PESMI SO LEPE …
PESNIŠKA ZBIRKA TRETJEŠOLCEV V PODALJŠANEM BIVANJU
MENTORICA MOJCA MILČINOVIČ

Ljubezen
Ljubezen cveti,
po zraku leti,
se za fanti in puncami podi.
Ves dan se igrice igra,
to je nekaj lepega.
Srečni smo vsi,
kadar ljubezen žari.

Risba
Risba je lahko,
kar si zaželi.
Lahko je čarobna,
lahko je turobna.
To je moja risba.
Špela Bartolj

Pesem o žabicah
Pet žabic je šlo na potep.
Prva je skočila v mlako,
druga padla je v blato,
tretja se je izgubila.
Četrta in peta sta se spraševali, kje so vse žabice,
potem pa se jima je posvetilo:
»Zagotovo so se skrile,
to pomeni, da se gremo skrivalnice.«
Prvo najdeta v mlaki, drugo pa v blatu,
tretja se na hrib je skrila.
Doma je peta žabica
mami vse o dnevu razložila.
Tija Povše

Moja mačka Kratkotačka
Moja mačka Kratkotačka
jajčeca vali.
Čez tri mesece
se male mačice
iz jajčec izvale,
mačice kratkotačice.
In korakajo v dolino,
v svoj novi, lepi dom.
Male mačice kratkotačice
upehajo se in zaspijo.
O ja ja, zaspijo in se ohladijo.
Eva Dim

Pesem
Mož v državi je star in možat,
vedno le poje pesem,
ki lepa je in hrepeneča.
V pesmi je lutka lepa kot biser,
v pesmi je senca velika.
In sonce je lepo in sonce gre.
Čas je lep, za vse, kar je.
Manca Sladič

Vesela pesem
Pridna čebelica vstane,
v rože med gre nabirat.
Moj maček poreden je,
velik pobalin,
le malo je priden in malo je lep.
Žabica vesela je.
Malo se je izgubila.
Kdo bo rešil žabico,
da se ne bo čisto posušila?

Tibor Remic

Pesmi
Pesmi so lepe,
hrepeneče
in čarobne.
Sijoče in dolgočasne sence.
Nekatere pa žalostne in slabega srca.

Anja Mirtič

Po vodo
Dedek šel je po vodo
in zajel je ribico.
Ribica ga je prosila:
»Dedek, pusti me živeti,
ti bom tri želje
izpolnila!«

Matija Marn

Ena, dve, tri,
tiho smo vsi.
Ena, dve, tri,
spet pospravljamo mi.
Smo pridni kakor miške
in kot zajčki.
Ena, dve, tri,
svet se razprši.
Nina Koprivc

Sonce
Koliko je dni,
ko sonce žari?
1, 3, 5, 7 …, ne morem več šteti.
Dosti je dni, ko sonce žari.
Sana Sporer

SEMAFOR
Kadar semafor zares pobesni,
na njem rdeča luč zažari.
Avti se zato ustavijo,
ker semafor zelo nori.

Potem rumena luč zažari
in kar zablesti.
Avti se samo pripravijo,
saj vedo,
da semafor še kar nori.

Potem zelena luč zažari
in nato vse zdrvi.
To barve diska so bile,
to mala žurka je, he he.
Hana Kadunc

