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UVODNA BESEDA 

 

OŠ Žužemberk že vrsto let razpisuje literarno-likovni natečaj za vse učence centralne šole in  

podružničnih šol, ki se zaključi ob kulturnem prazniku 8. februarju. Letošnji natečaj je bil 

razpisan že v mesecu septembru na temo »Lep je dan«. Z namenom, da bi bili učenci pozorni 

in znali ceniti vse drobne dogodke in doživetja slehernega dne, so opazovali dogajanje okrog 

sebe, razmišljali ter literarno in likovno poustvarjali situacije in dogodke, ki jim veliko 

pomenijo, jih osrečujejo in jim polepšajo vsak dan.  

Učenci od 1. do 3. razreda so sodelovali z likovnimi deli, učenci od 4. do 9. razreda pa so 

lahko sodelovali z literarnimi in likovnimi izdelki. Usmeritve za literarni del natečaja so bili 

doživljajski spis, zgodba, pesem ali dramski prizor, za likovni del pa je bila predpisana 

ustvarjalna tehnika s tempero ali flomastrom. 

Literarne in likovne izdelke sta po predhodnem kritičnem izboru učiteljev pregledali določeni 

komisiji iz vrst učiteljev. Prva komisija je bila imenovana za izbor literarnih izdelkov in druga 

za pregled in izbor najboljših likovnih izdelkov. Izmed prispelih stvaritev vsakega razreda so 

bili izbrani izdelki, ki so kvalitetno in izvirno izstopali. Avtorji zelo dobrih izdelkov prejmejo 

priznanja, avtorji najbolj izvirnih in kvalitetno dovršenih izdelkov pa prejmejo nagrado. 

Nagrade se podeli na javni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 7. februarju 2017 v 

OŠ Žužemberk za učence centralne šole in PŠ Šmihel, učencem podružničnih šol Ajdovec in 

Dvor pa se podeli na svojih javnih kulturnih prireditvah. 

Komisija za izbor najboljših literarnih del je učencem od 4. do 9. razreda podelila 52 priznanj 

in 5 nagrad, komisija za likovni del natečaja pa je učencem od 1. do 9. razreda podelila 54 

priznanj in 11 nagrad. Izbrana  literarna in likovna dela so predstavljena v nadaljevanju 

biltena.  

Bralec lahko ugotovi, kako razmišljajo učenci, kje vidijo vsakdanje zadovoljstvo, kaj jih 

osrečuje in po čem strmijo. Z željo, da bi rastli in se razvijali v okolju, v kakršnem želijo 

živeti, se zaključuje letošnji razpis literarno-likovnega natečaja. Naj doživijo čim več lepih 

dni, ki jim bodo dali moč in motivacijo za ustvarjalno in polno življenje.    

 

Ravnateljica Mira Kovač, prof. 
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ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA LITERARNI NATEČAJ »LEP JE DAN« 

 

Na šolskem literarnem natečaju so lahko sodelovali učenci od 4. do 9. razreda matične šole s podružnicami. 

Komisija, ki se je sestala 9. januarja 2017 ob 14.00, je pregledala vsa poslana dela, jih razvrstila v kategorije in 

jih ocenila. Dogovorili smo se, da podelimo dve vrsti nagrad: knjižne nagrade in pisna priznanja. 

 

Število podeljenih nagrad: 
 

 

 

 

Komisijo za literarni del so sestavljali: Andreja Šercer Robič, Nataša Škrbe, Marjeta Zore,  Blanka Perpar, 

Milena Legan, Petra Švajger in Vesna Kastelic. Kriteriji, ki so jih pri ocenjevanju upoštevali, so bili: ustreznost 

teme, izvirnost, ustvarjalnost in bogastvo besedišča. Izdelki učencev so bili razdeljeni  po razredih. Nagrada za 4. 

razred ni bila podeljena, ker komisija ni prejela nobenega prispevka.  

 

Seznam nagrajenih učencev: 4.-6. razred: 

 

Knjižna nagrada: 

Lana Papež, 5. a OŠ Žužemberk 

Žan Mravljak, 6. b OŠ Žužemberk 

 

Priznanje: 

Vid Vidic, 5. a OŠ Žužemberk 

Tanaja Kopač, 5. a OŠ Žužemberk 

Anže Longar, 6. a OŠ Žužemberk 

Anej Novak Rozman, 6. a OŠ Žužemberk 

Jakob Longar, 5. a OŠ Žužemberk 

Bine Kocjančič, 5. b OŠ Žužemberk 

Žana Šercer, 5. b OŠ Žužemberk 

Neža Pust, 5. b OŠ Žužemberk 

Pia Repar, 6. a  OŠ Žužemberk 

Nik Murn, 6. a OŠ Žužemberk 

Lea Papež, 6. a OŠ Žužemberk 

Nejc Muhič, 6. b OŠ Žužemberk 

Matej Zaletelj, 6. b OŠ Žužemberk 

Matic Hrovat, 6. b OŠ Žužemberk 

Karmen Turk, 6. b OŠ Žužemberk 

Betka Blatnik, 6. b OŠ Žužemberk 

 

Klara Godec, 6. a OŠ Žužemberk 

Gal Emerik Peterka, 6. a OŠ Žužemberk 

Elma Ebipi, 6. a OŠ Žužemberk 

Domen Legan, 6. a OŠ Žužemberk 

 

 

Seznam nagrajenih učencev: 7.- 9. razred: 

 

Knjižna nagrada: 

Niko Longar, 7. b OŠ Žužemberk 

Urša Zupančič, 8. a OŠ Žužemberk 

Vita Hren, 9. a OŠ Žužemberk 

 

Priznanje: 

Viktorija Jaklič, 7. a OŠ Žužemberk Mark Gliha, 7. b OŠ Žužemberk 

Špela Pucelj, 7. a OŠ Žužemberk Gregor Pograjc, 8. a OŠ Žužemberk 

Jan Štupar, 7. a OŠ Žužemberk Jakob Majer, 8. a  OŠ Žužemberk 

Polona Meglen, 7. a OŠ Žužemberk 

Jaka Juršič, 7. b OŠ Žužemberk 

Sara Kastelic, 7. b OŠ Žužemberk 

Živa Zajec, 7. b OŠ Žužemberk 

Marija Mrvar, 7. b OŠ Žužemberk 

Lucija Mrvar, 7. b OŠ Žužemberk 

Laura Košiček, 8. a OŠ Žužemberk 

Katja Jaklič, 8. a OŠ Žužemberk 

Nika Blatnik, 8. a OŠ Žužemberk 

Zala Legan, 8. a OŠ Žužemberk 

Matic Longar, 8. b OŠ Žužemberk 

Petra Mrvar, 8. b OŠ Žužemberk 

 LITERARNI DEL 

4.-6. r. 7.-9. r. Skupaj 

Nagrada 2 3 5 

Priznanje 20 32 52 
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Neža Kuhelj, 7. b OŠ Žužemberk Rok Može, 8. b OŠ Žužemberk 

