
TA SVET SE VRTI, VRTI, VRTI 

Ta svet se vrti, vrti, vrti 

in del tega sveta smo tudi mi. 

 

Na tem svetu ki, se vrti,  

so vojne, pretepi in druge slabe stvari. 

 

Na tem svetu ki, se vrti, 

so tudi prijateljstvo, ljubezen in druge dobre stvari. 

 

Na tem svetu ki, se vrti 

je mnogo različnih ljudi. 

 

A ne smemo pozabiti, da del tega sveta ki, se vrti, 

smo VSI! 

 

ALJOŠA VREŠ, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 



SVET SE VRTI, VRTI, VRTI 

 

Svet se vrti,vrti,vrti in z njim tudi mi. 

 

Mi ga uničujemo in ga z odpadki onesnažujemo. 

Po svetu so vojne, ki grozijo, 

 ljudje pa iz daljnih dežel pred njimi bežijo. 

 

Na našem tem svetu so potresi, poplave,  

vojne, krivice,  

to so prve jutranje radijske novice. 

 

Svet se vrti, vrti ,vrti, zdi se, da vedno hitreje,  

Ure, minute bežijo,  

ljudje po opravkih hitijo. 

 

Sprašujem se,  

le zakaj so tako prazne livade in igrišča, 

morda kriva so nakupovalna središča. 

 

Kakšen svet hočemo imet', 

to odvisno je od nas, 

tako vsaj mislim jaz. 

Svet je tudi lep, 

saj nam lepote narave in dobrota ljudi  

da obet za lepši ta naš svet. 

ANDREJ GREIFONER, 6. A 

 



HITRO ŽIVLJENJE 

 

Ko dandanes ubadamo se s svojim življenjem, 

 se nam niti ne zdi, da se ta svet vrti, vrti. 

 

 In ko pogledaš spet na uro, se ti zdi: »Ta čas pa hitro beži.« 

 Saj ta svet se vrti, vrti. 

 

 Tako ponavljamo dan za dnem in še vedno se nam zdi 

 da čas prehitro beži. 

 

 

ANEJ KNEZ, OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ, 8.A; 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svet 

 

Svet se vrti, 

a nam se vse pri miru zdi. 

 

Svet je sladek kot med, 

včasih pa precej bled. 

 

In ko na eni strani se velika luč pojavi, 

na drugi govorimo o zvezdni predstavi. 

 

JAŠ ŠKERBEC, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vse se vrti, vrti, vrti 

 

Vse se vrti,  

vrti se Zemlja 

in z njo jaz in ti. 

 

Vrtijo se prebivalci iz mesta Petpedi, 

okrog vsakdanjih skrbi 

vrtimo se mi vsi. 

 

Vrtimo se v vse smeri, 

vsak dan nas prihodnost lovi 

in čas prehitro mimo nas beži. 

 

Kaj lahko kdo izmed nas stori, 

da nas strah kot v mestu Petpedi 

ne zaduši? 

 

Lahko zbereš pogum, 

narediš kak izum, 

lahko pesem napišeš, 

se v zgodovino zapišeš. 

 

Niso pomembne materialne stvari, 

pomembno je, da se vsakdanjik 

v smeri sreče vrti. 

 

MIHA NEŽMAH, 6.A 



SVET 

 

Svet je mozaik, 

mi smo v njem le majhen lik. 

 

Svet je  »bel«, 

na njem veliko prijetnih je zadev. 

 

A svet je tudi »črn«, 

skoraj na vsaki poti je kak trn. 

 

Mnogo na njem je nemirov, 

nasilnih prepirov. 

 

Ob tem je veliko žrtev, 

marsikdo je po krivici mrtev. 

 

Skupaj moramo zbrati moč, 

ki bo pregnala temno noč proč. 

 

URBAN HAJNC, 6. A 

 

 

 

 

 



SVET  SE  VRTI   

 

Svet se vrti okoli  svoje  osi. 

Ko sončni  zahod nastane, se svet z luno objame. 

Tisoč zvezd  je na obzorju, kakor ljudi na morju. 

Svet  se z njimi igra, kot oče celega sveta. 

Svet je čudež vesolja,  je dom celega obzorja. 

Zato želimo si, da svet  ljubili bi vsi. 

 

 VALENTIN KNIPLIČ HEGEDIŠ, 4. B 

  


