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Predgovor

Zbirka literarno-likovnih izdelkov učencev OŠ Elvire Vatovec Prade 
je nastala na pobudo učiteljic slovenščine, likovne umetnosti ter 
razrednega pouka. V šolskem letu 2020/21 so imeli učenci kar 
nekaj mesecev pouk na daljavo in ker smo februarja praznovali 
kulturni praznik, smo ga želeli obeležiti na nekoliko drugačen način. 
Kultura je širok pojem, prav tako pa so načini umetniškega 
izražanja lahko zelo različni, zato smo učencem želele omogočiti 
umetniško ustvarjanje na način, ki je njim najbližji. Tako smo 
mentorice učence spodbujale na različne načine, pričujoča knjižica 
pa predstavlja, kako vse lahko učenci razumejo in doživljajo upanje 
ter pouk na daljavo. Učenci so s pomočjo različnih izraznih 
sredstev izrazili svoje počutje in želje v tem tako posebnem 
šolskem letu. Presenetljivo pa je, kako podobne teme so učenci 
izbrali za slikanje oz. literarno ustvarjanje, izdelki se namreč zelo 
lepo vsebinsko ujemajo.

Mentorice
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Kako upanje razumejo drugošolci?

Nik Cetin: Moje upanje 
Kaj imaš najraje? 
Jaz imam zelo rad živali. Lepe se mi
zdijo. Te zanima, zakaj? Zato, ker jim
lahko zaupam. Tudi zato, ker so hitre.
Ljudje nismo tako hitri in tudi takega
zaupanja nimamo. Želim si, da bi imel
zajca. Ta nežna žival je moje upanje. 
(slika: Ines Oražem, 7. a)

 
Nik Cetin: Kaj je upanje 
Upanje je prijateljstvo. Upam, da bom
vedno dober prijatelj. 
Upam, da bom kdaj na nogometni
tekmi na televiziji in da bodo z mano
moji prijatelji. Upam, da bom igral z
njimi.  
S prijatelji bi rad tudi dirkal s krosi in
bral. Upam, da kmalu dobim knjigo o
Groznem Gašperju. Najbolj pa upam,
da ne bom nikoli podoben Groznemu Gašperju.  
Rad bi bil pravi prijatelj. 
(slika: Melanija Golob, 7. a)
 

Lan Šukalo: Upanje in covid-19 
Moje upanje je upanje proti virusu. Upam to,
kar upamo danes vsi. Upam, da bo šla gospa
Korona stran. Ne morem več nositi te čudne
maske. Želim si, da bi bilo spet vse navadno. Pogrešam to. Zdaj
takoj naj gre Korona stran! 
(slika: Urška Medved, 7. a)
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Lan Šukalo: Nogometno upanje 
Ko imamo tekmo, vedno upam, da bomo zmagali. Upam, da bom
zabil veliko golov. Upam, da dobimo pokal. Na pokal mislim že na
začetku. 
Potem pa pomislim: Če mi ne uspe? Če mi ne uspe danes, mi bo
drugič. Takrat bom zabil še več golov. 
Nogometaši vedno upamo. 
 

Erazem Lev Pacek: Upanje v srcu 
Vsi ljudje upamo in upanje nikoli ne preneha. Upaš takrat, ko
verjameš, da ti bo nekaj uspelo, čeprav je težko.  
Nekoč je živel deček po imenu Jaka. Imel je močno upanje. Upal je
tako, da je verjel v svojem srcu.
Močno je verjel, da bo prvi človek, ki
mu bo na Zemljo uspelo prinesti
bleščečo rumeno zvezdo. Ni se
oziral na to, kaj so govorili ljudje.
Skrbel je samo za svoje upanje v
srcu. In res, ko je dopolnil šestdeset
let, je šel v vesolje. Na Zemljo je
prinesel obljubljeno zvezdo.  
Upanje je res lahko nekaj težkega. A
človek je lahko    vesel, če v nekaj upa. Upanje nam da moč. Zato je
upanje pomembno. 
(slika: Blaž Kukovec, 8. b)
 