Janja Longar, 7. b OŠ Žužemberk Vesna Zarabec, 8. b OŠ Žužemberk 

 

 
 

 

Erika Mohorčič, 9. a OŠ Žužemberk   Tjaša Legan, 9. a OŠ Žužemberk   

Klara Blatnik, 9. a OŠ Žužemberk    Zala Novak, 9. a OŠ Žužemberk 

Maša Praznik, 9. a OŠ Žužemberk    David Štrumbelj, 9. a OŠ Žužemberk 

Samo Gliha, 9. a OŠ Žužemberk    Urška Pečjak, 9. a OŠ Žužemberk    

Ana Slak, 9. a OŠ Žužemberk    Tina Mohorčič, 9. b OŠ Žužemberk 

 

Žužemberk, 9. 1. 2017     Zapisnik zapisala: Andreja Šercer Robič, prof.  
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ZAPISNIK ŠOLSKEGA LIKOVNEGA NATEČAJA NA TEMO »LEP JE DAN« 

Komisija se je zbrala v ponedeljek, 9. 1. 2017, ob 14. uri v likovni učilnici. 

V komisiji smo sodelovale Petra Zadel, Zvonka Struna, Irena Prodanić Vasić, Irena Platiše in Maja 

Mlakar. 

Sodelujoči učenci in nagrade (poudarjene): 

OŠ ŽUŽEMBERK 

Maj Jefim, 1. r. 

Urban Krese, 1. r. 

Maja Dovč, 1. r. 

Živa Mirtič, 1. r. 

 

Žana Hrovat,  2. r. 

Tjaša Hrovat, 2. r. 

Anja Zarabec, 2. r. 

Gregor Rojc, 2. r. 

Katjuša Plot, 2. r. 

 

Mia Piletič, 3. r. 

Ema Žbogar, 3. r.  

Maja Pucelj, 3. r. 

 

Lana Pasar, 4. r. 

Vid Urbančič, 4. r.  

Anej Maver, 4. r. 

Nina Dovč, 4. r. 

 

Maša Pograjc, 5. a 

Teja Skledar Hudoklin, 5. b 

Ula Črnagoj, 5. b 

Julija Papež, 5. b 

 

Nejc Muhič, 6. b 

Karmen Turk, 6. b 

Žan Mravljak, 6. b  

Lara Zupančič, 6. b  

 

Janja Longar,  7. b 

Jakob Travnik, 7. a 

Polona Meglen, 7. a 

 

Živa Lavrič, 8. b 

Vesna Zarabec, 8. b  

 

Ula Hrovat,  9. b 

Rebeka Breznikar, 9. a 

Tjaša Pestotnik, 9. b 

Vita Hren, 9. a 

PŠ DVOR 

Sara Krajnčič, 1. r. 

Julija Papež, 1. r. 

Klara Šabić, 1. r. 

Nik Legan, 1. r. 

Maruša Hočevar, 1. r. 

 

Luka Zupančič,  2. r. 

Petra Gorenčič, 2. r. 

Aleks Galamič, 2. r. 

Ajda Humek, 2. r. 

Manca Hrastar, 2. r.  

 

Nika Mikec, 3. r. 

Luka Novak, 3. r. 

Sanja Štravs, 3. r. 

Špela Blaznik, 3. r. 

Lara Plot, 3. r. 

 

Jože Primc,  4. r. 

Žiga Štupar, 4. r. 

Teja Štravs, 4. r. 

Lana Šribar, 4. r. 

Peter Avguštin, 4. r. 

Žana Kobe, 4. r.
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PŠ ŠMIHEL 

Žan Zaletelj, 4. r. 

Maruša Miklič, 4. r. 

Valentina Mrvar, 4. r. 

Klara Pograjc, 4. r.  

Vid Struna, 4. r. 

Nik Miklavčič, 3. r. 

Nejc Miklavčič, 2. r. 

 

 

 

PŠ AJDOVEC 

Sara Kuhelj,  4. r. 

Neža Skube, 3. r. 

Karolina Rozman, 1. r. 

Eva Štravs, 3. r. 

 

 

Žužemberk, 9. 1. 2017                                                                          Zapisala: Maja Mlakar, prof. 
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LEP JE DAN 

 

Mnogim ljudem se zdi, da je v vsakem dnevu nekaj črnega in slabega ter največkrat pozabijo 

na lepe stvari, ki se jim zgodijo v življenju. Lep dan vsak človek vidi drugače. Nekateri si ga 

predstavljajo kot dan, ki ga preživijo s svojo družino, drugi pa kot prazničen dan, ko se vsi 

zberejo, praznujejo in se obdarujejo. Meni je dan najlepši takrat, ko nimam skrbi in mi ga 

polepša sonce ali ljudje, ki mi nekaj pomenijo. Tudi če se nam nekateri dnevi zdijo prazni in 

težavni, ne smemo pozabiti, da je v vsem slabem nekaj dobrega in da za dežjem vedno posije 

sonce. Velikokrat pa si dan polepšamo sami. Otroci v šoli z dobrimi ocenami, ostali pa si 

vzamejo čas zase in gredo na dopust ali pa samo v naravo, se sprostijo in tako pozabijo na 

skrbi. Ne smemo pozabiti, da je vsak dan dar in ga moramo izkoristiti ter čim manj časa 

zapraviti s televizijo, računalnikom in ostalimi napravami, ki predvsem mladim največkrat 

krajšajo čas. Namesto tega raje odprimo oči in videli bomo lepoto življenja. 

Ana Slak, 9. a 

                                                                                                       

 

 

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, ko zjutraj sonce 

posije in se počutiš živega.   

Lep je dan, kadar te nič ne 

spravi v slabo voljo. 

 

V šoli tudi kdaj dobiš dobro 

oceno, takrat se ti zdi, da je 

to tvoj srečen dan.                                Karolina Rozman, 1. r PŠ Ajdovec 

Lep je dan, 

ko ti starši pripravijo zabavo. 

 

Lep je dan, ko ptički žvrgolijo, 

s teboj se veselijo in ti s pesmijo 

lep dan želijo. 

Lep je dan, ko se družiš s prijatelji. 

                                    David Štrumbelj,  9. a 

 

 

                                                          

 

 

                       Gregor Rojc, 2. r.  
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LEP JE DAN 

 

»Lep je dan,« si reče vsak, ki doživi nekaj čudovitega. Včasih je dovolj le sonce, ki ga vidimo 

ob jutru. Včasih je razlog za to pesem, kakšno majhno presenečenje, mogoče oseba ali pa 

preprosto dan. Vsak si želi sestavljati najlepše dneve, vsak želi imeti najlepšo sestavljanko. 

