
 

Učenci II. osnovne šole Celje 

 

 

 

 

 

 

SPOŠTUJEM TE, 

SPOŠTUJEŠ ME 

 
pesniška zbirka 

 

 

 

 

 

 

 
Februar 2023 



                        Eva Hajnšek, 1. a 

TOLAŽBA 

Če spoštuješ druge,  

bodo tudi oni tebe. 

 In če vidiš koga, da je užaljen,  

ga potolaži  

in mu bo lažje pri srcu. 

Kaja Krejić, 2. a  

PRIJATELJ 

Prijatelj je tisti, ki te objame, 

ko imaš slab dan, 

ti pošlje čokolado, 

kadar si bolan. 

Lily Šket, 2. b 

 

MOJ PLANET 

Dnevi zime so se začeli, 

jaz in moja družina smo veseli. 

Radi se sprehajamo, na igrišču igramo, 

doma skupaj pojemo, 

rišemo in pišemo. 

Moja družina je moj planet, 

brez katerega ne bi mogla živet. 

Lela Zukanović, 2. b 

 

IGRA 

Moj prijatelj rad me ima, 

ker z mano vedno se igra 

in skupaj vsak popoldan sva. 

Ko šola se nama konča, 

tečeva in skačeva, 

dokler nisva utrujena. 

Lana Tilinger, 2. b 



NAJBOLJŠI PRIJATELJI 

Življenje preživiš s prijatelji, 

ki so prijazni in zabavni. 

Se s tabo igrajo in veselijo 

ter super se učijo. 

 Živa Žohar, 3. a  

 

 

PREVEČ LJUBEZNI 

Ko se mi zdi, da spiš, 

se moje srce skrije. 

Prelepa si zame. 

Ne morem verjeti, 

da si me povabila na zabavo. 

Prav zares me imaš rada. 

Moja ljubezen je premočna za tebe.  

Preveč te ljubim, nikoli se ne bova ločila. 

Preveč skupaj sva, najini srci sta srečni. 

Rok Lubej, 3. a 

 

MED LJUDMI 

Med ljudmi se spoštujemo vsi, 

ker prijateljev veliko ni. 

Če si sam, te treba je skrbeti, 

prijatelje res dobro je imeti. 

Tilen Kotnik, 3. a 



                                                                                                                 Anej Kajtna, 1. a 

  



                     Andrej Marcetta, 1. b 

 

PRAVI PRIJATELJ 

Pravi prijatelj ti nikoli ne grozi 

ter misli enako kakor ti. 

Vid Kogelnik, 3. a 

  

KO JE BILO VSE PRAV 

Bilo je vse prav, nekoč, nekdaj. 

Takrat je bilo vse lepo in prav.  

 A kaj pa zdaj?  

Ko ni več prav? 

Črt Mernik, Anže Petek, 3. a 

 

SMREČICA 

Smrečica je našla prijatelja, kakor v sanjah pravega. In sta si pomagala kakor prava prijatelja. Super 

sta se imela, poznala sta se bolj kot drugi. 

Naslednji dan so smrečico nadlegovali. Jelkica je to videla in pomagala ji je. Smrečica jo je objela in 

postali sta najboljši prijateljici. 

Aleksandar Trbovc, 3. a 

 

NOVI NA ŠOLI 

Ko sem bil nov na šoli, so me vsi spoštovali. Bil sem presrečen. Tudi jaz sem vse spoštoval. Ko se 

navadiš, ni nič posebnega.  

Potem ni nihče več nikogar spoštoval. Bili smo temačni. Vsi smo bili enaki. Vse se je ponavljalo. Vsi 

smo bili isti in enaki. Vsi smo bili žalostni. 

Rok Potočnik, 3. a 



VELIKI BRAT ALJAŽ 

Aljaž je moj brat, 

moj velik zaklad. 

Ker je poseben, vesel in zabaven, 

zelo ga pogrešam, 

kadar sva narazen. 