Nikša Slijepčevič: Upanje v živalskem vrtu 
Razmišljam o živalskem vrtu. Je tam upanje?  
Upam, da bom lahko kdaj videl leva in tigra. Upam, da sta lev in
tiger dve najmočnejši živali. Hotel bi ju videti v resničnem življenju z
mladiči. Rad bi videl njune mladiče in rad bi jih videl v živo.  
Rad bi, da se moje upanje uresniči. 
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Nikša Slijepčević: Upanje fantov 
Fantje upamo vedno na zmago.  
Ko igram nogomet, upam na vsaj pet golov. Na tekmi vedno upam,
da bom najboljši in najhitrejši. Vsak trenutek upam, da mi bo uspelo
preigrati vse in dati gol.  
Včasih pomislim: Kaj pa če se danes to ne bo zgodilo? Še
naprej upam! Vedno bom upal! 
 

Sara Kamenšek: Kaj je upanje 
Upanje je marsikaj. Upam,
da premagamo koronavirus in upam,
da bi ljudje siromašnim otrokom dali
več denarja.  
Največje upanje pa je zdravje, zato naj
bo moja pravljica o zdravju.  
Nekoč je živela deklica po imenu Sara.
Ko je zbolela, ji je bilo zelo hudo. Upala je, da bo ozdravela. Zelo je
pogrešala šolo in svoje sošolke. Ko se je njeno upanje izpolnilo in se
je končno vrnila v šolo, so jo sošolke vprašale: »Kako si tako hitro
ozdravela?« Povedala jim je, da je ozdravela zato, ker je močno
upala. 
(slika: Teo Grižon, 7. a)

Žiga Vižintin: Upanje ptička Pika 
Nekega dne sem se odpravil ven. Hodil
sem in hodil in opazil gnezdo. Bil sem
presenečen. Opazil sem, da v gnezdu
stanuje poškodovan ptiček. Nisem dolgo
razmišljal. Prijel sem gnezdo
in stekel proti domu. Nesel sem ga v
hišo. Lepo sem skrbel za malega ptička. Oba sva upala, da bo lahko
nekoč poletel.  
Najino upanje je pomagalo. Ptičku Piku je uspelo poleteti. 
(slika: Asija Begić, 5. b)

8
7



Nikolina Valenčič: Mamino upanje 
Upanje se nikoli ne konča. Vsi nekaj
upamo. 
Mama upa, da bodo njeni otroci zdravi.
Zdaj vse mame upajo, da kmalu
preneha koronavirus. Tisti virus, ki sem ga
videla na razkužilu in na računalniku,
čeprav vem, da je v resnici neviden.  
Upanje ima moč. Upanje lahko zmaga tako, da se uresniči to, kar
človek upa. Zato je upanje vedno resnično. 
(slika: Sara Ratoša, 7. a)

Sara Križman: Upaj in se bo zgodilo 
Nekoč je živela siromašna družina. Živela je v upanju na boljše
čase. Vsak dan je upala, da bodo imeli dovolj hrane. Starši in otroci
so upali, da bodo imeli dovolj denarja za preživetje. Niso obupali. 
Tako se je nekega dne zgodilo, da se je v bližino njihove hiše skril
lopov. Uspelo jim ga je razkrinkati in za nagrado so dobili velik kup
denarja. Kupili so si hrano in bili srečni.  
Razumeli so, da ima upanje moč. Zdaj so upali do konca življenja.  

(slika: Ela Balažic, 1. č)
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Sara Križman: Upanje in prijateljstvo 
Upam, da bom vedno hitra. Tudi pridna bi bila zmeraj rada. Rada bi
bila pametna kakor znanstveniki, moji prijatelji pa ne. Zakaj? Ker
nismo vsi enaki.  
Vsak človek ima svoje upanje. 

 
Saša Svjetlanović: Kaj vse je upanje 
Upam, da bom zrasel v velikega in pridnega fanta. Takega, ki bo
poslušal mamo in tatija. Upam, da bosta tudi mama in tati poslušala
mene in da se bomo ljudje poslušali.  
Upam, da bom dobil plašč. Upam, da bom imel za škornje in obleko
in čez nekaj let tudi za kros. 