Lahko je lepa, vendar za vsak dan se moramo potruditi najbolje in uspel bo. Vsak ima rad 

kakšno darilo, da mu to polepša dan. Vendar, ko ti ga polepša oseba, ki ti nekaj pomeni, je to 

neprecenljivo. Nobeno darilo ni lepše od tega, ki nam da tudi motivacijo za utrujen dan. Ko je 

dan lep, se smejemo. Pogosto se ne zavedamo, ampak z nasmehom polepšamo dan tudi 

drugim. Nasmehov ni treba plačati, zato se moramo čim bolj truditi, da jih delimo kar tako, 

mimogrede. Bodimo kot sonce, ki se nam vsak dan smeje. Tudi če je deževen dan, nam sije, 

samo opaziti ga moramo, vse rože zrastejo namreč po dežju, ko na njih posije sonce. Te so kot 

ljudje, ki pridejo v naše življenje, da nam ga polepšajo. Za nekoga kot knjige, ki nam dajejo 

navdih. Vsak dan je preprosto lahko lep, če ga tako vidimo.  

                  Erika Mohorčič, 9. a                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Maj Jefim, 1. r.  

                                                                                                    Maša Pograjc, 5. a 

 

 

LEP JE DAN 

 

Ko govorimo o lepem dnevu, mislimo takrat, ko je vse lepo ter prav, za kar bi nas ne bilo 

treba skrbeti. Mislimo, da je  vse v najlepšem redu, saj pozabimo vse naše skrbi. 

Ob sebi imamo družino, prijatelje, s katerimi lahko preživimo več  časa. Ko nam je težko, 

nam stojijo ob strani ter nas razveselijo na vse možne načine. Če bi bili sami na tem svetu, bi 

bili osamljeni, dan bi se vlekel, zato moramo biti v tem času veseli, se zabavati, predvsem pa 

družiti. Večina ljudi se ob lepem sončnem, toplem dnevu zadržuje v sobah pred računalniki, 

namesto da bi šli ven na svež zrak, se družili in spoznali nove ljudi. Čez čas boš našel pravega 

prijatelja, ki ti bo stal ob strani. Če ne boš to storil kmalu, ga mogoče nikoli ne boš našel. 

                                                                                                                         Klara Blatnik, 9. a 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan,  

ko te zjutraj sonce prebudi   

in te dobri volji prepusti. 

 

Vse že diši po snegu. 

 Imaš skomine, 

zato v prihajajočih zimskih dneh, 

pozabiš o skrbeh. 

 

Lep je dan, 

če nisi sam. 

Ko si s prijatelji, 

ki te znajo v dobro voljo spraviti. 

 

Veselimo se 

prihajajočih dni,                                 Vita Hren, 9. a 

saj čez praznike 

jih pač ni! 

                       Maša Praznik, 9. a 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

      Nekoč je v velikem korenčku živel zajček Miha. Bil je majhen z zelo velikimi očmi in 

velikimi uhlji. Imel je majhen repek in zelo špičaste zobke. Bil je skromen, prijazen in 

delaven. Na svoji njivici je gojil veliko korenja in ga prodajal na tržnici. 

      Nekega dne je odšel v mesto Deteljica. Kupil si je škornje in klobuk. Nato je šel na kavo 

in na poti je šel mimo loterije. Vprašal se je, zakaj ne bi še on enkrat poskusil, in poskusil je. 

Ko je prišel v kavarno, je naročil kavo in dva korenčkova piškota. Čez deset minut je v 

kavarno prišla lepa mala zajčica. A kavarna je bila čisto polna, le še pri zajčku Mihu je bil 

prost sedež. Vprašala ga je, če se lahko usede. Ko jo je ta videl, so se mu kar zaiskrile oči, ker 

je bila tako lepa. Seveda ji je dovolil. Malo sta klepetala in sčasoma se je tudi ona zagledala 

vanj. Ko sta že želela oditi, jo je zajček povabil na večerjo in ta je seveda privolila. Ko je 

zajček prišel domov, je odšel na njivico negovat svoje korenje. Ko je bila ura sedem zvečer, je 

odšel v hiško, da se je uredil in umil za zajčico. Potrem pa je odšel na lokacijo, kjer se bosta 

srečala. Ta kraj je bil na romantični ladjici. Ko sta pojedla večerjo, sta gledala drug drugega in 

naenkrat sta se poljubila. 

      Ko je zajček prišel domov, je prižgal televizijo in na programu je bilo žrebanje lota. In 

ravno on, zajček Miha, je zadel sedmico. Ko se je potem ulegel v posteljo, je samo še rekel: 

»Kako lep je lahko dan,« in zaspal. 

                                                                                                                            Samo Gliha, 9. a 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan,    

ko se sonce smeje, 

ko trata zeleni in  

ko sliši se ta otroški smeh.  

 

Lep je dan, 

ko nisi sam, 

ko vse skrbi pozabiš, 

ko nekoga objameš 

in mu rečeš: »Rad te imam.«     Lara Zupančič, 6. b 

        

Lep je dan, 

tudi ko se zjočeš, 

tudi ko dežuje in grmi. 

                          Tjaša Legan, 9. a 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

Sonce, zvezde, nasmeh mimoidočega, otroška igra, nepopisno veselje, neustavljiv smeh z 

najboljšo prijateljico, skupen izlet z družino, objem sestrice, pomežik simpatije, drobna 

pozornost prijateljice …  

Vse to so stvari, ki mi nepopisno polepšajo dan. Zdi se mi, kot da je celo vesolje na moji 

strani, kot da lahko premikam gore in je vse mogoče. Kako malo je potrebno, da mi nekdo 

polepša dan. In ravno tako malo, da jaz nekomu razsvetlim trenutek v življenju. Komurkoli. 

Mamici lahko pomagam pri pospravljanju, očku pri pranju avtomobila, sestrici pri barvanju 

pobarvanke, prijateljici pošljem prijazno sporočilo, sošolcu razložim snov, sosedi prinesem 

stvari iz trgovine … Dobro se vrača z dobrim, v to resnično verjamem. Vsako dobro dejanje 

sproži v človeku nekaj dobrega. Lepo je prejeti, še lepše pa podariti. Ko bodo vsi ljudje to 

dojeli, bosta na svetu samo še mir in sreča. Vesela sem, da živim obkrožena z ljudmi, ki me 

podpirajo in me imajo radi. To mi pomeni vse na svetu. 

Vsak ima pravico do tega, da je ljubljen in da se mu dogajajo lepe stvari. Svet je lep, ljudje, 

bodimo dobri drug do drugega. Vsaka drobna pozornost je lepo dejanje, ki nas napolni s 

srečo. Hvaležna sem za to, da živim, da sem to, kar sem … Hvala vsem, ki ste pripomogli k 

temu. Starši, prijatelji, vsi poznani. Kajti, ne pozabimo, dobro se vrača z dobrim in trudila se 

bom, da se bom tega držala. 

                                                                                                                             Vita Hren, 9. a 
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LEP JE DAN  

 

Dan je lep, 

ko ga imaš s kom deliti. 

Tedaj ni pomembno, kaj 

se nam je zgodilo v preteklosti.   

 

Sedaj je pomembno, 

kaj bomo ustvarili danes. 

Pomembno pa je le to,  

da gledamo pot naprej ter ne nazaj. 

 

A vsak dan skriva nekaj lepega.                  

