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Zemlja   

Zemlja je naš planet. Na njej smo tudi mi in številni drugi. Za naš planet je treba 

skrbeti, saj se lahko vse obrne na glavo. Si lahko predstavljate, kakšna bi bila naša 

Zemlja oziroma okolica v bližini – čista katastrofa. Vse to onesnažujemo mi 

oziroma tisti, ki ne spoštujejo narave. Najpogosteje se v naravi najdejo plastične 

vrečke, pločevinke, vedra itd. Za naš planet lahko poskrbimo sami, in to tako, da 

ne mečemo odpadkov v naravo. Zanjo moramo poskrbeti sami in ne drugi, kot so 

čistilke, ki tekajo za nami. Vsi mi smo super junaki, ki skrbimo za naravo, razen 

tisti, ki jo onesnažujejo in morajo še dozoreti v junake. Mogoče bo Zemlja spet 

čista, če se bomo vzeli v roke in jo očistili skupaj. 

                   NASVET 

Ko greš v planine, s seboj vzemi vrečko za smeti, da jih lahko odneseš s seboj 

domov. V trgovino pojdi s svojo vrečko iz blaga in ne s plastično. Kupuj čim manj 

izdelkov, ki so v plastični embalaži, še bolje, pridelaj jih sam.                    

Lara  Kamnik, 4. a      

 

                                                                                              

 
Žana in Živa (2. a) ter Vita Lužnik (4. a), Dan Zemlje 



KORONA VIRUS 

Kar naenkrat je prišel 

in nam druženje vzel. 

Navodila so bila, 

da šola bi od doma naj bila. 

 

Vsi že konec čakamo 

in do televizije vsak večer korakamo. 

Zdaj se sliši le še to, 

koliko je okuženih bilo. 

 

Upamo, da to čim prej mine, 

imamo pa zdaj več časa za rastline. 

Življenje se je spremenilo. 

Upam, da se najde zdravilo. 

 

                                               Laura Pečovnik, 8. a 

 

 

 
 

Vita Mlinar, 5. a 



PESEM O KORONAVIRUSU 

 

Nov virus je prišel med nas, 

zdaj čisto prazna je ta vas. 

Vsi v hišah se tiščimo,  

za svoje zdravje se bojimo. 

 

Zdaj nekaj tednov že trpimo, 

doma kot nori se učimo, 

da virus bi od nas odšel 

in končno se bi pouk pričel. 

 

Za računalnikom cele dneve čepimo, 

nezdravo zdaj živimo, 

da se ne zredimo, 

zdravje kar doma krepimo. 

 

Nas s korono po TV strašijo, 

da gledalcev ne zgubijo. 

Z maskami norijo, 

ker jih ne pridobijo. 

 

Le pridno roke si umivaj, 

med tujimi ljudmi ne bivaj, 

da kmalu se spet vidimo 

in šolo na daljavo ukinemo. 

                                                  Jerneja Pranjič, 8. a 

 

 

 



COVID-19  

COVID-19 me že duši 
in dolgčas neskončen se zdi. 

Saj ne vem več, kateri dan je, 

to prava nočna mora je! 

 
Pogrešam prijatelje, 
veselje ter druženje. 

    Bog usmili se nas,                  

že na pamet poznam vso vas. 

 
Kjer smo še brezskrbno hodili, 

zdaj s strahom smo se sprehodili. 

Oh, kako se bo to končalo. 
 

Ampak malo še potrpimo, 

stopimo skupaj ter potrpežljivi bodimo. 
Kmalu bomo spet skupaj vsi. 

 

                                                                                           Klara Primožič, 8. a  

 

 
 

PESEM O KORONI 
 

Kdo, le kdo se boji te bolezni, 
ki naokoli beži, 

to je virus, 

ki se Korona glasi. 
 

Je prava nadloga, o njem govorijo prav vsi, 
vlada celemu svetu 

in povsod straši, 

zato nobenega miru več ni.  
 

Zdravniki se trudijo 
in nam svojo pomoč nudijo, 

dejansko pa že malo mila zadostuje, 

da nas ta bolezen ne sesuje. 
 

Zato tudi ne pozabimo na maske, 

ki damo jih čez svoje obrazke. 
In upajmo, da kmalu se bo končalo, 

življenje pa spet lepo bo postalo. 
 