Anej Čikotić: Upanje vseh
ljudi 
Upam, da bodo kmalu vsi
ljudje zdravi. Bolan človek
vedno upa samo, da ozdravi.
Danes vsi upamo, da bomo
premagali virus. Takrat bom prvak v karateju. To je moje upanje
zame. Za druge pa upam, da bo vsak človek dosegel to, kar upa.
(slika: Asija Begić, 5. b)
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Pesmi o upanju

UPANJE

Upanje je v vseh, tudi v tistih, 
ki nimajo nič. 
Vsi nekaj lepega upamo, za drugega, 
za sebe, tako smo vsi veseli. 
Ni lepo upati nesramno za drugega, 
ker se moramo spoštovati, 
se imeti radi, vsi med seboj. 
 
Kaj pa je upanje? 
Upanje je lepo, 
in ti pri vsem pomaga. 
 
Res ne veš, kaj je upanje? 
Upanje je nekaj v tvojem srcu, 
in tudi v drugih srcih. 
Upanje nas veže bolj kot vez
med družino. 
 
Glavno je, da upamo in naj upanje 
ne mine nikdar.  
 
Luka Črnac Kuret, 5. b 
(slika: Lana Jakomin, 8. c)
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JAZ IN MOJ SVET 
Moja mačka si zaželi 
in ptičko ulovi. 
 
Jaz raje jem slaščice, 
moje prijateljice pa se udeležijo
veselice. 
 
Moji starši govorijo 
in se hkrati veselijo. 
Tisa Vergilas Slavec, 6. c (slika: Ana Lisac, 9. a)

ŽIVLJENJE        
Jaz imam
lepoto,                                            
ona pa dobroto.                                            
Jaz imam ime                                                
in ona pa srce.                                              
 
Ljudje govorijo                                            
in se veselijo.                                               
Ljudem damo upanje                                  
in tudi zaupanje.                                          
 
Življenje pomeni  živeti 
in ne leteti. 
V življenju norimo 
in ne kričimo. 
 
V življenju je krasno 
in ne dolgočasno. 
Ljudje so zlati 
in ne slabi. 
Hana Vodopija, 6. c (slika: Julija Bordon, 8. c)
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KAJ VSE JE VESELJE? 

Vsi zelo hitro govorijo, 
in zraven se vsi še veselijo. 
 
Za zajtrk si ribo uloviš, 
in novo ribiško palico zaželiš. 
 
Vsak je svojo knjigo imel, 
da lahko je zraven zapel. 
 
Mia Jerman, 6. c 
(slika: Iva Prša, 8. b)

JAKOB 
 
Jaz sem Jakob, 
noben me ne ustavi. 
furam se z motorji, 
policija se ustraši. 
 
Rad se zabavam, 
igrice igram, 
tudi vozim se z motorji, 
2 takta rad imam. 
 
Jakob Jerman, 6. c 
(slika: Tia Martinuč, 8. c)
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V PARKU 
 
V parku ptički letijo  
in zelo lepo zvenijo. 
 
Veveričke na repu visijo  
in psi po parku se lovijo. 
 
Ljudje lepo govorijo  
in lepo se poslovijo. 
 
Lia Peroša, 6. c 
(slika: Alexander Maksimilijan Kocjančič, 8. b)
 

SKRIVNOSTNE MAME 
 
Mama ne bo nikoli sama, 
ker jaz sem vedno z njo. 
Ko pa sva na majhnem bregu, 
že sneži beli sneg. 
 
Ko pridem iz šole, 
mama kuha potice in slaščice, 
ko jo vprašam, 
kaj se dogaja, 
že izgine na večerjo. 
 
Maja Mahne, 6. c 
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SKRBI PUSTIMO 
Metuljčki letijo, 
psi pa bežijo.  
 
Čez snežni breg  
letim s kolesom po zadnji.  
 
Samo divjamo 
in se hihitamo.  
 
Doma kolo zaznamo  
in divjamo.  
 
Čez morje tekmujemo  
in veslamo.  
 
Če želim, 
se veselim.  
 
Če želimo, 
skrbi pustimo. 
Mark Pahor, 6. c 
(slike po vrsti:
Brina Novak, 7. a
Ines Oražem, 7. a
Sara Ratoša, 7.a
Urška Medved, 7. a
Filip Curk, 7. a)

VESLANJE 
Jaz želim veslati  
in najboljši postati. 
Tim Pahor, 6. c 
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MOTOR IN KOLO 
 
Upam, da bom dobil motor, 
ker brez njega nisi nor. 
Motor vozijo vsi, 
zato ga moraš tudi ti. 
Motor je zelo jak,  
ker je 2 takt. 
 