Ponedeljek je dan,  

ko k nam želijo  

vse obljube minulega vikenda. 

 

V torek moramo narediti nekaj, 

kar je zgolj za naše veselje.     Živa Lavrič, 8. b 

Sreda pa je najboljši dan   

v tednu. 

 

Četrtek je največja krivulja 

našega celotnega telesa – nasmeh. 

In petek je dan, ko se iz naše  

duše razširi nasmeh med vse ljudi. 

   Urška Pečjak, 9. a                                                         

                                          Jakob Travnik, 7. a 

Vid Struna, 4. r. PŠ Šmihel 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko se zgodaj zbudim, 

se pogledam v ogledalo 

in si dobro jutro zaželim. 

 

Prelep je dan, 

ko iz šole domov se vrnem, 

Ferdota počoham             

in na kavč se zvrnem. 

 

Še lepši je dan, 

če nisi sam, 

ko imaš nekoga, 

čeprav je nadloga.              Manca Hrastar, 2. r. PŠ Dvor 

 

Super je dan, 

ko imaš rojstni dan, 

takrat povabiš prijatelje, 

da skupaj praznujete. 

 

Čudovit je dan, 

ko te nekdo nasmeje, 

ko te objema neskončna sreča 

in se zadovoljstvo nad življenjem veča.   

 

Kako lep je bil dan, 

pomislim zvečer, 

ko v posteljo padem 

in oči zaprem. 

Po glavi mi srečne misli bežijo, 

vesele, neutrudne hitijo, hitijo. 

Oči se utrujeno kmalu zaprejo, 

da jutri bo lep, sanjam pod odejo. 

                                      Zala Novak, 9. a 

                                                                                         Teja Štravs, 4. r. PŠ Dvor 
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LEP JE DAN 

Danski pregovor pravi: »Življenje ni sklop zgolj srečnih trenutkov. Če hočemo živeti, 

moramo najti srečo tudi v manj srečnih trenutkih.«  

Dan si lahko polepšamo na veliko načinov. Lahko se družimo s svojimi prijatelji ali družino, 

se zabavamo s hišnimi ljubljenčki, gremo na sprehod ali pa počnemo stvari, ki nas veselijo. 

Zame je dan lep, če ga preživim s svojimi prijatelji, s katerimi se zabavam ali če dan preživim 

s svojo družino. Dan si lahko polepšamo tudi s tem, da storimo kaj dobrega. Še posebej v 

praznničih dnevih lahko marsikomu polepšamo dan z obiskom in prijaznimi besedami. 

Zagotovo bodo obiska najbolj veseli tisti, ki so osamljeni. Mislim, da lahko veliko naredimo 

tudi s tem, če komu pošljemo voščilnico ali mu zaželimo vesele praznike. 

Srečo moraš poiskati tudi v manjših stvareh. Mislim, da se prava sreča ne skriva v denarju ali 

v pomembnosti človeka, vendar v njegovem značaju in dobrih delih, ki jih oseba opravi. Sreča 

je tudi, če imaš manj prijateljev, pomembno je to, da so ti prijatelji res pravi prijatelji.  

Zagotovo si vsak posameznik želi, da bi bil kakšen dan prav poseben. Mislim, da je tak dan 

zagotovo rojstni dan oseb, ki jih imaš rad, ko imaš v šoli kakšno predstavitev ali pa čakaš, da 

izveš, ali si sprejet na šolo, katero želiš obiskovati. Pomembno je, da uživamo v vsakem 

trenutku, pa čeprav se velikokrat ne zavedamo, kako hitro se lahko življenje spremeni. 

Mislim, da je na svetu veliko ljudi, ki velikokrat ne morejo reči, da so preživeli lep dan. 

Ljudje, ki živijo v strahu, so lačni ali živijo na območjih,  kjer potekajo vojne, zagotovo ne 

preživijo veliko lepih dni. Upam, da se bodo razmere na svetu spremenile in bodo ljudje lahko 

uživali v svojem življenju. 

Tudi, če imamo kdaj slab dan, ne smemo obupati, vendar moramo pomisliti na to, da bo jutri 

nov dan, ki bo zagotovo boljši.  

Nemški pregovor pravi: »Naše življenje je kot skladba, v kateri se mešajo črne in bele note, 

da dobimo lep akord.«                                                                                        

                      Tina Mohorčič, 9. b 
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LEP JE DAN 

 

Dan je lep ali pa tudi ne, odvisno je, kako se sam odločiš. Meni dan polepša kakšna oseba ali 

pa dogodek. Dan mi lahko polepša sončni vzhod ali pa zahod, lahko mi ga polepša kakšna 

žival. Najraje zvečer gledam v zvezde ali luno. Iščem Mali in Veliki voz in zvezdo Severnico. 

Vse to mi lahko polepša dan. Poleti, ko je toplo, se s sestro odpravim v Krko in se kopam. 

Pozimi grem v Kranjsko Goro in smučam. V vsakem letnem času je nekaj, kar mi lahko 

polepša dan, oseba, stvar, žival, dogodek. Tako, da ima vsaka oseba nekaj, kar mu polepša 

dan. 

                                                                                                                     Gregor Pograjc, 8. a 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

       Anej Maver, 4. r.    

                                                                                                Ajda Humek, 2. r. PŠ Dvor 

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, ko te zarja prebudi 

in ti oče ne teži, 

da se v šolo ti mudi. 

 

Lep je dan, 

ko te učiteljica ne budi 

in v redovalnico 

slabe ocene zapiše ti. 

 

Lep je dan,                               

ko kar naenkrat se zgodi, 

da je pred zvezke treba iti 

in se za test učiti. 

 

Lep je dan,      Anja Zarabec, 2. r. 

ko za šolo imaš vse postorjeno 

in lahko greš 

igrice igrat za urco eno. 

                              Jakob Majer, 8. a 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan                                     

ko se rodimo, 

z njim življenje dobimo 

in vse okoli sebe razveselimo. 

 

Vsak dan nam prinaša  

veliko veselja, 

ostane pa tudi 

kakšna neizpolnjena želja. 

 

Otroški dnevi so veselje, 

šolska doba je učenje, 

mladost pa pokaže              

že prve želje.                                                   Ema Žbogar, 3. r. 

 

Dnevi so lepi  

to vemo vsi, 

vseh se veselimo,  

ker nove prijatelje dobimo. 

                                   Katja Jaklič, 8. a 

 

LEP JE DAN 

 

Dan je lahko lep, če ga znaš izkoristiti. Samo malenkosti, kot so nasmeh, prijazen pogled, 

prisrčen pozdrav, prijazna zahvala ali prošnja, lahko dan naredijo še lepši. Dan ti lahko 

polepšajo tudi prijatelji, ki ti v slabih trenutkih pomagajo in ti dajejo spodbudne besede. 

