
Rezultati glasovanja za Naj pesem v 6. razredu 
 
V prvem tednu šole na daljavo so šestošolci ustvarjali pesmi o tem, kako se počutijo, ko so 
doma, ko ne morejo v šolo, k prijateljem, na igrišče, k babici in dedku … 
Pri tem so morali upoštevati nekaj značilnosti pesmi (npr. kitice, rime, okrasne pridevke …). 
 
Učiteljice slovenščine v 6. razredu smo na svoje e-naslove dobile veliko zanimivih in 
simpatičnih pesmic, zato smo se odločile, da organiziramo glasovanje za Naj pesem na 
spletni strani šole (v zavihku za slovenščino 6. r.), tako da smo izbrale 9 najboljših pesmi. 
 

 
 
Do nedelje, 19. 4., je bilo oddanih 254 glasov. 
 
Največ glasov, tj. 69, je dobila pesem Nine Kavčič iz 6. a z naslovom Ostanimo doma. 
Na drugem mestu po številu glasov (66) je pesem Staša Simoniča iz 6. a Moja pesem. 
Tretje mesto s 43 glasovi pa je zasedla pesem Staše Popovič iz 6. c Karantena in jaz. 
 

 

Nina Kavčič: OSTANIMO DOMA 
 
Prišla je pomlad, 
ki vsak ima jo rad. 
A letošnja nam zapira vsa vrata, 
čeprav nas ven vabi zelena, cvetoča trata. 
 
Ne smemo med ljudi, ne smemo v trgovino, 
šola zaprta za celo je domovino. 
Virus na nas preži na vsakem koraku, 
mi pa pred njim tavamo, kot da smo v mraku. 
 
Koronavirusa še ne poznamo, 
a bolezen njegovo lahko hitro zaznamo. 
 
Zato za vsakega naj velja, 
ostani doma,  
da ne bo tvoj prijatelj postala postelja. 
 
 
 
 
 



Staš Simonič: MOJA PESEM 
 

Koronavirus k nam prišel je, 

kot strela z jasnega udaril. 

Na glavo obrnil nam življenje, 

nič nam ni pojasnil. 

 

Učenje od doma res ni najlažje, 

vendar trudimo se, kar se le da. 

Ostati doma je treba za druge, 

katerih usoda se lahko poigra. 

 

Najbolj pogrešam stare starše in družbo, 

saj virus se vleče v nedogled. 

Komaj čakam, da spet grem v šolo 

in virusa ne bo več na spregled. 

 
 

 

Staša Popovič: KARANTENA IN JAZ 

 

Pred kratkim nas je virus obiskal 

in še vedno na obisku je ostal. 

Zaradi njega šole so nam zaprli, 

mnogim učencem srca strli. 

 

Pa ne zato, ker bi v šolo radi hodili, 

temveč zato, ker se doma ne bi radi učili. 

Sedaj smo doma s svojo družino,  

na začetku pomislili smo: "O, pa saj to bo fino!" 

 

Zdaj ko že drugi teden mineva, 

vseh nas glavobol se loteva. 

Radi bi hodili med ostale ljudi 

in si odstranili vse skrbi. 

 

Od dolgčasa celo pospravila sem sobo, 

v upanju, da iz sebe odpravim tegobo, 

ki v meni nastaja, odkar sem doma, 

saj ne vidim prijateljic in rada bi kam šla. 

 

Zaenkrat zgleda, da bo še dolgo tako, 

oh, virus, daj no, a ni že čas, da pomahaš v slovo? 

 
Prispevek pripravila Špela Cimerman Hudopisk. 