Upam, da bom dobil kolo,  
ker je to zelo dobro. 
Kolo je cestno,  
za po ta zadnji,  
enduro za po kamnih. 
Kolo je kul,  
da policaje hecaš 
in še zraven gume menjaš. 
 
Gaj Kramberger, 6. c 
(fotografija: Martin Mihalič, 9. c)
  
DNEVNI DAN 
 
Čez dan se učimo, 
popoldne pa norimo, 
tekamo okrog 
kot brezglava kokoš. 
 
Zvečer pa se umirimo 
in zelo globoko zaspimo 
in misli nam bežijo 
in v naše sanje poletijo.  

Tadej Kozlovič, 6. c 
(slika: Neža Rupnik, 8. c)
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JAZ IN MOJI PRIJATELJI 

S svojimi prijatelji rad tekmujem 
in od njih kdaj tudi prepisujem. 
Ampak znanje je še vedno moja
dobrota, 
saj v moji glavi ni navadna gmota. 
 
Moji prijatelji so v pravem kompletu, 
saj vsak blesti v svojem predmetu. 
Jaz vsak dan na novo dozorim, 
se veselim, norim in nato tudi zaspim. 
Gašper Kodrič, 6. c 
(slika: Špela Medved, 8. č)
 

RIME 
 
Naredimo, proslavimo, se veselimo, 
slaščice, potice in veselice, 
želimo, pustimo, dozorimo in se
veselimo, 
na koncu pa odhitimo k mami sami. 
Maj Malnar, 6. c 
(fotografija: Anastasija Đukić, 8. b)
 
  
ZABAVA S PRIJATELJI    
 
Zabavo naredimo in jo proslavimo,  
s prijatelji bežimo  in se veselimo, 
ko delamo potico, 
sosedi se razveselijo. 
Uroš Suvajac, 6. c 
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VESELJE 
 
Če trepalnico iz svojega očesa uloviš, 
si lahko tudi nekaj zaželiš. 
Če si zaželiš, da bi jedel
slaščice, 
so to sigurno potice. 
 
Ko vsi ljudje govorijo, 
se vsi tudi veselijo. 
In ko se en človek veseli, 
se on tudi radosti. 

Alenela Topčagić , 6. c 
(slika: Sara Ratoša, 7. a)

 
NEKAJ POSTATI 
 
Všeč mi je, ko sneg 
pobeli ves breg. 
Všeč mi je tekmovati 
in tudi nekaj postati. 

Maj Prša, 6. c  
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LEPOTA ŽIVLJENJA 
 
Ptice letijo, 
zvonovi zvonijo. 

Ljudje govorimo, 
dokler ostali jelko krasijo. 
 
Ko ljudje začnejo
tekmovati, 
si želijo, da bi postali
bogati. 
 
Moje srce mi pove, 
da imam lepo ime. 
 
Srce se veseli in radosti, 
mama dela slaščice in potice,dokler mi delamo veselice. 
Hana Dindić, 6. c
(slika: Urška Medved, 7. a)

SANJE 
 
Ko zvečer zamižim, 
sanjam, da poletim, 
grde misli zapustim, 
upanja na lepše sanje se veselim. 
 
Noč za sanje, 
noč za samoto 
in jutra se veselim. 
Pia Stupan Kralj, 7. c
(fotografija: Martin Mihalič, 9. c) 
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ŽIVLJENJE 
 
Če obležiš, 
to ne pomeni,  
da odletiš ali kaj zapustiš. 
 
V življenju lahko letiš 
in si lahko karkoli zaželiš 
ter to tudi uloviš. 
 
Za to, kar boš naredil, 
boš lahko proslavil. 
 
In ali je to veliko 
ali je majhno za eno piko, 
bodi ponosen, ko se s tem veseliš 
in radostiš. 
 