Starši, ki skrbijo zate, ki ti vedno stojijo ob strani in ti vlivajo upanje. Vse to ti lahko polepša 

dan in še veliko drugih stvari. Npr. ko narediš nekaj lepega, ko komu pomagaš, ko spoznaš 

nove ljudi. Dan je lahko lep tudi, ko imaš rad sebe. Da bo dan še lepši, zjutraj zadihaj, se 

poglej v ogledalo in si pomežikni. Izražaj se s telesom, tako da plešeš, poješ, skačeš. Svojo 

srečo deli s prijateljem, nasmej se mu in ga objemi. Če gremo na sprehod v naravo in se tam 

sprostimo, odmislimo ves svet in le prisluhnimo naravi in petju ptic, je dan zaključen s piko 

na i. Če pa želimo imeti vsak dan lep, se moramo odločiti, da bomo srečni. 

                                                                                                                       Laura Košiček, 8. a  
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LEP JE DAN 

 

Zjutraj, ko sonce vzide,   

se vse zalesketa 

in ko na vrh neba pride, 

se že vse zunaj igra. 

 

Ptice zunaj pojejo, 

drevesa se v vetru gibljejo 

in ko še sama stopim ven, 

zelo vesela sem. 

 

Lep je dan 

s soncem obdan. 

Vse zunaj se prebuja 

in radost v meni zbuja. 

 

Ko postaja že večer,                                          Eva Štravs, 2. r. PŠ Ajdovec 

se vsi skupaj zberemo 

in ob padajočem soncu 

radi prepevamo. 

 

Sonce že na dnu. 

»Lahko noč,« rečemo mu 

in ob zvezdnih utrinkih 

si željo zaželimo. 

 

Lep je dan 

s soncem obdan.  

Vse zunaj se prebuja  

in radost v meni zbuja.                                                                          

                                     Nika Blatnik, 8. a 

       Aleks Galamič, 2. r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Janja Longar, 7. b 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko se komu nasmeješ 

in mu s tem dan ogreješ.   

 

Lep je dan, 

ko sonce sije, 

 ko si vesel, da iz tebe kar vpije. 

 

Lep je dan, 

ko kaj dobrega narediš 

in s tem nekoga razveseliš. 

 

Lep je dan, 

kadar dobro se počutiš 

in ko kaj dobrega slutiš. 

                                                             Jože Primc, 4. r. PŠ Dvor 

Lep je dan, 

ko se s prijatelji družiš 

in s tem za prijateljstvo služiš. 

 

Lep je dan vsak, 

ker noben ti ni enak, 

ker si vsak dan za nekoga junak.   

                                       Urša Zupančič, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Julija Papež, 5. b 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

če si nasmejan, 

ko ptički žvrgolijo 

in rožice cvetijo. 

 

Ko otroci z živalmi se igrajo, 

takrat sem vedno nasmejan.   

Lep je dan, ko z neba snežinke padajo, 

če sonce sije ali dežek pada, lep je dan. 

 

Najlepši so tisti dnevi, 

ki jih preživiš s prijatelji. 

Najhitreje tečejo dnevi, 

ko se imaš lepo. 

 

Zame so najlepši trenutki, 

ko sem na konju. 

Takrat si s konjem eno. 

Zaupati mu moraš in on tebi. 

        Julija Papež, 1. r. PŠ Dvor 

Ko veš, da nekomu lahko zaupaš, 

nimaš skrbi. 

Najlepši je dan, 

ko si na koncu dneva zaspan. 

                                      Zala Legan, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                       Karmen Turk, 6. b 
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LEP JE DAN 

 

Ko zjutraj iz sanj se prebudim, 

že novim ciljem sem predan. 

Naenkrat svež ugotovim,   

da danes lep bo dan. 

 

Zato vesel v šolo se podam, 

saj dobre tam ocene imam. 

In ker trud ni bil zaman, 

si rečem »Oh, kako je lep ta dan.« 

 

Preden se odpravim spat,  

še knjigo si preberem rad. 

A ko sem utrujen in zaspan, 

se mi v sanjah odvrti moj dan. 

 

Vsak dan je za nas darilo,                                      Katjuša Plot, 2. r. 

zato ga uživaj in se smej. 

Dan si sami uredimo 

naj bo lep, neskončen in brez mej.         

                                 Matic Longar, 8. b 

 

 

LEP JE DAN 

 

Zjutraj sonce mi posije, 

novo jutro mi razkrije. 

Zaželim si lep dan  

in upam, da bo lep in nasmejan. 

 

Zjutraj v šolo pohitim,  

po njej še domačo nalogo naredim, 

hitro snov ponovim 

in ven v lep dan odhitim. 

 

Želim, da ta dan bil bi večen, 

da bi vsak Zemljan bil srečen.   Klara Pograjc, 4. r. PŠ Šmihel 

Zdaj poglej še malo vstran 

in spomni se, kako je bil lep ta dan. 

                                      Petra Mrvar, 8. b   
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LEP JE DAN 

 

Zjutraj ves vesel sem vstal 

in se soncu nasmejal. 

Šel sem si zobe umit 

in si rekel: »Dans bo hit.« 

 

Ko sem hodil tam ob cesti,  

sem se spomnil, 

da nimam nič za jesti. 

Vendar to ustavilo me ni, 

kupil sem si čokolade tri. 

 

Naspidiran od sladkorja, 

skoraj bi me zbila dva motorja. 

A na koncu vse bilo je fino,        Klara Šabić, 1. r. PŠ Dvor 

saj zagledal sem sošolko Nino. 

 

Dan lepo se je končal, saj opit 

od ljubezni v travi sem zaspal. 

                                     Rok Može, 8. b 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, če si nasmejan. 

Radosti poln in s soncem obsijan. 

Ni ga junaka, ki ga ne bi poznal,   

ni ga koraka, da se ne bi smejal. 

 

V čisti tišini razmišljaš čist sam, 

življenja si poln in s pesmijo obdan. 

V glasbi najdeš harmonijo srca, 

v melodiji se skriva igra morja. 

                     Maruša Hočevar, 1. r. PŠ Dvor 

S prijatli je najlepše, ko skupaj smo. 

Najboljše, najlepše si zgodbe pravimo. 

                                            Vesna Zarabec, 8. b 
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LEP JE DAN 

 

Ko zjutraj se zbudim, 

si hitro zajtrk naredim, 

potem dan se naredi  

in smejati se želi. 

 

Ko v šoli se učim 

dosti znanja pridobim, 

učitelj nalogo razdeli, 

dobre volje smo vsi. 

 

Kmalu se stemni 

in drugo jutro se vse  

ponovi. 

             Jan Štupar, 7. a 

 

 

 

LEP JE DAN     Maruša Miklič, 4. r. PŠ Šmihel 

 

Ko se zbudim, si zaželim, 

naj lep bo dan. 

Misel, da bo lep, 

je kot portret. 

 

Sem na proslavi, 

je kot v naravi. 

Z družino na plaži 

je kot na straži.  

 

Konje jaham 

in z rokami maham. 

Na travi ležim, 

kar naenkrat zaspim. 

 

S sestro odidem na sprehod,                  Mia Piletič, 3. r.  

a to nastane že pohod. 

