
DAN POEZIJE – PESMI OSMOŠOLCEV 

Ob dnevu dejavnosti, ki smo ga izvedli na daljavo, so osmošolci 

ustvarili akrostihe, haikuje, impresionistične pesmi in drugo.  

Prijetno branje!  

 

AKROSTIH 

 

Korona, korona prišla je med nas, 

Otrpli vsi brez besed smo ostali. 

Rekli so nam, da naj mirni bodimo. 

Ostani doma zdaj naš je slogan. 

Niti ven več hoditi zdaj ne smemo, 

Ampak moramo noter ostati in imeti dilemo. 

Virus objel je ta prelepi širni svet, 

Igre je konec zdaj v temo je odet. 

Rešili iz tega se bomo ven. 

Upanje vedno ostane, 

Spravimo se zdaj ven iz te drame. 

 

Emily 

 

  



Oblaki na nebu, 

So sonce zakrili. 

Tako nam svetlobo  so skrili. 

A res ni lahko, 

Nikoli več enako ne bo. 

In svet se ustavi, 

 

Da nam pove,  

Ostani doma, zdaj zares gre. 

Mi tega se držimo, da ne zbolimo. 

A kaj, ko tako težko živimo. 

 

Naj 

  



Srečen bodi s tem, kar imaš. 

Resnica je tista, s katero veljaš. 

Eno življenje si ti krojiš. 

Če ne, drugega ne dobiš. 

Enkrat samo potuješ. 

Ne zapravi ga. 

 

 Filip 

 

Koronavirus je hudoben. 

On nima nog, ampak mi jih imamo. 

Radi bi se družili. 

Odšli bi drugam. 

Nikakor ne gre! 

Ali pa ostanimo doma. 

Virus je pameten. 

In mi pametnejši. 

Radi bi pomagali. 

Učenci smo doma, tudi jaz.  

S šolo se rada poigram. 

 

 Emma 

  



Korona virus 

Obolevajo ljudje, 

Ranjeni ali ne, 

Oskrbujejo jih zdravniki, 

Na posteljah, polnih s kriki. 

A ljudi skrbi, če bodo še živi ali ne, 

Vnuki se k babicam stiskajo 

In dojenčki v zrak vriskajo. 

Red je red. 

Upoštevati ga mora vsak. 

Svet je na žalost preklet! 

 

Tara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Pomlad je čudovita, zraven pa barvita, 

   Okrašena s cvetovi je silovita 

z Majskimi rožami je prekrita, 

   Lepo je okrašena in silovita. 

   A vedno je z življenjem prekrita. 

   Drevje ozeleni in njegovo listje še bolj zašelesti. 

 

     Tjaša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kdaj bo šola? 

Online učenje je smola. 

Računalniki nas prevzamejo,  

Obsedeni postanemo. 

Nastala je panika, 

Aktualna je korona, 

Virus nas plaši 

In tako ogroženi so vsi. 

Rekli so, da bo hitro minilo, 

Ura tiktaka, naj bo opozorilo. 

Svet naj bi na boljše spremenilo. 

 

Ksenija 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karantena že dober mesec traja,  

Okrog nas kot nevidna je ograja. 

Radi ven bi pobegnili,  

Odšli proč in se dolgo ne vrnili. 

Ne morem na trening ne v šolo, 

Ali bi lahko zaključili to moro! 

Virus okrog nas še vedno razsaja, 

In ujeti bomo do konca maja. 

Res zaprte so trgovine razne, 

Ulice pa še vedno prazne,  

Samo politiki imajo še vedno ideje blazne. 

 
 
Taryn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ko pogledam skozi okno, 
opazim,  
da vse mirno je. 
 
Oblaki le na nebu 
premikajo se, 
kot da vsa tišina usahnila je. 
 
Razmišljam o tem,  
kam je prišel ta svet 
pa še o poletnih dneh. 
 
Obžalujem, 
da lahko lepe razglede mest, 
gledam le skozi sence dreves. 
 
Najraje bi zbežala od tam, 
nekam na lepše, 
nekam drugam. 
 
A vendar je to vse nemogoče, 
ampak vse se da, 
če se hoče. 
 
Vidim in opažam,  
da ljudem je težko, 
saj svobodni niso. 
 
Iščem  
nasmejane obraze ljudi, 
vendar teh več ni. 
 