In če ti ne gre pri enem predmetu, 
ne bo kmalu konec svetu 
in če starši o tem govorijo, 
potrudi se, da se ob ocenah veselijo. 
Filip Škrlj, 7. c
(fotografija: Jakob Ivančič, 8. b)
 
 
UPANJE 
 
Veliko se jih veseli, 
veliko se jih radosti, 
a jaz imam le upanje, 
da v tebi se prebudi zaupanje. 
Kristin Primožič, 7. c 
(slika: Nastja Marsič, 7. c)
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ZAUPANJE 
Ko zaupaš nekomu, 
se ves dan veselimo, 
a če niti očetu ne zaupaš, 
raje odhitimo. 
Matija Kuzmić, 7. c 
 

UPANJE 
Korono bomo preživeli 
in lepo se bomo imeli, 
zunaj je sneg, 
mi pa skočimo na drugi breg. 
 
V šolo si želim, 
da računalnik zapustim. 
Otrok si zaželi  
in svoje sanje ulovi. 
Maja Rašpolić, 7. c 
(slika: Lea Hlevovoj, 9. č)
 
 
SANJE 
Veliko je to upanje, 
da bi nekam odleteli. 
Odleteli v svet, 
kjer bi po svoje živeli. 
 
Ne bi sanjam bežali, 
ampak jih lovili. 
Doživeli bi veliko 
in svet izpolnili. 
Nastja Marsič, 7. c
(slika: Brina Novak, 7. a)
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PRAVIJO … 
 
Pravijo, da tudi v najtemnejših časih, 
v času, kjer se nam zdi, da se nič dobrega ne godi, 
v časih, ko smo izgubljeni, in ne vemo, kdo je sovražnik, 
le upanje pomaga. 
 
Zdaj ljudje lahko pravijo, da upanje ni dovolj! 
A ne glede na to, koliko časa razmišljamo, 
vedno v sebe malo dvomimo, a zapomniti si moramo, 
da kjer je upanje, je vse mogoče. 
 
Enej Gržančić, 7. c 
(fotografija: Anastasija Đukić, 8. b)

ČE NI UPANJA 
 
Če ni upanja, ni volje. 
Če ni volje, to ni vesolje. 
Ni vesolja, pa to ni možno. 
Če ni možno, ni upanja. 
 
Tudi takrat, ko ničesar ni več, 
moramo upati. 
Ker če ni upanja, 
ni volje. 
 
Maks Gržančić, 7. c
(slika: Emma Mauh, 7. č)
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UPANJE        
                                  
Upanja si želim, 
da preveč ne popustim, 
upanje je nekaj dobrega, 
le tistemu, ki ga rad ima.  
 
Upanje je velika želja, 
ko nečesa ne dobiš,  
si želiš, 
da se tvoje upanje brž uresniči. 
 
Upanje je velika želja,  
polna hrepenenja, 
ki veselja ti da,  
tako srce ti zaigra.  
 
Upanje ni igrača, 
žalost v veselje spreobrača. 
Ko seže v srce, 
nasmeh na obrazu se odpre.                                                
                                            
Luka Rafael Occhiena, 7. c
(fotografija: Zarja Marsič, 9. c)
 

UPANJE 
 
Vsak dan upam, 
da prijateljici zaupam, 
razmišljam doma,  
če vame upanje ima. 
 
Lina Felić, 7. c 
(slika: Ema Jermaniš, 8. č)
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PRIJATELJ 
 
Spoznaš ga le po klepetu, 
tedaj ti odpre oči po svetu, 
pa res lahko se nanj zanesem, 
zraven še objem odnesem. 
 
Čudovita stvar za doživeti 
pa povej: "Le zakaj hiteti?" 
 
Nicole Jenko, 7. c 
(slika: Zara Biloslavo, 8. č)

ROJSTNI DAN 
 
Vse naredimo
in hitro za rojstni dan vse pripravimo.  
Nato rojstni dan proslavimo
in skupaj se veselimo,  
hitro k torti odhitimo. 
 
Nikolina Petrović, 7. c
 

DAN JE RAZIGRAN 
 
Če si zaspan,  
ne zaspi na dan, 
spij en deci čaja  
in bodi razigran. 
 
Matic Cunja, 7. c 
(slika: Nik Jerman, 7. a)
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ZABAVA 
Upanje je zaupanje,  
ki ga ulovim, 
ko mama ni sama. 
 
Ko ga ulovimo,  
se veselimo, 
še en pozdrav in velik rokav. 
Mark Lazar, 7. c 
 

SNEG 
Iz dneva v dan upam in upam, 
da gremo na sneg 
na velik breg. 
Ognjen Krejić, 7. c
(fotografija: Erik Šukljan, 9. b)

POUK NA DALJAVO 
Želimo si, da pride sneg 
in da skočimo čez breg. 
Na začetku ZOOM-a rečemo pozdrav 
in si zavihamo rokav. 
 