Rad mi pomaga, 

včasih nagaja, 

a zame skrbi, 

ko najinih staršev ni. 

Ambrož Štor, 3. b 

 

DRUŽINA ALI NADLOGA 

Spoštovanje do družine je, 

ko v hišo vstopi Bine, 

naglas nas pozdravi, 

čeprav je kar v pižami. 

Moja družina pa je prava nadloga. 

Mami se krega, ko je v hiši veliko nereda. 

Ati nori, če večerja na mizi ne stoji. 

Brat sestri nagaja, ker mu dolgčas postaja. 

Sestra kriči, ko ji brat na nogi stoji. 

Kljub temu zvečer na kavču sedimo, 

se smejemo in objeme delimo. 

Nik Mernik, 3. b 

  



                                                                                                         Mija Zagorc, 1. b 

 

  



 

 

LEPA BESEDA 

Lepo je reči dober dan. 

Lepo je reči na svidenje. 

Lepo se je zahvaliti, 

saj lepa beseda lepo mesto najde. 

Jakob Petek, 4. a 

 

 

PRIJATELJA 

Moj smeh je tvoj smeh, 

če sva prijatelja. 

Ti in jaz, prijatelja. 

Ne obupajva, 

tudi če se skregava. 

Lian Bakarić, 4. a 

 

 

PRIJAZNOST 

Spoštovanje je 

razumevanje 

in srčnost. 

Benjamin Kuder, 4. a 

 

 



                                Sofija Budeša, 1. b 

 

PREVIDNOST 

Prijaznost je spoštovanje. 

Prijaznost je, ko nekoga razveseliš. 

Vedno premisli, 

preden spregovoriš. 

Ana Duškov, 4. a 

 

 

ZVEZDA 

Podarite nasmeh. 

Zasije kot zvezda. 

Ljubite, kar počnete. 

Zvezda se dviguje noč in dan. 

Lepe besede zasijejo vsak dan. 

Alina Beriša Turk, 4. a 

 

 

TA DAN 

Danes je ta dan, 

ki prinese spoštovanje na plan. 

Danes govoriš same lepe besede, 

danes si sočuten do soljudi. 

Nasmejiš se, ko te nekdo pogleda. 

Vsak dan si reci: 

Čutim vse ljudi. 

Neja Oman Pušnik, 4. a 



BITI TI 

Bodi iskren in spoštuj. 

Bodi prijazen in dober. 

Ne bodi nesramen kot kača klopotača, ki sika. 

Bodi vesel in imej veliko prijateljev. 

Bodi sočuten. 

Ko si jezen, se pogovarjaj. 

Imaš pravice, a ne več kot drugi ljudje. 

Kar imam jaz, imaš tudi ti! 

A to moraš odkriti! 

Nasmeh na tvojem obrazu me razveseli. 

To moraš vedeti! 

Če si dovoliš biti ti, 

znaš spoštovati. 

Inaja Tajnšek, 4. a 

 

 

 

SPOŠTOVANJE IN MISEL 

Spoštovanje je, ko druge spoštuješ. 

In ko ni vse po tvoje. 

Zara Dimnik, 4. b 

 

 

 

 

 



SPOŠTOVANJE MORAMO SPOŠTOVATI 

Spoštovanje do sebe. 

Spoštovanje do drugih. 

Spoštovanje do učiteljev. 

Spoštovanje do staršev. 

Spoštovanje moramo spoštovati! 

Una Zulić, 4. b 

 

 

LJUBEZEN IN SREČA 

Kaj pomeni spoštovanje? 

Spoštovanje je biti spoštljiv, 

biti do nekoga prijazen in potrpežljiv. 

Spoštovanje je zame lepa beseda, 

kot ljubezen in sreča. 

Pika Podpečan, 4. b 

 

 

RESNICA IN PRAVICA 

Spoštovanje ni barantanje, 

je mešanica, v kateri glavno vlogo igrata 

resnica in pravica. 

