PESMI O POMLADI
****
»Kaj je pomlad?«
se sprašujemo vsi.
To so trije meseci –
topli in svetli.
Marec, april, maj
so ti najlepši,
vsaj posebej je zapisan
in v koledarju s posebno sličico narisan.
Ko pomlad se prebudi,
sonce spet se veseli.
Ko otroci zapojo,
vse je spet lepo.
Ko spomladi sonček sveti,
poskušaj od veselja poleteti.
Ko pa sončka ni,
poskušaj biti sonček – ti!
Zoja Čadež, 7. a
Kdaj se prebudi pomlad?
Kdaj se prebudi pomlad?
Mama pravi, da
ko ptice začno peti
in rožice cveteti.
Ampak … Kdaj se res prebudi pomlad?
Sestra pravi, da
ko sneg skopni
in trava zeleni.
A kaj, če ptice prej pojo?
Kaj, če rože prej cveto?
Kaj, če sneg že prej skopni
in kaj, če trava prej ozeleni?
Očka, mislim, da imaš prav,
da se pomlad prebudi – 21. marca.
Lena Bogataj, 7. a

****
Spomladi rože cvete,
ptički pa na vejah žvrgole.
V tem času medvedki se zbude,
toda kdaj natančno, jih le malo ve.
Sonce kmalu že posije,
babica na vrhu solato zalije.
Drevje veselo poganjke poganja,
zdaj konec je zimskega spanja.
Počasi narava se prebuja,
saj sonce jo z žarki počasi zbuja.
Živa Slabe, 7. a
****
Spomladi ptice začnejo žvrgoleti,
listi začnejo zeleneti,
cvetlice iz zemlje se zbudijo
na siničjo melodijo.
Travnate bilke rasti začno,
v gozdu poganja novo drevo.
Čebele že naokrog brenčijo,
od cveta do cveta poletijo.
Medved zbudi se iz zimskega spanja,
a nekaj polhov še sladko sanja.
Lastovke iz toplih krajev se vrnejo,
žabe ribnik na glavo obrnejo.
Vse, čisto vse –
travnik, gozdovi in mlake,
vse v pomladi se vrti,
da ljudi so same oči.
Pia Bogataj, 7. a

****
Pomlad je takrat,
ko nehaš knjigo brat',
ker raje sanjaš v dolini
ali na zeleni planini.
Pomlad pride počasi,
v tisti snežni zimski masi,
ko jo toplo sonce stanjša
in nam zvonček srce ozaljša.
A kdor vidi pomlad le v naravi,
jaz menim, da ni pri pravi,
prava pomlad se vendar v srcu poraja
in se v najlepših čustvih nahaja.
Najlepša od vseh je srčna pomlad,
ki pride, ko imaš nekoga rad
in ga ljubiš bolj kot drevesa in trave
in čutiš, da brez njega ni prave zabave.
Nina Cankar, 7. a
****
Pomlad najlepši je čas,
saj lastovice pridejo v vas.
Zvonček iz zemlje se zbudi,
ptiček na veji veselo žvrgoli.
Na zemljo toplo sonce posije,
mrzel sneg že v zemljo se poskrije.
Rožice začenjajo cveteti,
trava lepo zeleneti.
Otroci babici šopek prinesejo,
domov pa bonbone odnesejo.
Tako dan hitro mine,
saj poteka brez sivine.
Laura Pečelin, 7. a

****
Zjutraj se zbudiš,
k oknu pohitiš,
nič več ni beline,
le še rjave so krtine.
Zelena, zelena vse povsod
in mali popki povsod naokrog.
Že začele poganjati so trave,
na travniku že pasejo se krave.
Deklice rožice nabirajo
in si jih v lase vpletajo.
Dečki pa nagajivo se smejijo
in s kolesi v klan'c drvijo.
To je čas,
ko ne vemo čisto,
kaj je okrog nas
in takrat vsak dan
s skrivnostmi je obdan
in s sončnimi žarki obsijan.
Kaj pa moremo,
če ne vemo,
kaj nam bo prinesla
nagajiva pomlad?!
Ana Govekar, 7. a
****
Na pomlad se zvončki zbudijo
in ptički žvrgolijo.
Spomladi rastline zrastejo.
Kdaj se jezimo in kdaj veselimo
in ne morimo.
Ko sneg skopni,
voda odteče
in mi lahko na travi ležimo,
veseli od sreče.
Krištof Trček, 7. a

****
Pomladi vsi se veselimo,
saj lahko v kratkih rokavih ven odhitimo,
spet zvončki rast' začno
in trava zeleni močno.
Veselje spet je prišlo med nas,
a ne za kratek čas,
saj potem poletje sledi,
ki poleg pomladi čakajo ga vsi.
Nela Vehar, 7. b
****
Pomlad je prišla
in ptice žvrgole,
živali pa se iz
zimskega spanja prebude.
Rumeno sonce posije
na nebo,
cvetlice prebudijo so
in migajo z glavo.
Zelene trave se
k tlom priklanjajo
in nove rastline
iz zemlje poganjajo.
In tu je mala deklica,
vdihne svežo sapico,
ko na klopci v parku
sedi s svojo babico.
Obema pomlad je
najlepši čas
in vsi smo veseli,
ko sonce posije na nas.
Tinkara Klemenčič, 7. b

****
V pomladi vse se spremeni –
sonce topleje sije,
vse spet veselo brsti,
živali spet pridejo na plano.
Vsi se je veselimo,
znova se svet zavrti,
vsi spet ven hitimo,
čeprav se šola končala še ni.
Veronika Tratnik, 7. b
****
Ko je pomlad,
ljudje žuborijo,
ko je pomlad,
se zvončki zbudijo.
Sneg skopni,
vsi smo veseli,
pomlad se zbudi
in zima se poslovi.
Drejc Erznožnik, 7. b
****
Kako diši pomlad?
Mogoče kot kruh,
milijon okusov juh?
Kako izgleda pomlad?
Mogoče kot svobodna ptica
ali kot stara soseda Mica?
Koliko je stara pomlad?
Je stara 300 let
ali je šele prišla na svet?
Tisoč in eno vprašanje,
a le pomlad lahko odgovori nanje.
Zala Kopač, 7. b

****
Ko listi brstijo
in pojejo ptice,
se rože na travnik zvrstijo,
k nam priletijo lastovice.
Podaljšal se je dan,
vse je zeleno,
nihče ni zaspan,
vse je prebujeno.
Gozd zaživi,
praznujejo mame,
vse zadiši,
žabe regljajo same.
Lučka Kozamernik, 7. b