                                                                      Anja Voler, 8. a 



 
 

 Klara Piko, 7. a 



 
 

Eva Veršnik, 6. b 



KAJENJE 

Danes ljudje bolj zdravo živijo,  

veliko športajo,  

se zdravo prehranjujejo, 

pogosto v fitnes hitijo.  

 

A kljub temu obstaja grda razvada,  

ki marsikomu je vsakdanja navada.  

To je kajenje,  

ki pogosto komu skrajša življenje.  

 

Poznamo več oblik kajenja,  

najbolj moderna sta vape in e-cigareta,  

kjer namesto dima kadi se para,  

ki za pljuča prav tako ni zdrava.  

 

Prodajajo se različni vonji in okusi,   

ki marsikoga prepričajo, da poskusi.  

A zavedati se je treba, da zdravju so škodljivi,  

zato bi bilo najbolje, če bi nam bili nedosegljivi. 

 

Namesto kajenja pojdimo v naravo,  

ki pomaga nam rešiti marsikatero težavo,  

poleg tega pa tam dihamo zdravo.  

Zato namesto po cigaretah posezimo po sadju  

in si raje pripravimo slastno limonado. 

         

 

Lena Lupša, 7. a           



VEJPANJE 

Ej, lej poglej jo tam, poglej! 

Lej, spet si je to čudo »VEJP« prižgala, 

da le v modi bi ostala. 

A ni upoštevala svarila, 

da dim je dim, 

kljub modni preobleki, 

nevarno pot si je izbrala. 

In ni dovolj, da se zavedaš, zavedaš … 

Nasedaš, nasedaš in nasedaš … 

Greš po poti, ki ti zdravje najeda. 

Ampak močnejši je občutek, 

ki ti pomembnost daje, 

zato svarila si takoj nekje pustila. 

In da med vrstniki boš kul izpadla, 

boš še selfie naredila. 

Ampak cigareta je cigareta in vpliva na vse telo, 

kvari žile, srce in možgane. 

 

 Ela Vidovič in Gaia Gorza, 7. a         

 
 

         
 

Liza Polenik in Mija Rednak, 7. a 



ELEKTRONSKA CIGARETA – NOVA NEVARNOST ZA ZDRAVJE 

 

O tobaku in njegovem vplivu na zdravje ljudi je bilo že ogromno povedanega. Cel 

svet vlaga veliko sredstev v raziskave o njegovih negativnih učinkih na ljudi. 

Kljub temu da vsa svetovna javnost dnevno opozarja in svari pred uničujočimi 

posledicami tobaka na zdravje, se vseeno še vedno veliko mladih odloči in začne 

kaditi. Glede ozaveščanja ljudi o nevarnostih tobaka je tudi naša država sprejela 

kar nekaj zakonov, s katerimi bi pripomogli k odvračanju ljudi od kajenja. Kar na 

bruhanje mi gre, ko v trgovini zagledam škatlice cigaret, ki na svojih ovitkih 

nosijo naravnost grozljive fotografije uničenih pljuč, rumenih nohtov in izpadlih 

zob, razjed v ustih in podobno. Obenem so na škatlicah tudi različna opozorila, ki 

se nanašajo na posledice, ki jih prinaša kajenje. Še ne tako daleč nazaj pa so 

tobačne tovarne kar tekmovale med seboj, katera bo imela privlačnejšo embalažo. 

Seveda to ni bilo nič nenavadnega, saj je večina držav na svetu tobačno industrijo 

velikodušno sprejemala, ker je bila odličen sponzor za različne športe in tudi 

druge aktivnosti. 

   Pred nekaj leti se je na trgu v zvezi s kajenjem pojavila novost – elektronska 

cigareta. Na samem začetku so jih proizvajalci oglaševali kot zdravju neškodljive 

in jih celo priporočali kot pripomoček pri odvajanju od kajenja, a to ne bo čisto 

držalo. Ker je elektronska cigareta dokaj nova zadeva, učinki na zdravje ljudi še 

niso dovolj raziskani, da bi lahko zagovarjali tako teorijo.  

