
 

 

    Pesniška zbirka 5. č 

            DREVO 

 
SAMO   MIJA  KRISTJAN  MIA   

EVA   DOLORES   LUKA   SVETLANA    

IZAK  ZOJA  JASMINA  JOVANA   

DELILA LUKA  EVA  KATJA   

ŽANA  LUNA  KLARA  ŽIGA   

LUKAS  DARIS  RITAJ  LUCIJA ERIK    

 

 

 

 

 

 



DEBELUŠKO 
Katja Mešiček 

Debeluško, Debeluško, 

Kje si se zredil? 

Debeluško, Debeluško,  

Kam si se skril? 

            Ljubek si in lep, 

            Vsak ima te rad. 

           Tvoje zelene liste in deblo rjavo  

           Občuduje vsak. 

 

Na sprehodu v gozdu, 

Da me želja mine, 

Sem objela staro drevo 

In začela obujati spomine. 

        Ko sem bila majhna punčka, 

        Sem plezala na drevo, 

        Bilo je zelo veliko in nagubano 

        In od starosti vso krivo. 

S svojimi listi me je ščitilo 

Od pogledov in sonca 

Skrivala sem se v vejah 

In imela hiško na drevesu. 

         Najlepše je bilo spomladi, 

         Dišalo je, ko zacveti. 

         Danes, ko živim daleč stran 

        Ta vonj v meni spomine prebudi. 



 

Bukev, velika in stara, 

Debela in močna, 

Kot nobeno drevo.                                           

              Si domek za ptice, 

              Senčnik ljudem, 

              Jih skriješ pred soncem, 

               Nemirom in zlom. 

Rasteš in rasteš, 

Vedno bolj, bolj, 

Saj ti si najlepše, 

Drevo še nocoj. 

 

 

 

Malo drevo, 
se kaj bojiš  
v tem temnem gozdu 
polnem zveri in orjaških dreves? 
 
Ne boj se,  
saj sem s teboj jaz! 
Postavim ti oporo, 
prinesem ti količek, 
da boš zraslo 
in mi senco dalo. 
 
Rad te imam, drevo! 
Še posebej, 
 ker si malo 
in jaz sem majhen. 
 
A kmalu bova oba velika.  
Takrat splezam  
na tvojo mogočno vejo 
in skupaj bova obujala spomine. 
 
 
 
 
 



 

 

Mogočno drevo, 

Pred mano stojiš, 

Razpiraš veje, 

Se nič ne bojiš. 

  

Si domek za ptice, 

Skrivališče za nas, 

Daješ nam senco, 

Krajšaš nam čas. 

 

Prišla sem te objeti, 

Povedati ti, kaj me skrbi, 

Želim tvoj drevesni jezik razumeti, 

Da pokazal bi nam prave poti.                                                           

 

 

O, MOJE DREVO 

 

 

O, moje drevo, 

Ves čas si na istem mestu, 

A si vseeno veliko preživel 

In zagotovo tudi veliko veš. 

                V tvoji senci 

                Se lepo počutim, 

                Kadar veter boža mi obraz, 

                Ti pa se smejiš.  

 



Ko pride zima, 

Mojega drevesa Jurčka, 

Zebe kot Eskima.                                            

        Ko češnja na njem dozori, 

        Je čez eno sekundo 

        Več ni… 

 Meni je Jurček  

Tako všeč 

Kot zlato 

Iz naših vreč! 

 

Moj zelenko 

je zelen  

in rjav  

in debel. 

         Je moj prijatelj  

         in  bo to za vedno. 

Moje drevo pomaga  

vsem ljudem na svetu, 

saj nam zrak očisti, 

in naravo popestri. 

 

 

 

 

 

 



 

Jovana Borko 

Drevo je majhno, 

                Smešno in  

Lepo. 

Z mano raja, 

              Pleše in 

Se igra. 

Moje drevo je… 

    Moje drevo je… 

Ko sem žalostna, 

       Se pogovarjava  

In se smejiva. 

        Moje drevo je! 

 

Pesem o drevescu 

              

Ti si veliko, 

  Malo ne. 

A v srcu,  

moje si drevesce.                     

