 

Mladost je modrost, 

ki enkrat se konča, 

kot pravljica. 

 

Včasih je lepa, 

včasih je slepa, 

a nikoli ujeta. 

 

Ni večna in tečna, 

saj enkrat se konča, 

kot mavrica. 

 

VERONIKA VERA MURŠEC, 6. B 

 



 

MAMA 

 

Sreča je sveča, 

 ki nikdar ne ugasne. 

V ljubezni zaspim, 

v svoj mir se spustim. 

Ko kazen občutim, 

se slabo počutim. 

Želiš si, 

da vedno s teboj bi živela, 

te rada imela, te objela 

in te razumela. 

Mama vedno je le ena, 

zamenjati je ne more druga. 

Nobena. 

 

NEJA VOGRINC, 5. A 

 

 

MAVRICA IN SREČA 

 

Mavrica so pisane barve, 

spete v polkrog, 

ki od lepote vsakega prevzame. 

 

Če njen konec najdeš, 

lopato vzameš 

in zaklad izkopavati začneš. 

 

Največji zakladi so sreča, prijaznost, 

mir in ljubezen. 

Človek, ki ima to, 

je lahko srečen. 

 

MIHA VAUPOTIČ, 5. A 

 

MAVRICA 

 

Čudovita je ta naša mavrica. 

Je kot kakšna pravljica. 

Ko na nebu lebdi, 

se vsak veseli. 

 

Pisana in čudovita, 

z barvami prekrita, 



včasih za oblaki skrita, 

včasih na nebu valovita. 

 

Ali je na koncu nje zaklad? 

Ali samo prepad? 

Kar je na koncu nje, 

še nobeden ne ve. 

 

TILEN EBERHART, 9. B 

 

 

MAVRICA 

 

Kot mavrica smo. 

Mir, veselje in srečo 

prinašamo vsi. 

 

 

SARA PIŠEK, 8. A 

 

 

MAVRICA 

 

Mavrica je kot pravljica, 

kjer se barve prepletajo 

in slabo voljo pometajo. 

 

Vsaka barva toploto oddaja, 

jo po polju razdaja 

in ljudem prodaja. 

 

Brez mavrice nebo 

preveč temačno bi bilo 

in žalostno zelo. 

 

Ljudje vsi bi bili jezni 

in brez ljubezni. 

 

KATARINA VIDOVIČ, 8. B 

 

 

MAVRICA 

 

Pogledam v zrak. 

Tega, kar vidim, ne dam. 

Mavrico imam. 



 

MLADOST 

 

Lepo obdobje, 

polno zabavnih stvari, 

ampak večno ni. 

 

VID KOVAČIČ, 9. B 

 

 

MAVRICA 

 

Sredi modrine neba 

se mavrica lesketa. 

 

Ko na nebu mavrica zasije, 

nas veselje oblije. 

 

Sreča in veselje. 

Mavrica izpolni skrite želje. 

 

Mavrične barve so polne poezije, 

ki se čez nebo razlije. 

 

Mavrica je čarovnija, 

polna čudes – kot magija. 

 

EVA ŽUNKOVIČ, 8. B 

 

 

MAVRICA 

 

Mavrica ima veliko pisanih barv, 

ki prihajajo iz zlata 

v veliko nebo. 

 

Mavrica ima veliko barv, 

ki so velike 

kot rdeče pike. 

 

Če želiš videti mavrico, 

moraš najti kraj –  

kot zmaj. 

 

MARKO PIŠEK, 5. A 

 



 

MAVRICI 

 

Mogočna in lepa. 

A minljiva; če si pravočasen, lahko 

V vreči najdeš zlato. 

Res na koncu mavrice je zaklad? 

In kako pridem tja? 

Cesta, ki vodi me do mavrice, 

Izpeljana je po tistem hribu. 

 

 

MLADOST 

 

Prijatelji so mavrica, 

ki sveti tudi v temi. 

Ljubezen je kot pravljica, 

tudi, ko ni luči. 

 

Mladost je pisana 

kot moja pesmica. 

Sreča je pikapolonica, 

rdeča kot barvica. 

 

HAIKU 

 

Kaj je pisano, 

na nebu izrisano? 

To je mavrica. 

 

SONJA TOPOLOVEC, 9. A 

 

 

MLADOST 

 

Mladost je lepa, 

polna sreče, veselja 

in hrepenenja. 

Je polna doživetij 

in tukaj ni trpljenja. 

 

DOMEN ZAJŠEK, 9. A 

 

 

 

 



MLADOST 

 

Mladost je norost, 

ki je ena sama norčija, 

za nekatere bedarija. 

 

Vsi bi radi mamo in očeta prerasli, 

za meter in pol zrasli 

ali pa čim prej odrasli. 

 

A mladost potrebuje čas, 

saj je ustvarjena posebej za nas. 

 

 

LJUBEZEN 

 

Ljubezen je lahko goreča, 

za nekatere tudi boleča. 

Mogoče je kdaj čisto slepa, 

a vseeno zelo lepa. 

 

Vsi vemo, da se ljubezen 

konča na koncu neba. 

 

 

SOČUTJE 

 

Do vseh ljudi je treba imeti sočutje, 

ker to je potrebno za naše počutje. 

Do vseh ljudi se je potrebno lepo vesti 

in tudi domov kakšno prijateljstvo prinesti. 

 

STAŠA MRČINKO, 6. A 

 

 

 

SREČA 

 

Sreča je vedno najlepše zdravilo, 

ker sreča polepša življenje za vedno. 

Ko se nasmehneš, 

polepšaš mi dan. 

Jaz bi rad, da sreča je večna. 

Ampak to ni mogoče. 

 

NEO CIGLAR, 4. B 



 

 

SREČA 

 

Sreča je srečna 

in jo delimo. 

Jaz srečo imam 

in jo prijateljem dam. 

Srečo imam, 

ker dobre starše imam. 

 

TAŠ KRAJNC, 6. B 

 

 

SREČA 

 

Sreča je čas, 

ki ga deliš s tistim, 

ki ga poznaš. 

 

Z njo se rad igraš 

in jo rad imaš. 

 

Ko sončni žarek pridrvi, 

sreča prihiti. 

 

Srečo včasih delimo, 

drugič pa obdržimo. 

 

ZOJA KAUČEVIČ, 4. A 

 

 

SREČA 

 

Sreča je tvoja. 

Je vrednota človeka. 

Izkoristi jo. 

 

NIKA KOKOL, 9. B 

 