Kot da sanjam: 

»Lep je dan!« 

            Polona Meglen, 7. a 
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LEP JE DAN 

  

Noč počasi prebudila se v dan, 

petelin prekinil mi je san. 

Čeprav še ves zaspan, 

pogledam skozi okno – 

tja, na plan. 

 

Sonček in modrina neba 

pa kot da sedla bi na dlan. 

V sebi začutim, 

da zame spet bo čudovit dan. 

                          Jaka Juršič, 7. b 

 

 

                                 Nejc Muhič, 6. b 

      

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

jaz pa sem ves zaspan. 

Ptički so že zapeli, 

pesem svojo odpeli. 

 

Zbudil sem se iz sanj, 

čaka me nov dan, 

ki bo poln veselja 

kot pisan pajčolan. 

 

Odšel bom na travnik, 

nabral rožice, 

v mislih pel si bom 

 najlepše pesmice. 

 

Z mamico mojo zlato,               Nejc Miklavčič, 2. r. ŠPŠ Šmihel 

šel bom na sprehod, 

veselo ji bom prepeval, 

ker rad jo imam zelo. 

               Sara Kastelic, 7. b 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, če si sam 

ali v družbi prijatelja, 

ki ti vedno stoji ob strani. 

 

A veš, da je dan lahko lep, 

tudi če si sam? 

A ti povem kako? 

 

No, pojdi ven,  

zaglej se v nebo 

in na to veliko nebo nesreče 

nariši velik obraz sreče. 

Imel boš imeniten dan 

in lahko boš rekel: 

»Lep je dan!«      Neža Skube, 3. r. PŠ Ajdovec 

         Živa Zajec, 7. b 

 

 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

Meni december polepša dan, 

december, mesec velikih sanj. 

 

Decembrski prazniki prihajajo, 

jutri rojstni dan imam. 

Upam, da veliko bo snega, 

takrat bo belo vsepovsod. 

 

Vsak dan je lep, 

če za malenkosti nisi slep. 

                  Marija Mrvar, 7. b 

 

      Nik Legan, 1. r. PŠ Dvor 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko si nasmejan. 

Ko te ptičje petje zbudi 

in se ti sonce nasmeji. 

 

Nekomu lahko polepšaš dan, 

ko se mu nasmeješ, 

mu srce ogreješ. 

 

Za lep dan 

je potrebno le malo stvari, 

da se človek razveseli –  

to so nasmeh in iskrice v očeh. 

                    Lucija Mrvar, 7. b                                     Lana Pasar, 4. r.  

 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko je s soncem obsijan. 

Ko človek človeku poda dlan.  

 

Lep je dan, 

ko roža zacveti, 

ko potok žubori 

in listje šelesti. 

 

Lep je dan, 

ko srce ti poskoči, 

ko poln si sreče, 

takrat ti življenje najlepše teče. 

                          Neža Kuhelj, 7. b 

       Lana Šribar, 4. r. PŠ Dvor 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko sonce posije, 

oblaki gredo,  

rož'ce cvetijo. 

 

Vse je toplo, 

ko sonce posije, 

vse že diši in bujno cveti. 

 

Ko sonce odide, 

za oblake se skrije 

in tema spet pride. 

Tedaj zaprem oči  

in sanjski svet spet prileti. 

                 Janja Longar, 7. b 

 

 

                                               Lana Plot, 3. r. PŠ Dvor 

 

  

 

LEP JE DAN 

 

Nekega dne sem imel nogometno tekmo. Pred tem sem soigralce spodbujal, kako bi tem bolje 

odigrali tekmo. Ko smo prišli na igrišče, smo se dobro ogreli in začeli igrati. Že v trinajsti 

minuti so nam nasprotniki dali gol. Čeprav smo veliko napadali in imeli veliko priložnosti, 

smo prvi polčas končali z rezultatom 0:1. 

Med polčasom smo si napravili taktike, kako bi najbolje premagali nasprotno ekipo. V 

drugem polčasu smo igralce stisnili na drugo polovico. Kmalu smo zadeli prečko gola. Tekla 

je štirideseta minuta in soigralec je zadel prečko gola. Naš vratar je ubranil strel in ostalo je 

pri 0:1. Vsi smo bili zelo nestrpni in nervozni, ker je vse kazalo na izgubljeno tekmo. Nato je 

sledila devetinpetdeseta minuta in izenačili smo izid. Starši so si grizli nohte na tribunah, mi 

smo dobili nov zagon. Kmalu sta sledila še dva izvrstna gola, zadetka sta bila moja. Vzdušje 

na tribuni je bilo nepopisno. Soigralci so mi čestitali za dva izvrstna gola. Končni rezultat je 

bil 3:1 za nas. 

V garderobi smo se veselili zmage, saj smo premagali najtežjega nasprotnika. To je bil res 

izvrsten dan! Za nagrado nas je trener peljal na pico in sok. 

                                                                                                                        Mark Gliha, 7. b 
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LEP JE DAN 

 

Predstavil vam bom svoj lep dan, ki je postal najlepši. 

Bil je konec tedna. Zunaj je sijalo sonce in bilo je zelo toplo. Med branjem knjige sem 

pogledal ven in se zamislil. Razmišljal sem, kaj bi počel. Spomnil sem se Otočca, kjer je 

adrenalinski park. Vprašal sem očeta, če lahko gremo tja. Privolil je. Z mamo sva pripravila 

prtljago in tako smo se odpravili. Vožnja je bila prijetna. Ko smo prispeli, smo v bližnjem 

hotelu kupili vstopnice in jih kasneje izročili nadzornem uslužbencu. Bil sem nestrpen, a 

hkrati vesel, saj še nikoli nisem bil v adrenalinskem paku. Uslužbenec naju je z očetom 

opremil s posebnimi pasovi in sponkami. Povzpela sva se po lestvi na prvo drevo. Adrenalin 

je preplavil moje telo. Začela sva premagovati ovire. Bilo je enkratno. Tako sva prišla do 

najtežje smeri, ki se je raztezala kar deset metrov nad tlemi. Oče se je odločil, da le opazuje, 

saj je pri lažjih ovirah čutil bolečine v hrbtu. Za vsako oviro je sledila še težja prepreka. Proga 

je zahtevala nekaj spustov po vrvi in veliko skakanja ter plezanja po gibljivih predmetih. Ko 

sem premagal vse ovire, sem vrnil opremo. A tu se dan še ni končal, saj smo se odpravili v 

Kamp Otočec, kjer smo se kopali v prijetno topli reki Krki. Med plavanjem in potapljanjem 

sva z očetom odkrila rečne školjke. To je dalo piko na i prelepemu dnevu.  

Ko sem se prijetno utrujen usedel v avto, sem vedel, da je ta lep dan postal eden izmed mojih 

najlepših. 

                                                                                                                          Niko Longar, 7. b 

 

 

LEP JE DAN 

 

Ko zjutraj v lep dan  

se prebudiš, sonce posije  

ti v oko in zažariš. 

