
Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, 

njegova me radost blaži,  

njegova me rana peče….  

 

AKROSTIH 5.a o Zagrebu 

 

Zablistao je novi dan, 

A sunce sramežljivo proviruje van. 

Golub nad parkom leti, 

Radosno na klupu sleti. 

Evo i vrane crne  

Baca orahe pune. 

        Hrvoje Perica, 5.a 

 

 

Zagrlit ću te u svojim mislima  

Ako se imalo bojiš, 

Glasno ću 

Reći da te volim.  

E, moj voljeni grade, 

Budi mi uvijek lijep i jak. 

              Viktor Erjavec, 5.a 

 

Zvijezde nek te obasjavaju ove noći, 

A mjesec zagrli tvoje kuće i brežuljke. 

Gore iznad Medvednice svanut će novi dan. 

Radost i smijeh nek odjekuju tvojim ulicama. 

Evo, već se vraćaju i laste s juga. 

Brojni tvoji stanovnici uživat će u tvojoj ljepoti. 

                                      Laura Zec, 5.a 

 



Zagreb je najljepši grad, 

Ako si u blizini, navrati. 

Gornji grad je najljepši dio, 

Rado odlazim tamo. 

Eno ga tamo podno Medvednice! 

Baš volim Zagreb! 

                     Petra Brcković, 5.a 

 

Zašto se tebi moralo dogoditi to 

Ako uspravan i ponosan toliko godina stojiš? 

Grade moj najdraži, 

Rođen sam ovdje. 

E, pa ništa slomiti te ne može! 

Bit ću uvijek uz tebe. 

                   Bruno Medved, 5.a 

 

                            

Zagrlit ću te u srcu svom 

Ako ti nisam blizu, 

Grade moj najdraži. 

Reći ću svima da si hrabar i jak 

E, kad sve tužno završi, 

Bit će opet lijepo tvojim ulicama šetati. 

                                    Stefani Amančić, 5.a 

 

Zagreb grad je naša sreća, 

A i naš dom. 

Gradom teče jedna rijeka, 

Rijeka pod imenom Sava. 

Evo ispod Savskog mosta  

Boje su Zagreb grada! 

                      Filip Kulfa, 5.a 



Zašto je Zagreb potresom pogođen? 

Abecednim redom slažu se katastrofe. 

Galama se digla, svi su u panici. 

Računala su zamijenila knjige. 

Eh, našem se Zagrebu život otežao, ali 

Bajkoviti Zagreb preživjet će sve. 

                         Mia Brzac, 5.a 

 

Zagreb je u proljeće najljepši kada ga sunce osvijetli. 

Ajme koliko šarenila kad proljeće boja! 

Glazba za moje uši kada ptice počnu pjevati… 

Ruke moje počinju brati tvoje predivno cvijeće. 

Evo, vjesnici proljeća već su stigli. 

Bože, kako volim proljeće! 

                    Marta Udovičić, 5.a 

 

Zavoljela sam te od prvog dana. 

Ako ti samo nešto mogu reći, to je volim te. 

Gledat ću te 

Radosnim pogledom. 

Evo, ponoć je već stigla. 

Blage zvjezdice obasjavaju moj voljeni grad. 

                                         Nika Cesarec, 5.a 

 
Posve je sunce obasjalo 

Rumeno i razigrano cvijeće 

Oduvijek se može reći 

Ljubav će u proljeće doći. 

Eto nam proljeća, i ove  

Će godine s proljećem ljubav doći 

Elegantno je to što proljeće može doći pa proći, ali će opet doći. 

Petra Karaj, 5. c 

 

 



 

Ptice lete 

Roje se pčele 

O, divna li mirisa! 

Ljepota proljeća - 

E, proljeće 

Ću upiti 

E, proljeće! 