Rada bi, 
da temu konec se naredi, 
saj ta virus ubija ljudi. 
 
Upam,  
da vse bo kot prej, 
tudi nov začetek je okej. 
 
Super, konec pesmi je prišel, 
upam, da tudi koronavirus 
bo odšel. 
 
Vaneja 
 

 



Koronavirus, ti bolezen, 

Oh, kaj si nam prinesla,  

Resna si, ne zbiraš, 

Omamljaš in pobijaš, 

Naše zdravje nam kvariš. 

A vedi, da se te vsak brani. 

Veliko sreče, zdravja 

In epidemija draga, 

Res te bomo zavrnili, 

Ukrotili in spodili. 

Srečo, zdravje spet si bomo ustvarili. 

 

Arlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSTANI DOMA 

(vse pesmi imajo naslov Ostani doma) 

 

Ostal sem doma 

Saj je na pohodu zloglasni  morilec. 

Ta morilec je korona virus 

Ampak mene ne ustraši. 

Najboljše je, da se z morilcem ne srečamo 

In ostanemo doma. 

 

Doma je zanimivo, včasih pa dolgočasno, 

Opisujemo počutje v domačem priporu. 

Mama mi teži pri delu za šolo, 

Ata pa se smeje v roki s Coca-colo. 

 

Tai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okroglo sonce sije na nebu, 

Spet je riba ušla galebu. 

Trgovine so zaprte, 

Astronavti jedo krte. 

Na obrazih vseh so maske 

In na avtih več ni praske. 

Daleč stran je zdaj cepivo, 

Okno zgleda zanimivo. 

Mama hoče, da grem ven, 

A to zločin je, ji povem. 
 

Enej 

 

Ob takih dnevih 

Si vsi želimo 

Tavati po mestu, 

Ampak ne pozabimo, 

Naše zdravje je na prvem mestu. 

Igrajmo se doma, 

Delajmo zanimive stvari, 

Ostanimo v krogu družine, 

Mirno in potrpežljivo čakajmo, 

A se vseeno zabavajmo. 
 

Luka 



Ostati treba je doma, 

Si v dnevni kino narediti,  

Tudi v šolo po Skypu priti. 

A ne smemo pozabiti, si masko 

Namestiti, od drugih se 

Izoliraj, 

Doma se manikiraj. 

Ob sončnem vremenu  

Malo v naravo gremo, 

A ne pozabimo na sončno kremo. 
 

Maruša 

 

Ostanimo doma, da ne bo težav. 

Skupaj bomo nekoč odšli na Triglav. 

Tam bomo imeli cel kup zabav. 

Ampak upamo, da bo čim prej konec vseh naših težav. 

Na poti na Triglav pred nami bo udav. 

In kdo nas bo takrat rešil? Verjetno ne pav. 

 

Doma nas bo čakal kuža zvedal. 

Okoli hiše nas bo zasledoval. 

Medtem ko mu bom žogo podal. 

A kdaj mi bo lahko vso ljubezen predal? 

 

Jan 



Obrazno masko si nadenem.  

Stran od ljudi na sprehod krenem.  

Tako žalostno je to.  

A upam, da kaj kmalu boljše bo.  

Nimam družbe, šole ni.  

Izolacija me že skrbi.  

Dolgo bomo še doma.  

Otroci, starši, družina vsa.  

Moramo se potruditi in  

Antivirus hitro odkriti. 
 

Pia Maja 

 

Ostajam doma že mesec dni, 

Skupaj z družinami smo zaprti vsi. 

Ta virus vzel nam je veliko reči, 

A šolskega dela žal vzel nam ni. 

Na računalnike buljimo vsi 

In da manj bi bilo nalog, si vsak želi. 

 

Da ta virus bomo ustavili, 

Ogromno časa bomo porabili. 

Mogoče se šola do konca leta odpre: 

»Ajoj«, takrat sezona testov se začne!«  

 

Maruša 



                                                          HAIKU 

Mislim na tebe, 

laž je, da te ne ljubim, 

le pridi k meni. 

 

Le pridi k meni, 

ker te zelo pogrešam 

in me objemi. 
 

Nives 

 

 

 

 

Zvečer sem našel 

najlepšo pot na goro 

ob žvrgolenju ptic. 

 

Teo 

 

 

Ladja na morju, 

sneg na visoki gori, 

obarva mi dan. 
 

