CVETOČI ČAS

KAJ JE PESEM?

Pomlad je čas, ko vse cveti
in z milim glasom govori.
Pomlad je najlepši letni čas,
vsi odhitimo iz mesta v vas.
Kurenti zimo so odgnali,
nam sonce pripeljali.

Pesem je, če zlagaš rime.
Pesem je lepota besed.
Pesem je, če rimaš rime.
Pesem je, če smo srečni.
Pesem je kot roža na travniku, ki raste in
raste ter na koncu zacveti.
Pesem so vse izrečene besede, tako dobre
kot slabe. Pravzaprav je naše življenje ena
velika pesem.
Pesem je, če si srečen, žalosten ali jezen.
Pesem je, če besedilo zapišeš v verzih in
dodaš rimo.
Pesem je, če rima skoči ti v glavo
in veš, da je to – tisto pravo.
Pesem je lepa, čudovita stvar.
Pesem je kot sonce, ki sije in nikoli ne
umre.
Pesem je lepa rima, lepa reč.
Pesem je pomladni svet.
Pesem je vse, so rime in kitice.
Pesem je, če si vesel.
Pesem je, če si na lotu zadel.
Pesem je, če je napisana iz srca.
Pesem je, če jo pišem vesel.
Pesem je, če jo pišeš iz ljubezni.
Pesem je, če si razigran.
Pesem je, če izražaš čustva.

KAJA ŽIVKO, 8. B

ČAS CVETENJA
Pomlad je čas cvetenja,
rož drhtenja.
Takrat vse se prebudi
in travnik zacveti.
Vse diši po pravljici.
NIKO KORES, 8. B

NARAVA SE PREBUDI
Je čas, ko se narava prebudi,
v nas se vse razbremeni.
Žarki topli nas objamejo,
beli zvončki prevzamejo.
Otroški glas po vasi razlega se,
dan zmeraj daljši je.
Sonce dolgo ne zaide,
zjutraj rano vzide.
Konec tega časa je,
ko drevesa razcvetejo se.
SIMON ŽNIDER, 8. B

UČENCI 8. B

KO SONCE PRIHAJA
Ko sonce prihaja na obzorje,
pomlad se prebuja.
Segreva se morje
in nihče več se ne kuja.
Ptički milo pesmico pojo,
kmet popravlja »lestvico«.
Marjetica na travniku drhti,
ptiček prelepo žgoli.
Lastovke iz južnih krajev priletijo,
se do zime nastanijo …
ROK METLIČAR FRIC, 8. B

POMLAD

POMLAD

Pomlad je lepa,
v njej gre vse zlepa.
Pomlad je polna ljubezni.
Ja, takrat je mnogo te »bolezni«.
Ptički lepo žvrgolijo,
čez modro nebo letijo.
Vse prične cveteti in drhteti.
Takrat vse lepo se zdi.
Sonce segreva zemljo,
željo izpolni zelo.
Taka je lepa pomlad,
ki jo ima vsakdo rad.

Spomladi se vse prebuja.
K novim začetkom vse hiti.
Pomladni cvet je cvet življenja.
Pomladni cvet je pisan in lep.
Je misel lepega življenja,
polna sreče in veselja.

MONIKA PLAJNŠEK, 8. B

POMLAD
Zvončki cveto,
trobentice prav tako.
Otroci se igrajo,
starši godrnjajo.
Sonce pripeka.
Polt po otroških licih se izteka.
Vse se prebuja,
nihče se ne kuja.
Pozdravljeno, Sonce,
z žarki obdano!
Pogrej moje srce!
Naj bo lepo za vse!
JANA KOKOL, 8. B

POMLAD
Ko vse se prebuja,
vse že cveti,
že vem: po pomladi diši.
Zdaj toplo bo postalo,
ptički bodo peli
in cvetje bo dišalo.
VID KOVAČIČ, 8. B

TJAŠA VINDIŠ, 8. B
POMLADNA PESEM
Spomladi se vse prebuja.
Rastline, živali in ves svet.
Tudi medved ne zamuja
in vsak dan je lep.
Sonce nas greje,
toplina obdaja,
prav vsak se smeje,
na svetu ni lepšega raja.
Zima je lepa,
a še lepša je pomlad,
ko v mesecu marcu kuka
izza vsakih vrat.
ZOJA TOPOLOVEC, 8. B

POMLADNI VERZI
Pomlad je lepša kot kak mrak.
Si lepa in bela,
si lepa kakor cvet,
prineseš topel svet.
Si lepa, si kot roža,
ki nas boža.
Ta gospa je že med nami,
več ne bomo sami.
Pesem pomladna
naj bo sladka kot torta sadna.
Pomlad je polna rož,
ima zvončkov poln koš.
O ti moja pomlad!
V tebi se vsak počuti mlad.
Ptički žvrgolijo,
marjetice lepo belo cvetijo.
Če kdo uničil bi te,
zelo prizadelo bi me.
Prelepa si pomlad!
Vedi, da imam te rad!
Vse začne cveteti, hrepeneti.
Ker zimo si pregnala ,
naša junakinja si postala.
Barve lepe imaš, drhteče.
Lepa si kot sonce sreče.
Črna ne pristaja ti,
Rumena vse poživi.
Pomlad se prebuja kot jutranja ura.
Mmm, kako je lepo!
Rada gledam to.
Sneg se topi
in voda v potokih šumi.
Življenja polna bo narava,
ko bo pomlad prišla.
UČENCI 6. B

