21. marec, svetovni dan poezije in prvi pomladni dan

Pesem ne nastane iz čustev, ampak iz
skrbno

prebranih,

v

zadnjih

kotičkih

poiskanih pravih besed, ki potem v svoji
minimalnosti

sporočajo

mnogo

več.

Precizno delo. Ogledalo neizrekljivega.
21. marec. Prvi pomladni dan in svetovni
dan poezije. Poezija nas lahko prestavi iz
vsakdanjega življenja kamorkoli … V
poeziji se skozi besede vseh barv, ritmov
in zvokov ujamejo človeški občutki. Včasih
nam

pesmi

pomagajo

pri

iskanju

notranjega miru in našega bistva. Vsak
jezik pa ima tudi svojo poezijo in vsak
človek svoj ključ do nje.

Kosovel, S. Godba pomladi. (19??). Pridobljeno s
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-LSUXNLMD

Ponavadi smo kakšno besedo o poeziji na ta dan rekli pri pouku, z otroci prebrali
kakšno pesem. V zadnjih letih je na ta dan zaživela tudi akcija Plačaj kavo z verzom.
Navada je bila, da si si z verzom lahko kupil kavo v mnogih lokalih po Ljubljani, Sloveniji
in po svetu. Akcijo Plačaj kavo z verzom je leta 2013 zasnovala dunajska pražarna
kave Julius Meinl in na ta dan združila tisoče ljudi pri ustvarjanju ob kavi ali čaju. Letos
naj bi v akciji sodelovalo že preko 40 držav. Letošnja akcija pa je drugačna. Zaradi
ukrepov ob epidemiji koronavirusa, namreč poteka digitalno.
Tudi učenci predmetne stopnje OŠ Mokronog so sodelovali z objavo pesmi na virtualni
tabli Padlet.
Poslanica predsednika DSP ob svetovnem dnevu poezije

TOALETNI PAPIR
Toaletni papir je lahko bel,
vijoličen,
rumen,
ali zelen.
Lahko diši
ali pa smrdi.
Vzameš ga na wc,
ukradeš ga iz trgovine.
Lahko so iz njega tudi mojstrovine.

SESTRICA
Moja sestrica je lepa,
je najbolja, a skregamo se
Ko naju ni volja.
Se stepemo, igramo.
Bistvo vsega je, da se lepo imamo.
Rad jo imam in ona tudi mene, tako mislim.
Ona je našminkana in včasih tudi zakrinkana.
Rad jo imam.

RASTLINA
Rastlina ima življenje,
Tako kot ga imamo mi.
Živali ga imajo tudi,
In to ne samo psi.
Rastline so rože, drevesa,
živali pa vse, ki imajo veliko kože,
mrčesa in druge.
Rastline so lepe.

KOZAREC
Kozarec res je super stvar.
Lahko iz njega piješ,

ali ješ.
Pomiti ga je čisto lahko,
zato mamici ni delati težko.

MOJ MALI MUCEK
Mali mucek je zelo lačen,
cel dan spi,
in se veseli.
Ima babico Piksi,
ki cel dan spi tudi ona,
ni lačna,
ker je drugačna.
Rad imam mucka,
Piksi in Picasso.
Picassa je mamica od mucka.
Muckovo ime je anonimno,
zato le hitro drugam, da da vas na stran.

DOBER DAN
Dober dan je pozdrav
in označuje ali je noč ali pa dan.
Dober dan rečejo vsi,
katerim se to zdi,
da je prav.
Dober dan je kot lahko noč
ali pa hej, danes je lep dan.
Dober dan reče moj stric,
teta, bratranec, sestrična.
Tudi jaz rečem dober dan, potem
pa še šalo na stran.
KROMPIR IN STARŠI
Krompir okopavamo in ga sejemo.
Lahko je rdeč ali bel,

ampak rdeč je odveč.
Staršem moramo pomagati pri sejanju.
Ker, če ne bomo, bodo jezni na nas.
Jesti moramo krompir, ker zdrav je.
Če ne ješ krompirja ne boš zdrav,
Ali pač.
Starši so super.

MANDARINA
Mandarina je sladka ali kisla,
rumena ali oranžna.
Lahko jo ješ ,
a najprej olupiti jo moraš.
Raste na drevesu,
ki je zelen.
Ko mandarina zraste, jo poješ.
Ko jo poješ si sit.
Zato le jej mandarine, da boš sit,
kajti drugače boš jedel sladkarije,
in takrat boš kot sinji kit.
ŠOLA
Šola je prostor kjer učiti se je treba.
Otreseš se vseh skrbi.
Lepo se imaš.
A vedno moraš zgodaj se zbuditi.

LIZIKA
Liziko lahko ješ povsod,
je sladka rumena,
zelena, vseh barv,
zato čuvaj jo preden nekdo ukrade ti jo,
ker, ko je enkrat ni več,
gre preč.

VESELJE
Veselje zanimivo čustvo je,
včasih kar naenkrat odide,
drugič pa povsem nepričakovano pride.
Vedno znova čudim se,
kako lahko včasih le majhna stvar osreči te,
naj bo to sladkarija, obisk ali pa dober dan,
vedno zatem ostaneš nasmejan.
DRUŽINA
Družina je zelo dragocena stvar.
Rada te ima in te podpira.
Uresniči vse tvoje želje.
Želi si, da postaneš kar hočeš ti.
Ima veliko skrbi, tudi to, kje si ti.
Nikoli te ne zapusti,
a vedno, kjerkoli si, na njo ne smeš pozabiti.
LIČILA
Ta ličila res so super stvar.
zakrijejo vse napake in spake.
Polepšajo ti dneve v dan.
V njih počutiš se kot metulj razigran.

PRIJATELJ
Prijateljstvo je prava stvar,
Če prijatelja imaš nikoli se ne vdaš jov.
Kdaj je polno spletov in zapletov jov.
FIŽOLČEK
Fižolček raste, raste.
Raste do višav, kjer oblaki so,
sonce, "o je že dan",

zavpije Mojca.
Fižolček pojesti te bo treba!
Pa Mojca reče, da ni ga treba.
Fižolček je zdaj svoboden.
Saj Mojca gleda ga vsak dan,
Da kdo vrgel ne bi ga stran.

Pesmi so zapisali učenci predmetne stopnje OŠ Mokronog
Knjižničarka Sandra