Danes obstaja okrog 470 različnih proizvajalcev, ki izdelujejo elektronske 

cigarete z okoli 7700 aromami. Dokazano je, da vsebujejo zdravju škodljive 

snovi, zato nikakor ne gre verjeti trditvi, da so varne za zdravje. Delujejo tako, da 

s segrevanjem tekočine v njih nastaja aerosol, ki je viden kot fina meglica, ki jo 

vdihuje kadilec. Glavna sestavina tega aerosola je nikotin, ki so mu dodane še 

številne arome in druge snovi. Nikotin uporabnika zasvoji in ima škodljive učinke 

na zdravje. Med nosečnostjo lahko povzroči prezgodnji porod, lahko vpliva tudi 

na poškodbe pljuč pri še nerojenem otroku, prav tako lahko privede do poškodb 

možganov pri njem, pri mladostnikih pa zelo slabo vpliva tudi na miselne 

sposobnosti. Večja količina zaužitega nikotina je lahko tudi vzrok zastrupitve in 

smrti. Vlažilci, ki so v tekočini elektronske cigarete, lahko dražijo oči in pljuča 

kadilca. Tekočina vsebuje rakotvorne snovi, vendar nekaj manj kot navadne 

cigarete. Elektronske cigarete so dostopne vsem, tudi otrokom in mladostnikom, 

kar je še posebej zaskrbljujoče. Raziskave držav, kjer je uporaba teh med mladimi 

ljudmi velika, kažejo, da uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bodo 

mladostniki verjetno začeli kaditi navadne cigarete. 

Svetovna zdravstvena organizacija se trudi v boju proti tej novi nadlogi in naproša 

vse države na svetu, naj prepovedo ali nekako zakonsko uredijo uporabo 

elektronskih cigaret, da bi tako zaščitili največje število ljudi pred nevarnostmi, 

ki jih prinašajo. 

Dino Pušnik, 7. a    



MOJA ZGODBA O RINITISU IN ASTMI 

 

Moje ime je Katjuša. Danes sem stara 14 let. Ko sem bila stara le 8 let, so 

ugotovili, da imam rinitis in astmo. 

Vse se je začelo meseca aprila, ko sva s sestro šli v park. Tam sva spuščali zmaja 

in imeli piknik. Nenadoma so se mi začele solziti oči in začela sem kihati. Sestro 

je takoj zaskrbelo zame, zato sva odšli domov. Z mamo sva najprej mislili, da je 

samo prehlad, zato nekaj dni nisem šla v šolo. Moje stanje se po enem mesecu ni 

nič izboljšalo. Poleg prej naštetih simptomov sem začela še kašljati, dobila sem 

tudi vodni izcedek iz nosu, zato me je mama peljala k zdravniku.  

 Ker je bila pomlad in so cvetele različne rastline, je zdravnica posumila, da imam 

rinitis. »Rinitis?!« sem jo vprašala. Zaskrbelo me je, zato sem nadaljevala z 

vprašanji: »Ali je to zelo nevarna bolezen?« Zdravnica mi je prijazno odgovorila: 

»Rinitis ni nič strašnega. V času pomladi, ko začnejo cveteti različne rastline, ti 

te povzročajo težave, zaradi katerih si danes prišla na pregled. Priporočam ti, da 

se naslednje dni izogibaš odpiranju oken, se večino časa zadržuješ v hiši, na poti 

domov pa se z mamo odpravita v lekarno, kjer boš dobila posebna zdravila.«  

Ta ideja z lekarno mi ni bila ravno všeč, saj nisem rada jemala zdravil. Vsa, ki 

sem jih do takrat poznala, so se mi zdela groznega okusa, ki se ga nisem mogla 

znebiti.  

V lekarni nama je prijazna gospa razložila, kako moram jemati zdravila. Dobila 

sem razpršilo za nos, ki sem ga morala jemati večkrat dnevno – od enega do dva 

vpiha v vsako nosnico, mazilo za nos, ki mi je pomagalo pri draženju zaradi 

cvetnega prahu, in Sinupret v obliki tablet. Moje stanje se je čez nekaj dni 

izboljšalo.  

Bil je lep sončen dan, zato sta se mama in moja starejša sestra odpravili kolesarit. 

Da med potenjem ne bi zaudarjali, sta uporabili dezodorant. Šla sem mimo in 

takoj, ko sem ga zavohala, sem začela močno kašljati, začela sem težko dihati. 

Mamo je zaskrbelo.  

Pomagala mi je, da sem se ulegla, in mi skuhala čaj, ker je mislila, da je le 

poslabšanje rinitisa. Reakcija se je umirila. 