Vrti se kolo, 

pomladna luna sije, 

sanje plavajo. 

                                                 Alan Adrian 

 

Roza so drevja 

burja cvetove piha, 

meša vejevja. 
 

Maruša  

Šola je zunaj, 

topli veter piha nam, 

Markovec žari. 

 

Luka
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In potem se je  

vse spremenilo. Kot da 

življenja ni več. 

************* 

Mogoče smo tu  

da umremo tako, kot 

nas je najbolj strah. 

************* 

V ogledalu  

vidimo le pogubo. 

Ker je naš odsev 

 

Julija 

 

 

Hladno leteča -  

nahrani se šimpanza  

na nizkem drevju. 

 

Gael 

 

Bela, molčeča, 

prazna in bleda, nema 

ter tiha – stena. 

 

Sofia

 

 



IMPRESIONISTIČNA PESEM 

 

 

Brezčasno in 

nadležno veliko 

nebo se vzpenja visoko. 

Veter razpiha oblake nebes, 

kjer nedolžne duše prebivajo 

starih, otrok, vsi mrtvih teles. 

Luna posveti po grobovih  

z bršljanom obdanih 

in komaj izkopanih. 

Pokopališče 

edino žalost išče. 

Julija 

 

 

 
 
          Tam v daljavi ste, 

v megli se skrivate tam nekje,  
prelepe bele gore, 
da vas vidim, čakam do zore. 

 
V daljavi pod oblaki, 
ščitijo vas vsi junaki, 
snežna odeja je na vas, 
kako zdržite ves ta mraz. 

 
Luka 
 

 



        LUNA 

         Je kot lepa zaspana kuna,  

         je kot vrtiljak v vesolju, 

         ki ne ustavi se v našem okolju. 

         Včasih nas meče s postelje, 

        da tavamo okrog. 

        A vseeno nas vleče k sebi, 

        kjer je neskončen vrtiljak. 

 

 

                 Filip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARANTENA 

(vse pesmi v tem sklopu nosijo naslov karantena) 

 

Danes bom kot stalaktit visela na telefonu, 

sedela in uživala na sončku na balkonu. 

Pogled usmerjen v nebo sončno, 

še napol v spancu gledam svetlobo močno. 

 

Razmišljam, koliko lepih zvezdic je na nočnem nebu, 

koliko litrov vode lahko mi stoji v žlebu. 

In tu se je začela vsakdanja rutina, 

biti v karanteni in v brezdelju uživat. 

 

Ne gremo na sprehod, moramo biti samo not, 

policijska ura pravi tik tok. 

Upam, da bo kmalu tega konec,  

saj imam karantene poln lonec. 

 

Gaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V njej sem vedno bolj lena, 

z družino obkrožena, 

v dolgčas potopljena. 

 

Tik tok me zaposluje, 

in tako se mi dobra volja stopnjuje. 

 

Moja duša ima praznino, 

počutim se, kot da bi me zaprli v votlino. 

 

Mislila sem, da se bom spočila, 

si baterije napolnila, 

a zdaj odpor sem dobila, 

ker rada ven bi hodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doma zaprta samevam, 

svojo glasbo odmevam. 

Dolgčas ne odneha, 

tudi moj pes zeha. 

 

Skozi okno gledam 

in se zavedam, 

da sem sama, 

le s starši obdana. 

 

Pogrešam prijatelje, 

velike imam želje, 

da ven bi hodila 

na sončne nedelje. 

 

Julia  

 

Ura je osem, budilka zvoni 

samo še malo, ful se mi spi, 

nekaj pojem, hitro računalnik odprem 

in se veselo učiti začnem. 

 

Tako je vsak ljubi dan, 

upam, da kmalu ta korona 

gre stran.  

 

Zara  
 

 

 

 



KORONA ASOCIACIJE 

 

Karantena – ostani doma  

Obrazne maske – obvezne  

Rokavice – zaželjene  

Osamljenost – vsakdanjik  

Nerazumevanje – pogosto  

Aplavz – za zdravstveno osebje  

Vera – v hitro prekuženost  

Izolacija – trpljenja  

Razkužila – zmanjkuje  

Uspeh – se pričakuje  

Sreča – je opoteča 

 

Pia Maja 

 

Konec druženja 

Obup nad seboj 

Raztresenost 

Omaganost 

Nelagodnost doma 

Apatija 

Volja do dela 

Izziv 

Razumevanje ljudi v stiski 

Učenje na daljavo 

Sočutje bolnim ljudem 

 

Ida 

 



LIKOVNA PESEM 

 

      Gaja 

 

Gaja 

 

 

 



  

                         Alex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠE NEKAJ PESMI 

 

GLASBA 
 
Glasba je zame življenje, 
če mi jo vzameš, 
te bo preganjalo trpljenje. 
 