 

Ko jutro se s tabo  

prebuja v dan, 

ti vesel si in razigran. 

 

Ko sonce posije ti v 

obraz, s prijatelji se 

greš igrat. 

                      Špela Pucelj 7. a 

      Luka Novak, 3. r. PŠ Dvor 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, ko vikend se začne 

in ko se družiš s prijatelji. 

Lep je dan, ko dobiš, kar si želiš. 

  

Lep je dan, ko greš na sprehod 

in ko ptica zate zapoje. 

 

Ko si sam doma, ko ti nihče 

ne govori,  kaj moraš početi. 

Lep je dan.                                                               

                           Viktorija Jaklič. 7. a 

 

 

 
          Luka Zupančič, 2. r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Maja Dovč, 1. r.  
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan 

s soncem obsijan,  

v vetru nasmejan, 

nikoli vdan. 

 

Ko zjutraj zbudiš se, 

že zajtrk čaka te, 

oblečeš se 

in v šolo odpraviš se. 

 

Ko popoldne prideš domov,  

kosilo poješ, 

se preoblečeš 

in nalogo narediš.                            Maja Pucelj, 3. r. 

 

Ko zvečer v pižamo oblečeš se, 

se v posteljo odpraviš, 

z lepimi sanjami 

tisto noč prespiš. 

 

Ko se naslednje jutro 

znova prebudiš,  

kdo bi si mislil, 

v nov lep dan se spustiš. 

 

Lep je dan, 

s soncem obsijan, 

v vetru nasmejan, 

nikoli vdan. 

              Betka Blatnik, 6. b 

 

 

 

 

 

                                            Nik Miklavčič, 3. r. PŠ Šmihel 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko sem nasmejana,  

v šoli se učim 

in si znanja pridobim. 

 

Lep je dan, 

ko se zjutraj zbudim 

in ugotovim, 

da imam vse, kar si želim. 

 

Da srečna in zdrava bi bila, 

to je najlepše darilo, 

ki mi ga narava lahko da. 

      Nika Mikec, 3. r. PŠ Dvor 

Ker sem zdrava in vesela, 

mi nikoli ni hudo, 

saj se počutim, 

kot da mi rožice cveto. 

                 Karmen Turk, 6. b 

 

 

LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko je prav vsak od nas 

radosten in nasmejan.  

 

Lep bo dan, 

ko si bodo ljudje podali roke 

in ne bo nihče brez hrane in vode. 

 

Božični čas prihaja med nas, 

to je čas, 

ko vsi odpremo svoje srce in                                 Nina Dovč, 4. r.  

se z družino ob smrečici dobimo. 

 

Lepe praznike si zaželimo 

in si še lepši dan 

in celo leto naredimo. 

                    Matic Hrovat, 6. b 
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LEP JE TA DAN  

 

Lep je ta dan. 

Zbudim se naspan in razigran. 

Kaj je sestrica mala? 

Ali bi ti še malo spala? 

 

Sonce izza oblakov nagajivo sije, 

pridi prijatelj, greva delat lumparije. 

Nikar ne išči praznih izgovorov,  

drugače ti povem goro pregovorov. 

 

Ozrem se malo naokrog  

in s kolesom se zapeljem en krog. 

Opazujem jesensko naravo in njeno idilo, 

dolgo ne bo tako, saj kmalu se bo za snegom vse skrilo. 

 

Čaroben in lep je vsak dan, 

še živali se mi zdijo, kot iz sanj. 

Celemu svetu odprem svojo dlan  

in vem, da lep bo ta dan. 

   Žan Mravljak 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Peter Avguštin, 4. r. PŠ Dvor 
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Poleti smo v vodo skakali, 

tam smo se zabavali in igrali. 

Imeli smo tudi veliko sladkarij 

in bili čisto brez skrbi. 

 

Ko smo se s kolesom vozili, 

smo že čisto pozabili, 

da doma kosilo nas čaka 

in zraven mesa odlična omaka.   

 

Nato smo nogomet igrali 

in veliko golov zadali. 

Jaz sem bil napadalec 

in zelo dober igralec.                                 Petra Gorenčič, 2. r. PŠ Dvor    

 

Zaradi utrujenosti smo se odločili, 

da bomo malo čaja spili 

in nato že hitro 

v odejo se zavili. 

                      Matej Zaletelj, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebeka Breznikar, 9. a    Polona Meglen, 7. a 
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Lep je danes dan 

ves nasmejan. 

Ko darilo dobim, 

se ves razveselim.   

 

Sonce je rumeno, 

polje je zeleno. 

Otroci se lovijo 

in vsi se prepotijo. 

   

Lep je danes dan, 

ves nasmejan. 

Ko darilo dobim, 

se ves razveselim.                             Sanja Štravs, 3. r. PŠ Dvor 

                                                       

Dan je lep, ko šole ni      

in takrat veseli smo vsi. 

Takrat še lepši je dan                                                 

in še sonček je vesel. 

                      Nejc Muhič, 6. b 
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 Življenje je zelo kratko, ampak lahko je veselo, žalostno, razburljivo ali pa dolgočasno 

oziroma to je odvisno od nas. Kaj pa vem, čez petdeset let nas mogoče ne bo več. Ah, pa 

pustimo to, raje uživajmo. No, da ne bom samo dolgovezil, vam bom opisal mojega. 

Sploh ne vem. kje bi začel. O, že vem. Rojen sem v prelepi vasici. No. ne ravno, ker zdaj 

delajo vodovod. Do sedaj so napeljali samo do sosede. Imam dva zelo dobra prijatelja. Ime 

jima je Tone in Aljaž. Prejšnjo soboto sem ju povabil na moj rojstni dan. Res sta dobra 

prijatelja. Vedno mi pomagata in me večkrat nahecata, kar me tudi osrečuje, zato menim, da 

imam dobro in veselo življenje.                                                        

  Anej Novak Rozman, 6. a 
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LEP JE DAN 

 

Lep je dan, 

ko si nasmejan,  

ko v šolo prideš  

ves vesel. 

  

Ko prvo uro pišeš test, 

ves zavisten, da dobil 

boš pet. 

 

Doma narediš nalogo, 

greš s prijatelj na  

vožnjo s kolesom. 

 

Ko zvečer se 

vržeš na kavč,            Sara Krajnčič, 1. r. PŠ Dvor 

prižgeš ekran 

ves nasmejan. 

 

Ko se drugo jutro zbudiš 

v prepričanju, da bo ta dan 

najlepši dan na vsem svetu. 

  Anže Longar, 6. a 

 

 

 

LEP JE DAN 

 

Življenje je lepo, ne 

zapravi ga hitro.  

Preživi čas s tistimi, 

ki jih imaš rad. 

                                    

Bodi hvaležen za   

vse, kar ti življenje da, 

saj življenje je vredno 

več od zlata. 

                                      

Zato živi ga dokler                        Sara Kuhelj, 4. r. PŠ Dvor 

ga lahko, 

saj vse stvari enkrat 

končajo se. 