Stojiš na mestu, 

Gledaš me, 

Hoditi hočeš, 

Pa ne gre. 

Sprosti noge,  

Sprosti roke, 

Saj za tebe sem 

          Tukaj jaz! 

 

 

 



 

Tam daleč v daljavi stoji                                   

In ga zagledajo moje oči. 

Kako se smeji.   

Kdo je to? 

Moje drevo Lipko. 

Je mogočen ter poskočen 

                Lipko je bilo majhno drevo, 

                Zdaj pa je mogočen in odločen, 

                Da sega v nebo. 

Njegove veje so zelene ter razprostrene. 

S svojimi koreninami trdno stoji 

In živalim zavetje deli. 

               Kisika so naša pljuča vesela 

               In zaradi tebe Lipko 

               Bo Zemlja še dolgo živela. 

Obiščem te sigurno še kdaj, 

Ampak zdaj  moram 

K pouku nazaj. 

 

Moje drevo  

               Žiga Milar                 

  

Drevo mogočno 

osamljenost prežene.                                                                                   

Prijatelj Feliks. 

 

 

 



Pesem o mojem drevesu 

        Lucija Meh 

Hrastko diši 

In ne smrdi.                                             

      Hrastko lepo  

      Poje in govori. 

Hrastko si želi živeti 

V lepi in čisti naravi. 

 

                    Luka Oljača                                                                           

O mali borček, ti si dvorni norček 

in slabega okusa kot porček.   

 

Spominjaš me na morje in poletje. 

Pri tebi se počutim kot da imam 

varno zavetje. 

 

Imaš iglice in veje,  

ki segajo vse do žive meje. 

 

Nimaš obraza in ne govoriš,  

a vseeno blestiš. 

 

DREVO  - Daris Baltić 

Drevo je vera srca, 

ki jo občutimo kot ljubezen.              

Diši po lepem 

in sladkem medu. 

Moje drevo je najlepše… 

Belo kot angelček. 



Lukas Grozina 

Visoko v nebo 

S širno krošnjo 

Se dviga drevo.   

      To lepo drevo                                          

      In modro nebo, 

      Ko gledam je celo lepo. 

Leseni Lukas, 

Ogromni fantič 

Se dviga v nebo, 

Da bi lepo bi bilo. 

Listi zeleni 

Spomladi 

Na drevesu šelestijo.                             

             Poleti 

             Ne veter ne dež 

             Ga podreti ne morejo. 

 Jeseni 

Utrujen 

Bori se z vetrom. 

             Veter 

             Z listi se igra 

             In ti utrujeni 

             Padejo na tla. 

 

 

 

 

 



Moje drevo Lepotec je, 

Skupaj govoriva čisto vse.                                  

 

      Vesel je, da izbrala sem ga le,                

      Ker drugačen od drugih je. 

 

»Nisem lep kot vsi ostali«, 

Žalostno vzdihuje. 

 

       A zame on najlepši je, 

       Le zakaj se sramuje? 

 

 

ČEŠNJICA 

      Žana Valentinc                          

 

Lepa je kot beli cvet, 

Tanka kot nebo in led. 

Gladka kot nasmešek lep, 

Tako kot moja čustva so. 

 

Mala vitka kot labod, 

Nežna, mehka kot oblak. 

Zato izbrala sem si njo, 

Saj sladka bo, ko češnje dozorijo. 

 

 

 

 

 



 

             Mia Pirc 

Moje je res zelo lepo, 

Veliko in ogromno drevo. 

Če vanj gledaš, vidiš nasmejan obraz 

Z zelenimi, dolgimi lasmi, 

Ki so obrnjeni proti nebu. 

Njegovo ime se glasi Drevesko. 

            Ima nasmejan obraz  

            S prisrčnimi očmi, 

            Usta v obliki luknje, 

            Nos pa pokonci drži.                                       

            Zelo rad se smeji, 

            Saj se mu nikoli nič ne pripeti. 

 Tu je varen, 

Saj blizu mene je, 

Ga vidim ob pogledu skozi okno.  

            Je moj najboljši prijatelj. 

            Ko me tudi on prepozna,  

            S prijatelji naokrog se hihita. 