Ko se pouk konča, se veselim 
in vse za sabo pustim. 
S pico proslavimo 
in nič naloge ne naredimo. 
Miha Pečar, 8. b
(slika: Nina Godnič, 8. b

Ema Kastelic, 8. č)
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LEPOTA 
 
Ko lepota sreča življenje, 
vsi izrazimo svoje mnenje. 
Včasih so tudi laži, 
a tega ne vedo vsi. 
 
Neža Starc, 8. b 
(slika: Andreja Sinčić, 7. č)
 
 
ŽIVLJENJE 
 
Celo življenje želim prehiteti 
ter na koncu odbrzeti, 
da bi začel živeti 
in veleti. 
 
Ko bi na koncu preživeli, 
bi se lepo imeli 
ter eno pesmico zapeli. 
 
Blaž Kukovec, 8. b 

ŠOLA 

Ves čas upam, 
da se šola na daljavo ne konča, 
ker je lepše doma. 
 
Alexander Maksimilijan Kocjančič, 8. b
(slika: Samajla Topčagić, 8. č)
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SONET

Doma sem ovčice štela,
ko sosed je solato žel,
hitro hitel,
ker burja bi istrska kmalu ihtela.

Oj burja je prihrumela in solato snela,
je sosed zbežal
in vse pomendral.
Oj burja hrumeča, oj burja hrumeča.

Sem za ovčice skrbela,
vse hitro objela,
bil je velik kraval.

Sem ovčice mirila,
je burja minila,
se svet je spet umiril.

Sara Prodan, 8. b
(fotografija: Tia Ana Sirk, 8. b)
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POZDRAV 
 
Takoj, ko zamižim, 
hitro odletim. 
 
Ampak hitro pomislim,  
da je dobrota samota. 
 
Ko se veselimo,  
se tudi hitro poslovimo. 
Tina Frankovič, 8. c 
(slika: Kristina Klede, 9. a)
 
 
VESELJE IN UPANJE V OBJEMU 
Velikokrat so nam govorili, 
da upanje zadnje izgine. 
In mi smo ravno to naredili, 
upanje postavili v naše življenjske doline.  
 
Pa dajmo, čez hrib poletimo 
in se skupaj veselimo. 
Saj na ta Prešernov dan, 
nihče ne sme biti zaspan.  
Neža Rupnik, 8. c
 
 
ČESA SI ŽELIM 
 
Zelo si želim, 
da je tega vsega konec, 
in upam, da se kmalu veselim, 
ko zazvoni zvonec. 
Samuel Klemen Occhiena, 8. c
(slika: Maks Jermaniš, 9. a)
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O upanju brez naslova

Če nekomu zaupaš,  
potem tudi upaš, 
da se mu v življenju  
zgodijo lepe stvari. 
 
Če se ti v življenju zgodijo 
slabe stvari, 
jih upanje spravi na prave poti. 
 
Upanje sestavlja dobrota, 
to ni kot samota, 
s tem nisi prekleta, 
si samo v ljubezen odeta. 
 
V življenju je polno padcev, 
ampak takrat si je treba upati 
in upati, da bo jutri odličen dan. 
Larisa Bertok, 7. č
(fotografija: Neža Starc, 8. b)

Pod drevesi se predrami, v senci za gorami, na otoku sedmih morij,
na oknih in gradovih. Upanje je sreča in žalost je pri tem moteča.
Pot navzgor je strma, boleča, polna trnja. Solze so preslane ali le
preveč razigrane. Ladja, ki se potaplja, ne vidi, da je voda
premajhna, da bi potonila ali se v žalosti utopila. Jutri je nov dan,
poln in razigran. Zaradi megle dobrota ne vidi žarkov sonca, samo
sledove lune in črne gume. A ko pride na vrh, se poslovi gospod srh.
Preplavi te veselje, sreča in skrita
želja … 
Maxime Klančnik, 7. č
(fotografija: Lea Jakomin, 8. b)
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Upanje pomeni ne obupati. 
Zame pomeni sreča  
pa še polna zdravja vreča. 
Včasih se zgodi, 
da se raztrga ta vreča 
in takrat nastane nesreča. 
Takrat moramo vrečo zašiti 
in z upanjem to srečo ponovno
uloviti. 
Tilen Kocjan, 7. č
(slika: Manuel Bertok, 7. č)

