
MAMA 
 
Mama je ena sama. 
Mama kuha. 
Najboljša je njena juha. 
Je glavna: 
od plenic do velikih modric. 
Včasih jezna, 
a je nežna. 
 
NIA BAUMAN, 6. B 
 
V otroštvu najpomembnejša je, 
saj povsod varuje me. 
Edina skrivnosti izdala ne bo, 
vse zaupam ji lahko. 
Oče brez nje copata je, 
ona z levo roko opravi vse. 
Mama vse bi zame naredila, 
redkokdaj se bo oddahnila. 
Ne vem, kako bi zahvalil se ji, 
kajti vse žulje namesto mene dobi. 
Lahko pa odpeljem jo kam 
in ji rečem: «Rad te imam.« 
 
SIMON ŽNIDER, 8. B 
 
Moja mama je dama. 
Rada me ima, 
se z menoj poigra. 
Ko jo iščem ali potrebujem, 
jo vedno z vprašanji zasujem. 
Nudi mi vse, 
potolaži ob slabih dnevih me, 
kasneje z mano smeje se. 
Vedno ima modre, lepe misli in ideje, 
a jaz včasih s porednostjo prebijam meje. 
Rada te imam. 
Nikomur te ne dam. 
 
NIA KRAJNC, 7. B 
 
Mama, 
ena in edina. 
Na svetu boljše ni 
od moje mami. 
Objame in potolaži me, 
ko hudo mi je. 
Solze obriše mi. 
Veselje zažari. 
NEJA KUPČIČ, 7. B 
 
Mama ob strani mi stoji, 
kadar kaj mi ne diši. 
Vedno se mi nasmeji, 
ko mi po obrazu solza polzi. 
Objame me, 
ko strah me je 

in poboža po laseh, 
da lepo mi je. 
Zato mojo mamo, 
eno in edino na svetu, 
najrajši imam. 
 
TEJA PALČAR, 7. B 
 
Včasih me okrega,včasih mi pomaga. 
Vedno, za zmeraj je moja mama. 
Vedno zame skrbi, 
da se mi kaj ne pripeti. 
Če moje obnašanje do nje lepo ni, 
njo srce zelo boli. 
 
KATARINA VIDOVIČ, 7. B 
 
Mama je polna ljubezni, veselja, sreče, 
radosti … 
Zelo sem ponosen na njo, 
saj vedno ob strani mi stala bo. 
 
NIK HABJANIČ, 7. B 
 
Mama je moje vse. 
Pomaga mi v težavah, 
uživa v zabavah. 
 
DANIJEL ČERVEK, 7. B 
 
Vsakdo na svetu le eno mamo ima. 
Rad jo ima, 
jo ceniti zna. 
Mama naučila me je veliko stvari, 
za katere hvaležna sem ji. 
 
EVA ŽUNKOVIČ, 7. B 
 
Moja mama je fina, 
na svetu edina. 
Najbolj ima me rada, 
objame me iznenada. 
Poljubčke pošilja iz ljubezni, 
čeprav smo nanjo včasih jezni. 
Ona se najbolj potrudi, 
zjutraj mi zajtrk ponudi. 
Mama, tvoj dan 
naj bo poln ljubezni, nasmejan. 
Ker poezija na svetu mnogo pomeni, 
podarjam ti pesmico o meni. 
Mami, rad te imam. 
Spočij se, naj bo tvoj najljubši dan. 
Ljubezen in radost naj živita med nami. 
Še enkrat: rad te imam, moja mami. 
 
NIK MLINARIČ, 7. B 