           Gal Emerik Peterka, 6. a 
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Lep je dan, ko si nasmejan, 

lep je dan, ko nisi zaspan, 

dan je res lep, ko na svetu nisi sam.   

 

Če imaš prijatelje,  je res lep dan, 

a ko se včasih skregate, 

si ves ne nasmejan. 

 

Ko je konec šole, si ves nasmejan, 

saj s prijatelji si lahko spet sam. 

 

S prijatelji greš v širni svet na potep,  

takrat je dan res lep. 

 

Jaz imam veliko prijateljev povsod,            Špela Blaznik, 3. r. PŠ Dvor 

zato je moj dan vedno nasmejan. 

 

Lep je dan, ko si vedno nasmejan. 

                              Domen Legan, 6. a 
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Lepo je poletje, 

ko je konec šole, 

gremo na počitnice nore. 

 

Zjutraj v morju plavamo, 

zvečer pa školjke prodajamo.   

 

S prijateljicami s pomolov skačemo, 

nato še na pico gremo ,   Teja Skledar Hudoklin, 5. b 

skupaj se zabavamo. 

 

S sestro in sestrično na 

trg gremo, tam se s kolesom vozimo. 

 

Na kocu najtežje mi je, 

ko vračamo se. 

Šola se začne in spet novo šolsko leto je. 

                                               Elma Ebipi, 6. a 
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Dan je lahko lep, 

a včasih ne. 

Lahko ga izkoristimo za učenje, 

igranje, zabavo in za sprehod v naravo.   

 

Ko pa se jutro prebudi, 

gremo na čaj, kruh in marmelado, 

potem pa na sprehod v naravo, 

na travo, kjer se z žogo igramo. 

 

Ko pa zapade sneg, 

gremo brž na breg. 

Tam se kepamo in 

snežake delamo. 

 

Celo življenje pa je lepo, 

če ga le ne spremenimo 

in se ga veselimo.     Tjaša Hrovat, 2. r. 

                         Klara Godec, 6. a 
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Življenje je lepo, 

ko ptički žvrgolijo 

in nas zjutraj zbudijo.   

 

Ko se sprehajam  

po gozdu, občudujem 

našo prelepo naravo. 

 

Narava mi je všeč 

takšna, kot je,  

in upam, da bo  

ostala takšna še . 

 

Življenje mi je všeč, 

takšn, kot je.                        

                Lea Papež, 6. a     Tjaša Pestotnik, 9. b 

 

 



 

36 
 

LEP JE DAN 

  

Življenje je lepo 

kot sonce na nebu. 

A ko enkrat razpade, 

nikoli ne pade. 

  

Rože cvetijo, 

kakor zvončki zvonijo. 

Dolgo je življenje,  

a kratko je veselje. 

  

Zvezde se bleščijo, 

in nas razveselijo. 

Vsak oblak, 

je lep kot lak.        Ula Črnagoj, 5. b 

  

Veliko je planetov, 

a malo parketov. 

Zemlja je lepa 

kot snežna kepa. 

                Nik Murn, 6. a 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ula Hrovat, 9. b   

 

        Urban Krese, 1. r. 
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Življenje je lepo, če ga živiš.  

Že roža na travniku 

polepša ti dan 

ali sosed z pozdravom: »Dober dan.« 

 

Dan je lep,  

ko ptički lepo pojejo, 

ko sonce te zjutraj pozdravi 

in mama ti zajtrk pripravi. 

 

Življenje je lepo, 

ko zaslišiš prelepo glasbo, 

ko se zbudiš in ti oče pogleda v oči 

in se ti nasmeji. 

 

Dan ti lahko polepša 

prijateljev nasmeh  

in če je vesel on, 

si vesel tudi ti.    Valentina Mrvar, 4. r. PŠ Šmihel 

 

Vedno je lepo, če kdo kaj zate naredi, 

pa naj bodo to še tako majhne stvari. 

Ko to naredi, je dan takoj lepši. 

 

Pusti da bo vsak tvoj dan, 

kar se da najlepši in  

če je lep dan, je lepo tudi življenje. 

                                      Pia Repar, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Vesna Zarabec, 8. a 
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Lep dan je takrat, 

ko sonce sije, 

ko ptički pojo 

in takrat, 

ko se igraš s prijatelji. 

 

Lep dan je takrat, 

ko ti znanje in delavnost prineseta  

dobro oceno,  

in takrat 

ko ti srce kot rdeča krogla bije v 

zdravem telesu. 

                       Vid Urbančič, 4. r. 

Lep dan je takrat, 

ko te mama poboža po licu 

in ko ti nekdo reče, 

da te ima rad. 

 

Lep dan je, ko ti prijatelj  

pomaga in ko je na svetu 

polno dobrih in zdravih ljudi. 

                                    Vid Vidic, 5. a 

 

 

 
                       Žan Mravljak, 6. b 
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Danes so ptički zapeli 

kakor puhki debeli. 

Lahko si samo sedel   

in poslušal zbor vesel. 

Naenkrat se melodija konča, 

ko te mama pokliče: 

»Jakob, ali si doma?« 

              Jakob Longar, 5. a 
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Zgodaj zbudilo me je ptičje petje,   

mamine roke in toplo zavetje. 

Kruh z marmelado,  

topel kakav, 

vse to je pogoj, 

da lep bo ta dan. 

Ribica zlata v akvariju čaka, 

maček vesel mi z repom pomaha. 

Napolnim želodček, 

sebi in drugim, 

se hitro oblečem 

in k zajčniku stečem. 

 

Repo, korenje zajčkom postrežem, 

regrat natrgam,      Žan Zaletelj,4. r. PŠ Šmihel 

h kokoškam ga zmečem. 

Jajčka poberem v košarico rdečo, 

jih mamici nesem 

in vesela porečem: 

»Mamica zlata, 

kako lep je ta dan!« 

                        Lana Papež, 5. a 
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Lep je dan kot iz sanj, 

 kadar sprehajaš se v naravi 

in občuduješ lepoto živali. 

Sonce sije, 

potok se po strugi vije. 

 

Lepo oceno dobiš, 

ker pridno se učiš.   

Z družino se igraš, 

ker rad jih imaš. 

 

Ponudiš pomoč pomoči potrebnim,                       Žana Hrovat, 2. r. 

to je onemoglim, ostarelim in revnim. 

Čestitke in voščilnice ustvarjaš, 

in jih najbližjim podarjaš.  

 

Zato vsi radi te imajo, 

v stiski vedno roko ti podajo. 

Naj veliko bo lepih dni, 

saj radi jih imamo vsi. 

                          Tanaja Kopač, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Žana Kobe, 4. r. PŠ Dvor 
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Žiga Štupar, 4. r PŠ Dvor 

 

 

Živa Mirtič, 1. r. 
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                                  podeljuje priznanje 
 

 

Ime in priimek 
za sodelovanje na 

          literarnem natečaju/ 
likovnem natečaju 
»Lep je dan«. 

 
 

  7. februar 2017   Ravnateljica:           
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