Upanje nas spremlja vse življenje. 
Upanje največkrat predstavlja veselje, dobroto, srečo in smeh. 
Ko pa smo včasih čisto na tleh, pozabimo na upanje. 
Takrat nas preplavijo žalost in solze. Do takrat, ko si ne rečemo, da
bo jutri bolje. 
Sofia Meulenberg Plazar, 7. č

Upanje zadnje umre, 
v upanju je sreča in veselje. 
Ko misliš, da je upanje umrlo, se v
tebi še vedno skriva upanje za voljo
do življenja. 
Smeh je dobrota in solze slabota,
čeprav solze so bile dobrota. 
Tilen Gregorič, 7. č
(slika: Emma Mauh, 7. č)
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Sreča je nasmeh na obrazu,  
Lahko je tudi solza na licu … 
Sreča nas spremlja povsod, 
čeprav se tega ne zavedamo. 
To je najlepša dobrina tega trenutka, 
ki nas lahko razveseli in  
nam nariše nasmeh na obraz, 
nam nariše solze na licu. 
Čeprav se tega ne zavedamo, 
je sreča najlepša in največja  
dobrina tega sveta, 
ki nam lahko polepša dan. 

Andreja Sinčić, 7. č
(slika Luka Derin, 7. a)

 

Upanje ni, kar mislimo, 
upanje je, kar čutimo. 
Ko upanja ni, se žalost zbudi, 
a jutri, ko žalosti ne bo več, 
tudi sreča ne bo odveč. 

Solze in smeh vodijo čez vsak dan, 
z upom posejan. 
Brez upanja ni življenja, 
saj upanje velja za vselej. 

Emma Mauh, 7. č
(slika Filip Curk, 7. a)
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Upanje je kot sveča. Za ene gori močno in srečno. Za druge pa
majhno in žalostno.  
Upanje je močno in šibko, majhno in veliko.  
Upanje ti lahko pomaga ali pa ne.  
Upanje je kot voda: je ali mogočna ali
šibka. Voda teče in teče ali pa se hitro
ustavi in posuši. 
Upanje je povsod, je povsod. V zraku,
vodi, ognju, zemlji, stvareh, živalih in v
nas. Upanje je vedno v nas in bo tudi, ko
ga imamo najmanj. Vedno bo tam. 

Žiga Rodela Vilhar, 7. č
(slika: Aneja Cunja, 9. c)

 
Sreča se začne doma, kjer vsi smo varni. Kdaj pa kdaj se tudi solze
pojavijo. V našem domu je danes sreča in jutri morda žalost … 

Jan Kozlovič, 7. č

 

Upanje je, ko upaš, da se bo kaj dobrega
zgodilo.  
Življenje je kratko in kruto, ampak
zabavno. 
Sreča pride kadarkoli, zato ne obupaj
nikoli. 

Martin Marič, 7. č
(fotografija: Anastasija Đukić, 8. b)
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Vsak ima upanje in srečo, ki kdaj postane nesreča in žalost. 
Pa vendar iz solz lahko prideta smeh in sreča. 
In življenje gre naprej. 

Vid Novak, 7. č

 
Zaupanje v življenje. 
Upanje, da jutri prišla bo dobrota.  
Sreča je kot vreča polna smeha.  
Žalost in solze odšle bodo  
in prišlo bo veselje.  
Veselje je kot polje polno rož,  
sladkih in medenih. 
Upanje, da jutri boljše bo,  
v meni nikoli ni izpuhtelo.

Tomaž Godnič, 7. č
(slika: Erik Miklavčič, 9. b)
 
 
Upanje zadnje umre, 
v upanju skriva se veselje. 
 
Ko vse gre narobe, 
Tisti glasek govori: 
»Saj bo, razmišljaj pozitivno.« 
In kar naenkrat se vse popravi 
in spet smo srečni vsi. 
 
Upanje zadnje umre, 
v upanju skriva se veselje.

Manuel Bertok, 7. č 
(slika: Jakob Poles, 9. c)
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Upanje je, kadar nekaj posadiš in upaš, da vzklije. 
Sreča je, kadar sadika vzklije, 
žalost pa, ko ne vzklije. 