 

Pesem o drevesu Leskotu 

                Samo Šegula 

 

Lesko, Lesko mali drevesko,                                           

Bodi prijatelj moj, saj pozabil te ne bom nikol’   

          Razprostiraš veje sosednjemu drevesu, 

         Ki se rahlo smejiš. 

Imaš veliko popolno obliko, ki lepa je. 

Vedno se bom k tebi vrnil in 

Preveril, če se še nisi prevrnil. 

           



MOJE DREVO 

        Luna Černelč                                                     

Drevo je sonce sveta. 

Ne pozna kraja niti konca. 

  

Če ga ne bi bilo, 

Kako bi potem šlo? 

Zato želim, da drevesa ohranimo, 

ne da jih sekamo in uničujemo. 

  

Drevesa niso  kup smeti, 

ki jih je treba odvreči. 

Drevesa so dragocena 

KOT CEL SVET. 

  

Nihče drevesa ne more zamenjati, 

tudi če poskusimo z ognjem in pesnicami. 

Drevo samo po sebi moč ima, 

kakor oči in ušesa. 

  

Ampak to ni vse, 

ima še nos in usta in telo, 

ki jih marsikdo spregleda. 

  

Ste že opazili 

da je krošnja lasišče 

ki je vedno polno  

vragolij in norčij. 

  

Drevesa zdaj niso 

 ravno popularna 

naj postanejo,  

bomo še mi tovarna. 

  

Tovarna iz narave  

se pa prav lepo sliši, 

bodimo skupaj  

in privabimo še miši. 

  

Zato je danes tvoj dan drevesce 

 in če rešimo Zemljo, 

bomo skupaj še tebe in druge korenine,                                                                            

ki so še v zemlji. 

 

 

 



 

Drevo Temnoskorjevec 

                     Zoja Erjavšek                            

 

Drevo sredi gozda leži 

In se nam smeji. 

 

Gleda nas, gleda lepo 

In prijatelji smo za vedno. 

 

Objamem jaz njega, 

Objame on mene  

In skupaj se imamo lepo. 

 

 

 

        

 

 



DREVESU… 

              Svetlana Jović 

Tukaj sem… 

        V gozdu…. 

Okrog mene ptički žvrgolijo, 

Morda meni  

     Svojo pesem podarijo. 

                   Hodim okrog dreves, 

                           Jih voham in božam, 

                 Vsako izmed njih  

                           Svojo zgodbo ima. 

A eno drevo 

     Visoko in gordo 

Me privabi k sebi 

     Me objame s krošnjo. 

                    Gledam ga in razmišljam, 

                     Kaj mi želi sporočiti, 

                    Ali njegova zgodba 

                    Na mojo spominja. 

Deluje osamljeno                                                                            

         Čeprav družbo ima, 

A svoje veje 

        Širi daleč stran. 

                 Mogoče koga kliče, 

                    Mogoče koga išče, 

                Nekoga, ki ni ob njem, 

                     A njegovo srce za njim vzdihuje. 

Drevo vsemogočno 

    Tudi jaz bi rada 

Bila nekje drugje 

V srcu sem sama. 

              Ti vsaj svoje korenine imaš 

                     A jaz sem svoje zdavnaj 

            Pustila daleč stran. 



Zbirka pesmi Moje drevo je nastala v posebnem času, ki je spremenil naše navade, 

naš vsakodnevni ritem. 

Ne glede na fizično oddaljenost smo učenci 5. č razreda ves čas povezani. 

Povezani smo med seboj in povezani smo z naravo. Naravi namenimo veliko časa in 

naših dejavnosti.  

Osredotočeni smo na vrline in pozitivne misli. 

Pesmi o drevesih so nastale kot del aktivnosti, ki smo jih izvedli ob Dnevu Zemlje in 

Dnevu knjig.  

Vsak izmed nas je poiskal svoje drevo. Poimenovali smo ga in mu napisali pesem. 

Vrnili  se bomo  na obisk k drevesu v vsakem letnem času in se pogovarjali z njim,  

saj znajo drevesa zelo dobro poslušati. 

      Naša drevesa nas bodo tudi čez leta spominjala na čas,  

                            ki je bil izziv za vse nas. 

 

April, 2020 

 


