
9. MLADA VILENICA 

Naši učenci so se udeležili natečaja za pesniško nagrado Mlada 

Vilenica, ki jo podeljuje Kulturno društvo Vilenica iz Sežane.   

S svojimi pesmicami so sodelovali mladi pesniki in pesnice:  

Jakob Iskra, Maja Konkolič in Brina Petric iz 3.f,  
Katarina Šubic in Katja Slapar Ljubutin iz 3.e  
ter Eva Štular, Zalka Leskovar in Katja Stanovšek iz 5.e. 

Osrednja prireditev je bila v  soboto, 23. maja 2009, v Amfiteatru 
Kosovelovega doma  v Sežani. Po svečanem sprejemu  so mladi 
pisci dobili zbornik, v katerem so objavljene njihove pesmi in so te 

pesmi tudi prebirali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlade pesnike je nagovoril pesnik akademik Ciril Zlobec. Za 
kulturni program so poskrbeli skupina za izrazni ples Mehki čevlji 
Sežana, Kvartet klarinetov Glasbene šole Sežana, pevka Milena 
Košuta, ki je prepevala kraške narodne pesmi. Letošnja 
nagrajenca sta prejela kristalno pero 9. Mlade Vilenice, za 

nagrado pa odpotujeta na Irsko.  

Po svečani podelitvi nagrad je bilo družabno srečanje, za zabavo 

pa je poskrbela skupina Happy Day. 



 
 
REKA KOKRA 
 
Reko Kokro rada imam, 
za njo skrbim in se smehljam. 
 
Ko ob reki kamenčke nabiram, 
se z nikomer ne prepiram. 
 
V reki Kokri je mrzlo, 
jaz pa vriskam prav glasno. 
Ju, ju, juhuhu! 
 
                    Brina Petric, 3.f 
 
 
 
 
REKA KOKRA 
 
Reka Kokra žubori,  
se bel`ga dneva veseli.  
Ko priteče v dolino,  
mi z mosta gledamo jo fino. 
 
Ko priteče mimo mlina,  
peni se kot balerina. 
Ko se za ovinek skrije,  
tam se kmalu v Savo zlije. 
 
                         Maja Konkolič, 3.f 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEKOGA MORAŠ IMETI RAD 
 

Nekoga moraš imeti rad, 
ko je zima ali poletje, 
nekoga, ki te potolaži  

in ti nudi zavetje. 
 

Nekoga moraš imeti rad, 
kadar si žalosten ali vesel, 
nekoga, ki te bo vsakokrat 

toplo, toplo objel. 
 

Nekoga moraš imeti rad, 
da lahko plešeš z njim, se smejiš, 

včasih z njim jočeš, 
včasih se nanj jeziš. 

 
In kadar si čisto sam 

in sije sonce in je pomlad,  
takrat ti postane jasno 

da nekoga moraš imeti rad. 
 
 
 

Katja Stanovšek, 5.f 
 
 
 
 
 



OB REKI KOKRI 
 
Ko zjutraj zapojejo ptički, 
že Jakob in dedi 
igrata se s fračami in mlinčki. 
 
Ko Jakob in dedi stojita ob bregu, 
poslušata mlinčke 
in gledata race na begu. 
 
Ko pride čas kosila  
se Jakob in dedi od reke poslovita, 
in domov odhitita. 
 
                      Jakob Iskra, 3.f 
 
 
MAMICA                                                                 
  
Mamica moja s teboj                                    
se igram. 
Mamica moja dolgo 
te poznam. 
  
Mamica moja se 
rada smeji, 
meni pa pravi, 
daj se še ti.  
 
          Katarina Šubic, 3.e 
 
 
 
           MAMA 
 
Mama, mama rad te imam 
in nikomur te ne dam. 
Draga, draga moja mama. 
Si na svetu ena sama. 
Vedno jaz te rad poljubim 
in bom priden, 
ti obljubim! 
                                                
                                                                        
Katka Slapar Ljubutin, 3.e 
 
 

 
 
 

STARA SRAKA IN MLADI JAKA 
 

Mladi Jaka postal je gozdar, 
dobil sekiro in klobuk, 

pa celo pas dobil je v dar, 
da bo postal gozda gospodar. 