Iva Divjak, 4. b 

  



                                                                                                        Tai Žičkar Klinc, 1. a 

 

  



NAVODILA 

Spoštovanje poveča lastno vrednost. 

Če želiš nekaj prejeti, 

potem to najprej sam podari. 

Če želiš resnico, bodi iskren. 

Če želiš spoštovanje, spoštuj. 

Vse, kar podariš, se vrne. 

Sara Mehić, 5. a 

 

SPOŠTOVANI 

Spoštovani, spoštovane, 

jaz spoštujem tukaj zbrane: 

rože, ribe in sošolce, ki prevračajo kozolce, 

se učijo pesmi peti 

in v naravi zadehteti. 

 

Jaz spoštujem pamet, delo, 

tudi pesmico veselo, 

tudi potok, ki šumi, 

ko prek kamenja proč hiti. 

 

Vse spoštujem, občudujem – 

zemljo, zvezde in ljudi 

in med njimi tudi tebe, 

ki do mene prijazen si. 

Jara Kodre, 5. a 

 



                                                                                   Jaka Pulko in Andrej Marcetta, 1. b 

LJUDJE 

Spoštuj naravo, živali, 

živa bitja vsa. 

Bodi prijazen, 

kolikor se da. 

Spoštuj starejše, 

imej nasmeh na obrazu. 

Ponudi roko vsakomur, 

ko mu je težko. 

Prisluhni človeku, 

ki je na dnu, 

saj lahko se zgodi, 

da kdaj boš tudi ti. 

Spoštuj vse tiste, 

ki jih imaš rad, 

in tudi tiste, ki ne. 

Vsi smo ljudje, 

ne glede na videz ali obnašanje. 

Zoja Jesenek, 5. a 

  



 

  

                                                                                                  Tara Lanilović, 1. b 



                                            Sara Loštrk, 1. b 

DRUGAČNI 

Spoštovanje je priznanje drugačnih, 

sitih in lačnih. 

Mlajših, starejših, 

suhih, debelih, 

belih in črnih, 

neumnih in zrelih. 

Spoštuj tudi sebe, 

naj laž te nikoli ne zavede. 

Šanaja Četkovič, 5. a 

 

POGREŠANJE 

Ko gledam sošolce, 

prevzame me strah. 

Ko hodijo v svetlobi, 

me vzdraži glas, 

saj jaz v temi sem svoji. 

Pogrešam prijatelje 

iz svoje vasi. 

 Saj tam so ljudje,  

ki ne posmehujejo se mi. 

Pogrešam svoj dom, 

družino, vrstnike, 

ob misli nanje 

prevzamejo me sreče slike. 

Lucija Peunik Kamenjev, 5. b 



                   Jan Pečak, 1. a 

 

RADOST 

Radost je sreča, 

ki jo začutiš le, 

ko nekdo objema te. 

Radost je največji vir sveta, 

ki družina lahko ponudi ga. 

Lana Žičkar Klinc, 6. a 

 

 

VESELJE 

Vesel si, ko te sonce ogreje 

in ko žalost potihne. 

 Vesel si, ko te prijatelj nasmeje.  

Vesel si, ko si prijazen do drugih 

in do sebe. 

Veselje ni samo to, 

kar te nasmeje. 

Lahko je to brat ali sestra 

ali pa sreča, ki te ogreje. 

Ajda Hafner, 6. b 

 

 

 

 

 



PRIJATELJSTVO 

Prijateljstvo med nama je izginilo 

in prav tako spoštovanje. 

Bilo je težko, 

a vseeno sem vedela, 

da je tako prav. 

Pobrala sem se 

in našla osebo, 

ki me je spoštovala … 

… in me še vedno. 

Manca Ratajc, 6. a 

 

PRIJAZNOST 

Prijaznost je vse, 

kar lahko narediš staršem, 

prijateljem in veliko drugim ljudem, 

da jim ogreješ srce. 

Nika Lavbič, 6. b 

 

PADEC 

Če padeš, 

ti bo prijatelj vedno pomagal vstati. 