Marta Maloča, 5. b 

 

 

 

Prvi cvjetovi rascvjetali 

Razbudila se šuma 

Odlazim van jer je lijep dan 

Ljepota šume je k′o najljepši san 

Eno s juga vraćaju se ptice 

Ćuk u šumi miriše maćuhice 

E, dobro nam došlo, proljeće 

Tara Lučić, 5. b 

 

 

 

Proljeće je jedno od godišnjih doba, 

Radostan sam za vrijeme proljeća, tad je moj rođendan. 

Osobito volim proljeće zato što idem na piknik, 

Ljubičice procvjetaju u proljeće. 

Evo na opet lijepog i sunčanog vremena! 

Ćelavo drveće dobiva lišće, 

Enio i ja igramo nogomet u proljeće. 

Dario Ožanić, 5. b 

 

 

 



 

Prolazim pokraj jezera 

Ruke mi mirišu na lišće 

Odjednom zvona zvone 

Ljiljani svojim mirisom mirišu 

Evo i prvi plodovi dobivaju plod 

Ćuk se možda sprema na noćni pjev 

Eno i sunce lagano silazi na polja. 

Karlo Sukalec, 5.c 

 

Proljeće je stiglo 

Rode nečujno plove 

Od juga prema sjeveru. 

Ljupki cvjetovi uzdigli svoje lice 

Evo i pčele razigrano zuje, 

Ćuk pjeva, 

Evo rano proljeće! 

Lana Samovojska, 5. b 

 

Prva lasta već je stigla i 

Rano jutro sad dolazi 

Oblaci će otići dalje 

Ljubičice svoj miris šire 

Evo, sve se sad šareni i bit 

Će sve još ljepše jer 

Evo proljeće je stiglo. 

Luka Balint, 5.b 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proljeće je došlo. 

Radost oko nas. 

Opojno cvijeće miriše. 

Ljubav se rađa. 

Eto i pčele koje zuje. 

Ćuk huče. 

Evo laste dolaze. 

 

   Matej Kelčec Ključarić, 5.b 

 

Polako hodam po travi 

Rode lete po nebu 

Oblaci plove na vjetru 

Ljubičice mirišu na proljeće. 

Eno i cvijeće dobiva svoju boju 

Ćudljiva je sva ta priroda u proljeće 

Evo i ja se veselim! 

 

Mateo Sukalec, 5.c 

 

Pogled mi bježi kroz prozor 

Radujem se cvijeću rozom 

Osjetim razne mirise 

Ljubice mi kažu smiri se 

Evo, već je tu! 

Ćutim ga na obzoru 

Evo, već je tu! 

Tara Hunjadi, 5.c 

 



Proljeće je stiglo. 

Rano ujutro ptice pjevaju. 

Osjećam miris cvijeća. 

Ljubi nas toplo sunce. 

Evo i pčele su marljive oko nas. 

Ćupovi će biti puni slatkog meda. 

Evo i lastavice vidim na nebu! 

 

Noa Trgovac, 5.b 

 

Pjesma je ova o proljeću, 

godišnjem dobu kada laste dolijeću. 

Radost i veselje dolaze nam sad, 

al′ ne veselimo se previše, jer korona je stigla u grad. 

Oblaci se s neba smiješe, 

kako bi nam bilo ljepše. 

Ljubičice i šafrani mirišu u šumama, 

ali ne nama, jer mi smo u kućama. 

Evo vani leptiri uživaju u samoći, 

kad će više ta izolacija proći!!? 

Ćelija je moja soba postala, 

situaciju spašava dostava. 

Eto priroda se probudila, 

a ja sam malo poludjela. 

 

Laura Miškulin, 5.c 

 

 

 



Probudilo se cvijeće 

Rascvjetala stabla 

O, kako je lijepo 

Ljubav je u zraku 

Evo, pčele zuje 

Ćudljivo nije sunce 

Evo proljeća! 

 

Lukas Pavlić, 5.c 

 

Probudile se pčele 

Rascvjetalo cvijeće 

Oblaci se smiješe 

Ljiljani se bijele 

Eh, sutra 

Će biti još ljepše 

Evo, stiglo nam je proljeće 

 

Kaja Bjelkanović, 5.c 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