 
Čeprav je bil gozdar 

in naj bi drevesa ozdravljal, 
se mladi Jaka je odločil, 

da lovec bo postal. 
 

V gozd je prišel lovec Jaka. 
Za drevesom pa nekdo čaka, 

saj ni bilo nič strašnega, 
bila je le stara prevzetna sraka. 

 
Sraka ga pogleda 

s čudnim pogledom seveda. 
Lovec nameri vanjo puško,  

srako udari po glavi, 
da dobi buško. 

 
» Kaj se pa greš?! « 

mu sraka govori. 
» Ali tega še ne veš, 

da glava me močno boli? « 
 

Jaka se je ne boji 
in ji reče: 

» Kakšna čudna sraka si ti, 
taka, ki pred lovcem jezika ne drži. «  

 
Stara sraka se pobere, 

dvigne rep in se zadere: 
» Kakšen lovec si pa ti, 

da s puško mi grozi 
in mi puška vrh glave prileti.« 

 
Pa vname se prepir 

med srako in lovcem. 
 V gozdu pravi je nemir 

dregata se kar s komolcem. 
 

» Ti si le navaden ptič! « 
» Lovec ti si pa zanič! « 

Pa prepirata se še 
vse do zore jutranje. 

 
Ko pa sonce je vzšlo, 
obema dosti je bilo. 

» Bolje, da priznava oba 
in se še pobotava. «  

Z željo tako se razšla, 
da se več ne srečata. 

                               Zalka Leskovar, 5.e 



SPOMLAD 
 

Ko spomladi rože cveto, 
ptički peti začno. 

Vse se tisti čas prehitro odvija 
in zraven zvoni neka čudna melodija. 

 
Spomladi na vrtu posadimo cvetje 

in poslušamo ptičje petje. 
Spomladi se nam zdi vse tako lepo,  

ljudje zaljubljeno zrejo v jasno nebo. 
 

             Eva Štular, 5.e 
 
 
 
 

ŠOLA GRE NA POČITNICE 
 

Šola dela vse dni in noči 
brez prestanka 

in nikoli se ji ne mudi. 
 

Učencem se pa na poletne počitnice mudi, 
na morje, v gore 
in proč od šole. 

 
Ko poletne počitnice se začno, 

se šolska vrata 
za dva meseca trdo zapro. 

 
Med počitnicami šola dobi nova okna, 

sveže popleskane stene, kredo in morda 
nova tla iz različno trdega lesa.  

 
To šolo zelo razveseli 

in komaj čaka na jesenske dni, 
ko se učenci spet vsedejo v šolske klopi. 

 
 

Eva Štular, 5.e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVZETNE ROŽE 
 

Vsi vemo, 
da rože so lepe. 

Pa naj bo cvet vrtnice, 
ali oljne repe. 

 
Na travniku prevzetnosti 
že od daleč slišati je bilo: 

» Jaz sem lepa, pa jaz sem lepša, 
jaz pa sem najlepša! « 

 Samo ponavljanje teh besed se je vilo. 
 

Kobilice ušesa so bolele, 
noč in dan poslušati to, 
čebele skoraj odletele, 

a kaj, ko toliko cvetnega prahu je bilo. 
 

» Saj lepe rože ste vse, 
le nehajte prepirati se,  

poslušajte me prav vse! « 
se trudi Sava, a ji ne uspe. 

 
Rože same predlog dajo, 
naj pripeljejo komisijo 

in tekmovanje v lepoti priredijo, 
ob tem vse rože zažarijo. 

 
Ko pripeljejo komisijo  

in tekmovanje priredijo,  
rože hočejo prevzeti vse, 

da le prve bi bile. 
 

Pa pride tja mimo še 
cvetlica iz sosednje tratice, 

ni vedela kaj grejo se 
zato na oder dvigne se. 

 
Vsa komisija prebledi: 

» Ta prvo mesto zasluži si! « 
Točke seštevati hitijo 
in rezultate razglasijo. 

 
Najlepoša roža je bila, 

tista, ki zadnja je prišla. 
Naj na oder prihiti, 

ker medaljo zlato zasluži si. 
  

Rože zapomnile so si, 
da s prevzetnostjo nič se ne dobi. 

Prepirale se niso več, 
prevzetnost odpravile so preč. 

 
 
 
Zalka Leskovar, 5.e 



 
 

 
 
 


