
Kaj si delal v vseh stodesetih letih, povej mi skrivnost, ker tudi jaz hočem tako dolgo živeti. 

Ninsei Perat, 6. b 

Lahko sem vesel, da sem se rodil v isti dolini kot Simon Gregorčič, saj lahko stvari vidim 

podobno kot on.  

Svit Kramar Roš, 8. b 

Če bi bil Simon Gregorčič živ, mu ne bi bilo treba peš hoditi v Gorico. 

Jaka Gorjan, 6. b  

Če bi bil Simon Gregorčič živ, bi imel ogromno oboževalcev. 

Gal Gomilšček, 6. b 

Začel je v majhni vasici nad majhnim mestom, končal pa v širnem svetu. 

Ema  Šuligoj, 8. b  

Gregorčičeva Soča, krasna in dih jemajoča.  

Gregorčič poet, zaljubljen v naš je gorski svet. 

Maja  Medveš, 6. b  

Rad bi živel v času življenja Simona Gregorčiča,  da bi ga  bolje spoznal.  

V  njegovih očeh in v srcu se tuje lepote nikdar niso primerjale z domačimi planinami..  

Ivo Rot, 6. b  

Dober si, da si napisal toliko pesmi, malo je takih ljudi.  

Ožbej Ivančič, 6. b  

Simon Gregorčič je bil mož z globokimi mislimi in iskrenimi čustvi. 

Meta Štih, 8. b  

Če bi te danes srečal, bi rekel, da si najstarejši človek na svetu. 

Jan Štih, 6.b  

Pesnik Simon Gregorčič ni svojih mladih dni nikoli pozabil in je svoje hrepenenje po 

planinskem raju opisoval v pesmih. 

Nejc  Čebokli, 8. b  

 

 



Živim za »sonce«, mojo  ljubezen, 

njo, ki mi daje smisel življenja in upanje. 

 

Cilj, ki ga ne morem doseči.  

In duša ostane prazna, 

hladna in mračna. 

(Kitici sta kot misel o Dragojili  Milek, ki je pesnik ni mogel imeti.) 

Ula Božnik, 6. b 

Gregorčičeve pesmi nas opominjajo, da ima življenje vzpone in padce in da moraš biti zvest 

sebi in drugim,  da moraš življenje tudi ljubiti. Ko berem Gregorčičeve pesmi, poletim v tisti 

stari čas. 

Teja Skočir, 8. b  

V pesmih je znal napovedati, kaj se bo zgodilo v bližini Soče. 

Maša Klun, 8. b  

Znan je bil po lepih pesmih in petju, imel je glas kot slavček, zato so mu ljudje nadeli ime 

Goriški slavček. 

Eva Konavec, 6. b 

Mislim, da je bil Simon Gregorčič eden najboljših pesnikov v Sloveniji. 

Lan Volarič, 8. a  

Če bi videl Simona Gregorčiča, bi mu rekel: » Ti nisi star, ti si stara šola.« 

Filip  Koren, 6. b  

Dobrota pesnika se odraža v njegovih pesmih. 

Sara Bric, 6.b 

Gregorčič je bil odličen pesnik. 

Sara Zakrajšek, 6. b 

Lepe so njegove pesmi, tako da se kar zatopiš vanje, ko jih bereš. 

Kaja Lius, 8. a 

Pisal je na vse načine,  a vedno s srcem domorodnim. 

Maša Bizjak, 8. b  



Simon Gregorčič še živi, saj se ga spominjamo vsi. 

Vid  Uršič, 8. a  

Če bi Simon Gregorčič živel v današnjem času, bi njegov črni plašč kreiral najbolj priznan 

svetovni modni oblikovalec. 

Tereza Rukli, 6.b  

Pod gorami in nad Sočo je rad živel in trop ovac je rad imel. 

Primož Kurinčič, 8. b 

Mislim, da je bil Simon Gregorčič sila močan in moder človek. Bil pa je tudi dober pesnik. 

Rok  Berginc, 8.b  

Gregorčič je bil mlad fant, ki ni imel veliko, ampak tudi malo ne, ker je imel srce. 

Tine  Žuber, 8. b  

Simon Gregorčič, Vrsnega sin. 

Rebeka Hauptman, 6. b 

Gregorčič je bil pesnik poznan 

in duhovništvu predan, 

pisal je pesmi srečne in nesrečne, 

ki so večne. 

Luka Špik, 9. b 

Simon Gregorčič je bil mož v črni obleki, njegova najbolj znana pesem pa govori o reki. 

Klara  Terpin, 6. b  

172-let je minilo, od kar se je na Vrsnem čudo rodilo. 

Nejc Rot, 9. b 

Njega ni, a v naših srcih še živi.  

Ines Rosič, 9. b 

Lepo bi bilo, da bi bil še živ. 

Ariana Tušar, 6. b 

Simon Gregorčič je imel rad planinski raj, prav tako ga imamo radi tudi mi. 

Ana  Kavčič, 9. b 



Naš otrok planin. 

Dorotea Jelić, 9. a 

Naš slavček. 

Mija Skočir, 9. b 

Ko bereš njegove pesmi, se počutiš kot v najlepših sanjah.  

Tinkara Torkar, 6. b 

Gregorčič naš je pesnik poznan 

in nihče, ki ga bere in posluša,  

tega ne počne zaman, 

saj pesmi ima zares fajn. 

Timotej Vončina, 9. a 

Ko pomislim na Gregorčiča, se spomnim njegovih za uho tako prijetnih pesmi. 

Neja Kunc, 9. a 

Čeprav je mrtev, imamo njegove pesmi še zmeraj v srcu.  

Gašper Špik, 9. b 

Že 110-let počiva v miru. 

Kiti Skočir, 9. b 

Mentorica: Božica Špolad Žuber 

 

 