Rok Kocjan, 7. č

 

Upanje je to, da ko nekaj ne zmoreš, upaš, da bo vseeno uspelo. 
Pa tudi takrat, ko si rečeš, da boš nekaj naredil in upaš, da ti bo tudi
res uspelo. 

Žiga Kostov, 7. č 
(slika: Lana Jakomin, 8. c)

V življenju se vedno lahko  
zgodi nekaj žalostnega. 
Ampak vedno je nekje v nas upanje,  
ki nam reče: »Jutri bo bolje!« 
Takrat si skoraj prepričan,  
da bosta veselje in smeh  
prišla tudi do tebe. 
Takrat zaupaš vase,  
se nasmeješ in rečeš:  
»Zaupam vase in vse bo v redu!« 

Lea Krušvar, 7. č 
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Žalost je občutek, ki ga jaz nočem nikoli občutiti, ampak kdaj pa se
le zgodi, da smo žalostni. Pomembno pa je spraviti se na noge in
upati. Upati z vsem srcem, da nekega dne te bo sreča doletela.
Čeprav se ne zavedaš, sreča te obkroža. Lahko je tudi v majhnih
stvareh. Ko sem srečna, pomislim samo na svojo družino in že mi v
oči pridejo solze – solze sreče z nasmehom na obrazu. 

Serena Sparano, 7. č 

Bolečina, sreča, zgodba.
Veter mogočen. Upanje.
Reke glasne.

Upanje je iskrica, ki prebiva v nas.
Upam, da nikoli ne ugasne ko bolečina in
trpljenje te prevzame.
Upanje je tisto, kar ti, nam ostane.
Nenazadje je upanje tisto, kar ti pomaga uresničiti – sanje.

Tesa Angela Košanc, 9. č
(slika: Gaj Gržinič, 9. c)
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Življenje je polno prelomnic. 
Velikokrat obupamo,  
ker ne vidimo poti naprej. 
 
Takrat pa nam  
majhen notranji glas govori,  
da bo enkrat bolje. 
Upanje je gotovo. 
 
»Upanje umre zadnje,« pravimo. 
In tako je tudi prav. 
Nikoli se ne smemo predati,  
saj se vedno najde luč  
na koncu tunela. 
 
Solze in žalost ter veselje in sreča  
nas vedno spremljajo,  
ampak zaradi upanja  
se vse slabe stvari premaga. 
 
Zato pa ne smemo izgubiti  
upanja in zaupanja vase. 
Karen Miklavčič, 7. č
(slika: Julija Sevčnikar, 7. b)

Upanje je kot žarek,
ki v tebi blesti.
Blesti kot sonce.

Upanje je tisto,
kar vsak potrebuje v svojem življenju.
Je tisto, kar nas dela pogumne.
Žarek, ki blesti v nas.
Lea Kocjančič, 9. č
(fotografija: Aprila Franca, 9. c)
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Upanje je pesem.
Deroča reka,
ki nikoli ne usahne.

Upanje je plamen.
Plamen v srcu.
Vsakega človeka.

Upanje umre zadnje.
Čemu bi živeli?
Če upati več ne bi smeli?

Julija Obestar, 9. č
(slika: Tina Frankovič, 8. c)

Upanja notranji glas
se oglasi.
V težkih časih.

Vid Božič, 9. č
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Likovne pesmi o upanju

(likovna pesem: Tia Turk, 9. b)
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(likovna pesem: Sebastjan Baša, 9. b)
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Še drugi umetniški izdelki učencev o upanju

 (slika: Klara Cesar, 9. a)
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 (slika: Nika Višnjevec, 9. a)
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(slika: Lana Derin, 9. a)
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(slika: Leo Sikošek Mancin, 9. a)
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(slika: Dominik Jerman, 9. a)
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(slika: Jana Grbić, 9. a)
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(slika: Patrik Berlot, 7. a)
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(slika: Nika Stepančič, 7. a)
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(slika: Špela Babnik, 7. a)
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(slika: Daniel Sudarić, 7. a)
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(slika: Klemen Turčinović, 7. a)



(slika: Nina Vigini, 8. č)
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(slika: Matias Goja, 9. a)
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