Poslušat muziko je moj vsakdan, 
hitro koreografijo deliti znam. 
 
Hip hop vadim prav vsak dan, 
če mi omeniš balet,  
mi poči svet. 
 
Repanja na poznam,  
Prešerna in Pavčka 
pa zapeti znam. 
 
Kartika 

 
 
 
 
VREME 
 
Včeraj sonce, danes sneg, 
čuden je ta naš svet. 
Ustavimo globalno segrevanje mi , 
da se to čim manj krat zgodi. 
 
Rene 

 
 
 



POMLAD 
 
Pomlad je prelepa: 
rože cvetijo, čebele brenčijo, 
ptički žvrgolijo, 
rože cvetoče prelepo dišijo. 
 
Spomladi se otroci zunaj igrajo, 
imajo se radi, 
lepo se zabavajo. 
 
Pomlad je prelepa zato, 
ker se krepi prijateljstvo 
v nas in to je lepo. 
 
Tadej 

 
 

POMLADNA 
 

Sonce sije, rože cveto, 
jaz pa veselo gledam v nebo. 

Ptički žvižgajo, po pomladi diši, 
drevje pa iz dneva v dan, bolj zeleni. 

 
Pomlad je že tu, res je lepo, 
meni pa misli bežijo v nebo. 

Šole še zdaleč konec ni, 
zaradi česar vsa ta lepota zbledi. 

 
Natalija 

 
                       
 

 
 



POLETJE 
 
Poletje je moj najljubši letni čas, 
lepa čustva zbudi v vsakem od nas. 
 
Lepota sončnega zahoda me prevzame, 
vso negativno energijo iz našega telesa odvzame. 
 
Poleti lahko počnemo marsikaj: 
se kopamo v morju, 
se čudimo lepemu obzorju. 
 
Poleti so razne prireditve;  
koprske nimajo primerjave, 
včasih jih opazujem iz daljave. 
 
Ko se poletje konča, 
postanem žalostna. 
Ampak nič ne skrbim, 
saj z vsakega poletja dober spomin dobim. 
 
Teodora 

 
ZAČENJA SE POMLAD 
 
Sonce prijetno pripeka, 
trava zeleni, 
čeprav se na svetu veliko godi,  
narava še vedno veselo brsti.  
 
Polžki so iz hišic prilezli,  
ptički iz gnezd zlezli, 
s krili veselo poleteli v nebo, 
z mislijo, da kmalu vse boljše bo. 
 
Tita 



SMETI 
 
Smeti, ki jih pometemo,  
so še vedno smeti.  
Tudi če se smeti dvignejo v zrak,  
bodo še vedno v zraku smeti. 
Iskanje rime za smeti me zelo razveseli, 
a za smeti rime na žalost ni. 
 
Val Mario 

 
PESEM 
 
Šola je zaprta, 
doma moram sedet, 
mučim se v neskončnost 
kar koli razumet. 
 
Vsak dan je isti –  
jem, spim, 
vstanem in se učim. 
 
Pravijo, da je časa na pretek, 
a meni vsakič zmanjka ga. 
 
Učim se in učim, 
občutek imam,  
kakor da nič posebnega  
ne naredim. 
 
Gašper 

 
 
 
 



Virus nas je obiskal, 
družino skupaj zbral. 
Za računalnikom posedimo, 
se kaj novega od učiteljev na daljavo naučimo.  
 
Mark 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Čas koronavirusa je,                          
zato smo vsi doma že.  
Učimo na daljavo se  
in zelo dobro nam gre. 
 
Tu pa tam kakšna težava je,  
zato učitelji so tu, da rešijo me.  
 

Zelo pogrešam rokomet svoj, 
saj tam je bil edini svet moj. 
 
Upam, da kmalu bo to minilo vse, 
da s prijatelji bom družil se.  
 
Mark 

 
 