Naslednji dan sta na obisk prišla babica in dedek. Mama je pred tem očistila mizo 

in uporabila čistilo. Spet. »Zadel« me je še hujši napad kot nazadnje. Mama je 

posumila, da spet nekaj ni v redu, zato sva zopet odšli k zdravniku. 

Glede na vse simptome, ki sem jih imela, je lahko predvideval le eno – ASTMA. 

Z mamo naju je napotil na teste. S PF-merilnikom mi je medicinska sestra izmerila 

PF izdihanega zraka. Potem sem prejela inhalacije z zdravilom Ventolin. Po 

petnajstih minutah mi je medicinska sestra ponovno izmerila vrednost izdiha 

izdihanega zraka. Ker je bila po inhalaciji vrednost bistveno višja, je zdravnica 

potrdila svoje predvidevanje in mi povedala, da sedaj obstaja resen sum, da imam 



astmo. Predpisala mi je terapijo. Dobila sem zdravila, ki delujejo protivnetno v 

obliki inhalacij in jih prejemam dvakrat na dan, zjutraj in zvečer.  

V primeru poslabšanja stanja imam predpisano drugo zdravilo, ki v času 

poslabšanja širi moje dihalne poti. Zaradi tega zdravila lažje diham in tudi manj 

kašljam.  

Ko sem hodila v šolo, me je bilo pogosto sram, ker imam astmo, saj je drugi niso 

imeli in sem bila drugačna. Danes temu ni tako, saj so me sprejeli takšno, kot sem. 

Začela sem se ukvarjati z različnimi športi,  pogosteje hoditi v hribe in igrati 

flavto. 

Danes je moja astma zaradi primerne terapije stabilizirana. Kadar sem močno 

prehlajena, me še vedno skrbi, da se bo stanje poslabšalo. Sedaj hitreje prepoznam 

znake poslabšanja in začnem pravočasno jemati potrebna zdravila. Zaradi tega si 

moje telo hitro opomore. 

 

                                       Taja Oderlap, 8. a 

                                   (prejela zlato trstiko na natečaju Zdrav dih za navdih)  

 

 

 

GLIA IN NEVRON 

Možgani tukaj so, 

delajo vse mogoče stvari, 

zato Nevron in Glia stojita jim ob strani. 

Glia in Nevron sta celici, 

ki v možganih živita 

in pomagata nam, 

čeprav predstavljati si ju sploh ne znam. 

 

Glia in Nevron se ne pretepata,  

saj rada se imata 

kakor dva majhna škrata. 

Ideje nam iz glave hitijo, 

prepisati jih v minuti ne želimo, 

saj naše telo ni robot, 

saj nimamo dvesto rok. 

                        

                                Lara Kamnik, 4. a  
 



GLIA  in NEVRON  

  

Glia in Nevron prijatelja sta.  

Glia mu je od malih nog hrano dajala,  

ga vedno pred drugimi ščitila  

in oblačila mu izdelovala.  

  

Ko je Nevron v težavah,  

mu Glia priskoči na pomoč,  

ker Glia in Nevron prijatelja sta,  

se rada igrata dan in noč.  

 

                                Vita Lužnik, 4. a  

 

 

 

GLIA in NEVRON  

  

Glia in Nevron celici sta.  

V možganih prebivata   

in sta prijatelja.  

Vedno združujeta misli, 

vedno skupaj sta.  

Glia prijateljica pomaga mu,  

našemu Nevrončku.  

Skupaj ideje sestavljata.  

Nevroni brez Glie ne morejo živeti,  

brez Nevronov pa možganov ni.  

Nikoli se ne prepirata in pretepata,  

Nevron in Glia oba sta zanimiva.  

V naših možganih gre vse res hitro.  

Najbrž se vse blešči in bliska,  

ko Nevron glasno zavriska. 

 

                               Neža Šušel, 4. a 

 



 

        Nikolina Burica, 9. a 

 

NEVRON IN GLIA 

 

Nevron in Glia sta prijatelja.  

Nevron brez Glie nič ne more,  

saj se niti popraviti ne more sam.  

Glio vsak dan za Nevrona skrbi, 

da le Nevron vse, kar hoče, dobi. 

Glia za Nevrona poskrbi, 

da svežo hrano vsak dan dobi. 

Glia Nevronu naredi lepa oblačila, 

sta prijatelja, 

ki si vse izdata, 

vse na svetu si priznata, 

se nikoli ne skregata, 

rada se imata, 

še posebej takrat, ko se igrata. 

