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Gledam skozi okno.

Kmalu z neba

bo snežinka prišla.      

Bor Žagar

Ilustracija: Hana Hartman

Zunaj snežinka

v vetru pada na tla,

na obrazu smeh.

Nuša Rakuša



Sneženi dan je,

vsi otroci čakajo,

da božič pride.

Džejna Jazavac

Zima je že tu,

kmalu tudi prazniki.

Veselimo se že vsi.

Vito Šturbej

Sneži sneži, sneg se topi,

praznično vzdušje

že hiti.

Eva Potočnik



Beli vrhovi,

žuboreči potoki

v soju sonca.

Jan Klanšek

Bele snežinke

pravljičnost pričarajo

v srca vseh nas.

Tija Jesenek

Znotraj toplina,

zunaj vihar.

Zima je dar.

Ana Avbreht

Zima prihaja.

Pridejo prve snežinke

na nočnem nebu.

Patricia Planko



Kar bilo je,

zdaj ni več.

Zebe me.

Žana Presečnik

Brez stiska roke in objema,

zima je hladna in nema.

Krik življenja odmeva. 

Hana Hartman

Snežinka pada

na zeleno smreko

dan za dnem.

Lana KrajncIlustracija: Ema Aletić



Sam, ampak srečen.

Brez zabave, brez daril.

Dobro ti želim.

Pia Lavbič

Zima v objemu človeka

brez stiska roke

življenja, ljubezni ne obeta.

Hana Hartman

Zima je bela.

Je kot bela snežinka.

Vedno me zebe.

Ella Kovačič



Plamen ljubezni žari,

a ko tebe ni,

že izplameni.

Uma Pušnik

V objemu ljubezni

kot pozabljene snežinke

zimo so umirile.

Hana Hartman

Darila so tu.

Ostale so drobtine.

Piškotov ni več.

Oskar Hren



Mrzel mehak sneg.

Družina in prijatelji.

Lepa sreča.

Uroš Ranđelović

Z zimo pride sneg.

S snegom veselje.

In stisnemo si roke.

Sebastjan Grešak

Ilustracija: Dominika Kaiser



Zunaj sneži,

ivje leti,

za dedkovimi sanmi se praši.

Svit Levpušček, Juš Zupanc

Veselje otrok.

Prihaja mož v belem.

Sneg naletava.

Oskar Hren

Okrog belina,

znotraj toplina živi.

Ljubezen raste.

Jan Klanšek

Ko sestrica spi,

Božiček z jelenčki

nad hišo leti.

Neža Klemenšek



Bele snežinke

pravljičnost pričarajo

v srca vseh nas.

Tija Jesenek

Radost in sreča.

Obdarovanja je čas.

Sreča se veča.

Aljaž Kitak Potočnik

Ilustracija: Anej Milovanović



Ko snežinka pade,

so otroci veseli

in potem čisto beli.

Ota Požin

Na hribu snežak,

zraven njega deklica,

zunaj pravi smeh.

Nuša Rakuša

Snežinkica je

zelo dobra pevkica.

Poje na nebu.

David Ilić

Zima je zelo

belo obarvan letni

čas za veselje.

Anže Končan



Smrečica stoji,

na njej lučke prižgane,

pod njo darila.

Nuša Rakuša

Sneg že gozd krasi,

nam se jelko postavit mudi,

saj iz kuhinje že po piškotih diši.

Sara Retko

Pri oknu leži,

se meni smeji,

za božič cveti.

Aljoša Četina

Je lepa in zelena,

zvezda je rumena,

je malce okrašena.

Jaša Miheljak



Lučke visijo,

smreko krasijo,

zvonček veselo cinglja.

Julij Toplak

Nekaj maha v slovo.

Lučke razsvetljujejo,

novo leto pričakujemo. 

Tina Retko

Ilustracija: Lana Klöckl



Ogenj gori

v toplem kaminu

in nas greje.

Mia Ferlež

Lička in nosek rdeč,

sanke in smučke so nared,

vožnja bo za odlično pet.

Bor Žagar

Zunaj sneži,

pes pa lenobno

ob kaminu leži.

Neža Klemenšek



Ljubezen, sreča in veselje.

Vse to si želiš

in pod božično jelko dobiš.

Jan Deželak

Ko v mraku sedim pod belo omelo,

takrat želim si le

nežnega poljuba na čelo.

Isabela Jelenko Vizjak

Decembra se vsi veselimo,

takrat vsi pridni darila dobimo.

Božič je najboljši praznik.

Liam Lisac



Rdeče sani,

Božiček na njih stoji,

božič naznanja.

Tija Jesenek

Pod svetlo jelko

darila pričarajo

otroški nasmeh.

Jan Klanšek

Praznično drevesce,

mavrična eksplozija

iskrenih želja.

Ana Avbreht

Praznični čas

nas z veseljem obdaja,

ko božič prihaja.

Oskar Tkalec



Naj to leto bo veselo,

naj vsa radost v mesto pride,

naj korona hitro zgine.

Tadej Klepej

Sveče na mizi, 

potica v pečici, 

leta pa konec.

Nataša Grešak



Skozi oblake

sijaj sonca naznanja

božično jutro.

Jan Klanšek

Ilustracija: Jon Kočevar
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