POMLAD 2020
POMLADNA
Rad bi šel k škratom,
iz širne poljane,
ki s prvimi zvončki
budijo zaspane.
Saj sonce se zopet
globoko priklanja,
konec je mraza
in zimskega spanja.
Iz sodov nebeških
pomlad se razliva,
živ je že travnik
in plodna bo njiva.
Lepe so barve,
ki Jurij jih nosi,
še lepši so glasi,
ki vetrc jih trosi.
FERI LAINŠČEK

V petek, 20. 3. 2020, ob 03:50, po našem času je bilo sonce na
nebu navidezno natančno nad ekvatorjem. Ta pojav imenujemo
spomladansko enakonočje*. Vsako leto se ob tem pojavu na
severni Zemljini polobli začne koledarska pomlad ☺.
Dnevi se bodo daljšali do 21. junija (poletni solsticij), potem se
bodo dnevi začeli krajšati.
*Enakonočje imenujemo tudi ekvinokcij. Ta astronomski pojav se
pojavi dvakrat na leto. Na severni polobli se zgodi okoli 20. marca
(pomlad) in okoli 23. septembra (jesen). Na južni polobli se je v
petek začela jesen, pomlad pa bo nastopila, ko se bo pri nas začela
jesen.

Imate radi pomlad?
Delite svoje mnenje z nami. Kliknite na spodnjo povezavo in
napišite nekaj o pomladi.
POMLAD:

https://padlet.com/katjazorcic/m7cejuwnzr92

Upajmo, da se bo naša pomlad končala lepše kot se
je začela!

Tudi naši pesniki so veliko pisali o pomladi ...
SINIČKA SE JE USEDLA
Sinička se je usedla
gor na drobno vejico
in je zapela vsa vesela:
cicicicido.
Oj, kaj že poješ, ptička moja,
pesem to lepo,
ko nam še zunaj zima kima:
cicicicido?
Sinička se je zasmejala,
rekla je tako:
pomlad s seboj sem pripeljala:
cicicicido!
Slovenska ljudska

POMLADNA
Na polju rožice cveto, na drevju pa ptički pojo,
z neba nam sveti sonček zlat, že prišla je k nam pomlad.
Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da prišla je v vas,
spet dobra mila kukavca, srca mojga ljubica.
Janez Bitenc

KUKAVICA
Ku-ku, ku-ku, iz gozda odmeva,
ku-ku, ku-ku, že kukavce glas.
Ku-ku, ku-ku nam ptička prepeva
ku-ku, ku-ku, pomlad je že tu.
Janez Bitenc

POTOČEK
Potoček postoj in poglej,
kje domek je tvoj mi povej!
Moj domek je tam pod goro,
kjer ptički veselo pojo.
Zakaj pa nemirno hitiš,
od doma in ptičkov bežiš?
Spet vrnem se spet pod goro,
ko dežek namoči zemljo.
Janez Bitenc

PIKAPOLONICA
Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz!
Suknjica rdeča, nekaj črnih pik!
Res nisem velika kot sosedov bik!
Toda vsak, ki me pozna, prav zares me
rad ima! Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz!
Mira Voglar

VIJOLICA
Iz zemlje je pokukala drobna vijolica.
Vijolica, vijolica, kako lepo cvetiš.
Da sonce bi pozdravila, se je nadišavila.
Vijolica, vijolica, kako lepo dišiš.
Mira Voglar

MALI ZVONČEK
Mali zvonček se je zbudil, očke trudne si pomel.
Da bi bratce vse prebudil, kar zvoniti je začel.
Bim bim, bim bim, zaspance budim,
prišla je pomlad in sonček z njo zlat.
Bimbam, bim bam, vse rožce na plan,
bim bam, bim bam.
Mira Voglar

POMLADNA ROMANCA
Odprite okna, odprite duri,
mimo jezdi vitez Jurij,
sveti Jurij na konju,
na lepem konju,
sveti Jurij nam milosti daj!
Sveti Jurij je velik svetnik,
premagal je kačo ta božji vojnik,
bila kača ta: zima-zmaj;
prekrvave lise,
zmajeve lise,
žene že cvetni gaj.
Odprite okna, odprite duri,
nanje trka vitez sveti Jurij,
sveti Jurij v tak lepi opravi,
da privel je v tej lepi opravi
lepe dneve nazaj.
Vsi ti dnevi,
Jurjevi dnevi
v deželi so zdaj.
Sveti Jurij ta ni pa le cvetni maj,
sveti Jurij je božja svoboda
in življenje in moč in priroda,
in tema le zimski bil zmaj...
Sveti Jurij ko sonce v njo gleda,
sveti Jurij skozi okna k nam gleda,
odprite mu vse na stežaj!
In svetnik sveti Jurij
vesel skozi duri
k nam pridi nazaj!
Josip Murn Aleksandrov

PRVA POMLAD
Spomladi so dekleta kot oblaki:
vihrave, kuštrave so in visoke.
Mežikajo porednice, prek rame.
a seči sme le veter jim pod roke.
Zibaje z boki, drzne, razigrane,
kot lastovke, ki jih je luč opilapo cestah frfotajo.
O da sem veter,
visoko bi jim dvigal krila.
Ivan Minatti