Znova in znova … 

Aljaž Prislan, 6. b 

  



                                                                                                                   

                                                                                                                   Belma Fejzič, 1. a 

 

  



POLNOST 

Če si spoštljiv in prijazen, 

nikoli ne boš sam in prazen. 

Julija Kaiser, 6. b 

 

BOLEČINA 

Boli, ko nekdo, ki ob strani ti stoji, 

zadane točno tja, kjer najbolj skeli. 

Ko to se zgodi, 

se srce na male koščke razdrobi. 

Pika Kovač, 7. a 

 

SPOŠTOVANJE 

Spoštovanje je pomembno, 

ker nas vodi k harmoniji in miru. 

Spoštujmo razlike med nami, 

ker je vsak od nas edinstven. 

Spoštujmo tudi samega sebe, 

da lahko z zaupanjem stopimo naprej. 

Spoštovanje je kot zvonček, 

ki nas vabi k soglasju. 

Naj bo spoštovanje vedno z nami, 

da bomo lahko skupaj cveteli. 

Ali Tabaković, 7. b 

 



                                                     Emra Ponjevič, 1. b 

 

 

 

SKRIVNOST 

Vsak želi biti ljubljen, 

četudi tega ne bi nikoli priznal. 

Vsak želi imeti človeka, 

ki ob strani bi mu stal. 

Vsak želi, da bi vedel, 

kako je zares ljubiti, 

ko ti pred nekom 

ni treba ničesar skriti. 

Ta tiha želja, ki v vsakem od nas hrepeni, 

je lahko delček v srcu, 

ki zaradi pomanjkanja 

najbolj boli. 

Mia Kotnik, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARUH 

Ko sem bila majhna, 

so se mi vsi posmehovali. 

Le ti ne. 

Stala sem tam pogumno, 

ti pa si se postavil zame 

in si rekel, naj me pustijo, 

saj si vedel in se zavedal, da je nekaj narobe. 

 

Vzel si me v dlan kot nebogljenega metulja. 

Naučil si me topline in razumevanja, 

ki ju bom vedno razdajala naprej. 

 

Vedno si mi stal ob strani, 

me branil, ranil me nisi nikoli. 

 

To spoštujem, shranjujem 

v svojem večnem spominu. 

Hana Seničar, 8. a 

  



                                            

                                                                                            Luka Crvelin, 1. a 

 

  



                       Tamara Derajić, 1. a 

 

 

 

 

NEVIDEN 

Ko vstopi v razred, 

čuti oči, ki uprte so vanj. 

Nihče ga ne žali niti ne zmerja, 

vendar je preziran vsak dan. 

Nima prijateljev. 

Včasih se vpraša, ali je problem on sam. 

Ve, da je drugačen in bolj zadržan, 

a si želi nekoga ob svojo stran. 

Nekoga za pogovor, smeh in objem, 

le zakaj je to tak problem. 

Topla beseda pomeni mu vse. 

Nekdo ga je opazil in ogrel mu srce. 

Mija Ferlež, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrej Marcetta, 1. b 

 

ŠALA 

Mihec, o Mihec, 

pravi je fakin, 

misli, da je car, 

a v bistvu je navaden pobalin. 

Iz Jaše se norčuje, 

za svoj ugled se bojuje. 

Na koncu mu reče: 

»Saj bila je samo šala.« 

A v Jaševem srcu 

že velika rana je nastala. 

Anže Končan, 8. b 

 

SPREJETA 

Želim si bit sprejeta v družbo, 

a kaj naj s to frizuro. 

Taka sem, kot bi me strela 

v glavo zadela. 

Želim si, da bi me kdo opazil, 

sama sem in to ni kul. 

Kje je tu spoštovanje, 

želim si ga ful. 

Nuša Rakuša, 8. b 

 

 



 

 

 

 

SPOŠTOVANA 

Nikoli te nisem zares spoštovala. 

Mislila sem, da me imaš pač rada. 

Da skuhaš mi kosilo, ker me imaš rada. 

