
  
POMLAD 
Aleksander Grüner , 5.b 
 
Pomladi, ko se zima skrije  
in toplota k nam pride, 
vse živali se zbudijo 
in po travniku podijo. 
 
Tudi jaz in moj kužek  
greva na travnik se igrat, 
v mehko travo se metat. 
 
Podiva krokodile in zmaje 
dokler lakota ne spremeni  
naju v tolovaje. 
 
 
 
PESEM O POMLADI 
Vid Zdešar, 5.b 
 
Jagode cvetijo, 
ptički se ženijo. 
Na delo gredo kmetje 

in poslušajo ptičje petje. 
 
Kmet je že oral, 
da pridelek bo pobral. 
vroči so že sončni žarki, 
pesem sem napisal Darki. 

 
 
 
POMLAD 
Živa Kukovec, 5.b 
 
Pomlad je lepa kakor Savlje 
in prijazna kakor zdravje. 
 
Srečna je kot cvet v temi, 
Ki prijatelj je z vsemi. 
 
Pomlad nikoli zlobna ni, 
Saj je lepa kot si ti. 
 
 
 
 
POMLAD 
Vid Škofič, 5.b 
 
Zvončki, trobentice 
pokukali so iz zemlje. 
ptice so se vrnile iz toplih krajev. 
To je znak,  
da začenja se pomlad. 
 
 
 
 

 
POMLAD 
Pika Gorec, 5.b 
 
Sonce rumeno,  
listje zeleno, 
ptički pojo, 
regrati cveto. 
 
Jaz sem tista Pika, 
ki pomlad naslika, 
a letos jo boža 
tale korona. 
 
 
 
POMLAD 
Nia Berce, 5.b 
 
Pomlad je najlepši čas. 
pomlad je čas, ko rože cveto 
in listi zeleno se barvajo. 
Čebelice in čmrlji letijo, 
metuljčki po zraku lebdijo. 
Nebo je modro in vse diši. 
 
 
 
POMLAD 
Zoja Breznik, 5.b 
 
Cvetje je vzcvetelo, 
sonce nas ogrelo. 
Ptički ženijo se radi 
veselijo se pomladi. 
 
Pomlad namreč je prišla 
s cvetjem je odeta vsa, 
vsa zelena in brsteča 
kot velika zlata sveča. 
 
 
 
POMLAD 
Maks Von Zupanič, 5.b 
 
Ko drevo zacveti, 
listje pozeleni. 
Ptice pojejo 
pesem prelepo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POMLADNI DAROVI 
Liza Viršček, 5.b 
 
Ko pomlad se zbudi, 
nas z darovi razveseli. 
 
Sadna drevesa cvetijo, 
rožice se iz spanja prebudijo, 
sonček na nas svetil bo 
to veselje pravo bo. 
 
Metulji okoli že letajo, 
živali v gozdu se zbirajo. 
 
Marec, April in Maj, 
trije pomladni strici so, 
ki pomladne darove prinesejo. 
 
 
 
POMLADNI ČAS 
Luna Klešnik Lo Duca, 5.b 
 
Pomlad je čas, ko narava zeleni 
in nebo lepo modri. 
Takrat vse lepo diše 
in se ptički peti uče. 
 
Takrat travnik ni pust, 
ampak s cvetlicami posut. 
To je pravljični čas, 
Ko ni več mraz. 
 
 
 
PESEM O POMLADI 
Jon Sajovic, 5.b 
 
Pomladi lepe rože zacvete, 
takrat pa grem jaz v gore. 
 
Tam zajamem gorski zrak 
dokler ne pride črni mrak. 
 
Domov pridem pred nočjo, 
ko ptički več ne pojo. 
 
Pomlad res lepa je,  
ker prebuja se vse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEPA POMLAD 
Tamara Stjepanović, 5.b 
 
Pomlad je zabavna pa tudi naravna, 
Eni še spijo, drugi pa se zbudijo, 
Oblaki lebdijo, ko rožice cvetijo. 
 
Ko ptice prepevajo,  
zaspanci kot medved še spijo, 
medtem ko se cvetlice že budijo, 
zunaj je lep sončen dan, 
zato nihče noče biti bolan. 
 
 
 
POMLAD 
Lili Hostnik, 5.b 
 
Spomladi rože cvetijo, 
se v gozdu ptički lovijo 
in za nami lepe misli letijo. 
 
Ko vse zacveti, 
prav lepo zadiši. 
Manjši vetrič zapiha, 
a prav nikogar ne prepiha. 
 
 
 
POMLAD 
Filip Mušič, 5.b 
 
Zunaj sije sonce 
in je toplo,  
meni pa hudo. 
 
Gledam skozi okno, 
Res je pomlad, 
vse je zeleno, 
vse že cveti. 
 
Kako rad bi stekel  
na travnik cvetoč, 
trgal rože, lovil metulje 
In se s prijatelji igral vriskajoč. 
 
Vendar ne smem,  
ostati moram doma. 
Pred pomladjo 
prednost zdravje ima. 

 


