
JABOLKO IN HRUŠKA 

 

Sadje je zdravo, 

sodi tud` na zabavo. 

Kadar ga pojemo, 

v sadna nebesa gremo. 

 

Jabolko je rdeče 

in je tudi svetleče. 

Je odšlo na zabavo, 

ker je bahavo. 

 

Tam spoznalo je hruško, 

ki na glavi imela je veliko buško. 

Onadva sta se zaljubila 

in se na skrivaj poljubila. 

 

On je hruško zaročil, 

z njo se tudi poročil. 

Imela sta otroke 

jabolčko in hruškico na obroke. 

 

Živeli so čudovito, 

nebo je bilo pri njih vedno barvito. 

Imeli so se sladko radi, 

bili so vedno nagajivo mladi. 

 

Esma Sope in Tjaša Vodušek, 6. c 

 

 



SADJE 

 

Velik pomen ima sadje, 

še večji kot le sočno ozadje. 

Jemo ga za svoje zdravje, 

zapišemo ga v življenjsko poglavje. 

 

Jabolke, maline in mandarine, 

vse je bolj zdravo kot sladkarije. 

Zato ne bodi izbirčen, 

bodi mladim vzorčen! 

 

Eva Mihelič, 6. c 

 

SADJE IN ZELENJAVA 

 

Sadje in zelenjava 

to je prehrambena zabava. 

Radi ju imamo vsi, 

Tonček, jaz in ti! 

 

Solata tako je zdrava, 

da pojedli bi jo vsi,  

živali, Zemlja, jaz in ti! 

 

Med sadjem najslajše diši mi marelica, 

je sladka kot moja mamica, 

ki pojedla bi jo še mala Anica. 

Jure Potočnik in Denis Hodžić, 6. c 

 



SADJE 

 

Če jemo sadje, 

imamo boljše zdravje. 

Zato brž v trgovine pohitimo 

in ga vsaj malo použijmo. 

 

Iz sadja lahko ustvarimo tudi vino. 

Ko ga naredimo, 

se s prijatelji skupaj veselimo. 

 

Če pojemo eno jabolko na dan, 

odženemo zdravnika stran. 

Zapomnite si to, 

da pojeste vsaj eno jabolko! 

Liam Ibralič in Teo Lesjak Lukačič, 6. c 

 

BRESKVICE 

 

Breskvice so padle z drevesa na tla, 

kmet jih je pobral  

in jih skrbno zložil v gajbico. 

 

Iz nepobranih breskvic so koščice padle 

in se v zemljo zakopale. 

Iz malih mareličnih koščic 

zrastel je majhen črni možic. 

Ažbe Rožej, 6. c 

 

 



BOROVNICE 

 

Borovnice so kot modro vijolične ptice, 

ki rastejo v pravljičnem gozdu. 

 

Sladke gozdne borovničke 

se obirajo poleti, 

ko smo zaradi vročine vsi v kleti 

čisto zadeti  

še od lanskih borovničk. 

Tanja Hudalin in Maja Lenko, 7. d 

 

BANANIN OLUPEK 

 

Matiček je vrgel bananin olupek na tla 

pa je prišla stara gospa, 

rumenega olupka ni videla 

in je padla na tla. 

Ensar Krasniqi, 7. d 

 

SADNI PLES 

 

Na zabavi bil je sočen mango, 

ki plesal rad je tango. 

Tam bile so tudi banane, 

med njimi same zaspane. 

 

Ko luči so se prižgale, 

so se banane sočnega manga zbale,  

saj so bile čisto same. 



Mango je zavpil: »Hausbal, 

jaz sem smuti kanibal!« 

 

V mešalnik mango ni želel sam, 

zato povabil je še banane. 

Plesali, vrteli so se celo noč, 

da bila je že polnoč. 

 

Ko bil je smuti narejen, 

se zlil v kristalni je kozarec, 

nato v zdrav želodec  

in zanje je bil to srečen konec. 

Lucijan Lorenčič in Vid Lukanc, 7. d 

 

ZELENJAVNA NEVIHTA 

 

Zraven skrite vasice stoji gozd, 

kjer imajo velikonočni post. 

Kjer grmovje stoji, 

se gozdno sadje veseli. 

 

So jagode, maline in borovnice, 

si sončijo sladko lice. 

Ko v gozdu rajajo maline, 

se na zelenjavnem vrtu odpirajo krtine. 

 

Se zelenjava nad malino razjezi: 

»Kaj ste ve za ene rastlinje, 

pomagajte, saj nam krt žre koreninje!« 

 



Se brezskrbna malina ne zmeni za zelenjavno jezo, 

še naprej si sonči sočno lice. 

Se odpre še ena krtina, 

ubogo malino požre črna globočina. 

Aljaž Stropnik in Jan Lesnjak, 7. d 

 

SLADKA MALINA 

Zrastla rdeča je malina, 

v njej nastala je sladka tekočina. 

Bila je sama sebi všeč, 

druge je niso marale preveč. 

 

Ko sonce dan za dnem je na njo sijalo, 

bila povabljena je na zabavo. 

Spoznala črno je robido 

zelo očarano in milo. 

Ni vedela malina, 

kakšna bila je ta robida v resnici, 

zato pristala je v kozici. 

 

Zdaj iz nje nastala je malinova marmelada, 

ki pojedla jo bosta otroka mlada. 

Nika Skornšek, 8. d 

 

  

 

 

 

 

 