Da mi pomagaš, ker me imaš rada. 

Da pospremiš me do šole, ker me imaš rada. 

Ker nisem vedela. 

Zdaj jaz ti kuham kosilo. 

Zdaj jaz ti pomagam, ko me potrebuješ. 

Zdaj jaz te z roko v roki pospremim do doma. 

Ker nimam te samo rada. 

Ker zdaj  te spoštujem. 

Ker zdaj vem, 

kar si vedela ti. 

Dominika Kaiser, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Mija Zagorc, 1. b  

 

GLAGOLI 

Zahvaliti, 

pozdraviti, 

pomagati … 

Babici, 

sestrici, 

bratu. 

Zahvaliti se za vse, 

kar so naredili 

in kar še bodo naredili za nas. 

Pohvaliti sestrico, bratca, 

ko ti pomagata speči piškote. 

Pozdraviti sosedo, 

ki jo vidiš na vrtu. 

Vse to je spoštovanje. 

Hana Hartman, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Helena Stefanović, 1. b 

SRAM 

Nisem taka! 

Nisem taka, ki žali, zbada, teži. 

In nočem biti tista, ki to dobi. 

Vidim ljudi, ki so na slabem glasu 

zaradi nesramnih laži. 

Občutki teh ljudi 

nikoli niso dobri bili. 

Ti ne bodo več verjeli v ljudi, 

saj njihov sram nikoli ne zbledi. 

Vera v sebe … kaj je sploh to? 

Zato jim bo v življenju 

vedno težko. 

Iva Bedeničar, 9. a 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REZILA 

Dejstvo je, 

da besede bolj kot udarec bolijo,  

saj rane vedno se zacelijo, 

besede pa večno skelijo. 

Vsaka beseda rano pusti, 

ki te zaznamuje 

in ti življenje spremeni. 

Tudi sama izkusila sem ta rezila, 

ki so mi dušo razparala 

in me za vselej spremenila. 

Težko mi je bilo, 

saj sem se sama borila 

in nisem imela osebe, 

ki bi ji lahko v objem se skrila. 

Isabela Jelenko Vizjak, 9. a 

  



                                                  

                                                                                                                   Jan Pečak, 1. a 

 

  



                                                   Mark Luka Pinter, 1. a 

KJE JE SMISEL SPOŠTOVANJA 

Pridržim ti vrata. 

V tvoj dnevnik ne pogledam, tudi ko je odprt na mizi. 

Ne pritožujem se o glasbi, ki jo poslušaš, čeprav ni po mojem okusu. 

Ko se pogovarjava, te vedno gledam v oči, tudi ko je to neprijetno. 

Ne pritožuješ se, ko predvajam isti CD že tisočič. 

Ko je vse, o čemer govorim, knjiga, ki jo berem, ti pa ne zavijaš z očmi in me ves čas poslušaš. 

Vedno me vprašaš, kakšen je bil moj dan, in če nočem odgovoriti, ne siliš vame. 

Kje je smisel spoštovanja, če mi ga ne vrneš? 

Kje je smisel spoštovanja, če ne pride iz srca? 

Kje je smisel spoštovanja, če je le naučena pesem, deklamacija oziroma nastop ali maska,  

ki jo nadeneš, da ne planeš v jok? 

V jok zaradi nespoštovanja, ki se dogaja vsak dan. Ko ljudje mislijo, da je spoštovanje kot 

enosmerna vozna karta brez vračila, brez plačila. 

Lana Klöckl, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Eva Jovanović, 1. b 

 

ČAS 

Nič resnično vrednega ne moreš kupiti. 

Ljubezen, prijateljstvo, čast, spoštovanje, 

vse to je treba pridobiti. 

Tina Retko, 9. b 

 

SPOŠTOVANA 

Če iz svojega življenja izključim določene ljudi, 

še ne pomeni, da jih ne maram ali sovražim. 

Pomeni le, da spoštujem sebe. 

Tina Retko, 9. b 
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