 

        Martina Lesjak, 4. a 

 



ZAŠČITNIKI SPOROČAJO SVOJIM VAROVANCEM MED ŠOLANJEM 

NA DALJAVO 

 
 

         
 

 

   
 



   
 

 
 

 



  
 

 
 

 

TVOJ NASMEH 
 

Tvoj nasmeh je odsev  

vseh čudes, 

tvoje oči so kot 

vroči sončni žarki. 

 

Ti si lepša od vseh čudes, 

lepša kot prvomajski kres,  

ti si najlepša in tvoj nasmeh 

te še polepša. 

 

Srce močno mi bije,  

ker tvoj prečudoviti obraz v očeh mi sije,  

ker zares hočem te, 

bodi moja, prosim te.   

                                               Žan Oder, 7. a 



              Kim Debelak, 9. a 

 
LJUBEZENSKA PESEM 

 

Ti si moj žarek, 

srce mi zate bije hitro kakor jarek. 

Lepa si kot roža, 

roka moja nežno te boža. 

 

Ti si moja zvezda, 

nikoli te ne izpustim iz svojega gnezda. 

Ti si le ena, 

moja ljubezen zate je neomejena. 

 

Ti si moje dete, 

 zate jaz nabiram cvete. 

Tebe nikomur ne dam, 

prstan svoj ti podam. 

 

Tomaž Potočnik, 7. a 



PESEM O LJUBEZNI 

 

Če zadene me ljubezen, 

v hipu nisem nič več trezen. 

Pri srcu stisne me sladko, 

v trebuhu črički zapojo. 

 

Me noge več ne nesejo, 

ljudje me čudno gledajo. 

Jaz pa na to prav nič ne dam, 

raje oziram se drugam. 

 

Je v razredu deklica, 

ki lepo kitko las ima. 

Sem v njo zagledal se močno, 

mi zdaj pri srcu je toplo. 

 

  Dino Pušnik, 7. a 

 

  Blaž Kreuh, 6. b 



MOJ BRATEC (OPIS OSEBE) 

 

Moj bratec je Anže. Piše se Pavše. Star je 3 leta. Hodi v vrtec. Visok je 96 cm. 

Težek je 14 kg. Ima ovalen obraz. Je svetle polti. Ima svetlo rjave kratke lase in 

sivozelene oči. Nad očmi ima goste, vendar svetle obrvi. Njegov nos je majhen. 

Po navadi je oblečen v pisana oblačila. Je športne postave. Anže je zelo živahen 

fantek. Zelo ga zanimajo bagri in traktorji. Rad se vozi s poganjalčkom.                                                                                                                            

Blaž Pavše, 3. a 

 

 

 

PRVA LJUBEZEN 

 

Ko sem prvič videl te, 

mi srce poskočilo je, 

ko prijel sem te za roko, 

mi pri njem bilo je že toplo. 

 

Bila si kakor roža 

in sladka kot sladoled iz Portoroža. 

Tvoji lasje so v vetru plapolali 

kakor jadra, ki spustila so se zadnja. 

 

Tvoja nežnost me je osvojila. 

Ko gledal sem te v oči, 

so iskrice skočile 

in se kakor plamen razvile. 

 

Takrat začutil sem toplino, 

močno sem te objel, 

kot zadnjič bi bilo, 

in nežno šepnil ti na uho 

RAD TE IMAM! 

 

                           Anže Hribernik, 7. a   



                                                           LJUBEZENSKA PESEM 

 

                                                           Ti si kot roža, 

                                                           kot najlepši cvet, 

                                                           ko te zagledam, 

                                                           lahko objel bi cel svet. 

 

                                                           V šolo že hitim, 

                                                           da te na hodniku ulovim 

                                                           in ko pogledaš me v oči, 

                                                           se od veselja mi zavrti. 

 

                                                           Ko slišim tvoj glas 

                                                           in pogledam tvoj lepi obraz, 

                                                           takrat srce mi govori, 

                                                           da moja sreča si ti. 

 

                                                                                Klemen Marko, 7. a 

 

 

 

LJUBIM JO 

 

Ko v šoli sedim, 

skozi okno strmim, 

v mislih mojih si ti  

in srce mi močno drhti. 

Ljubim jo, pa kaj za to. 

 

S prijatelji na klopi sedim, 

upam, da te ponovno zasledim. 

Prijateljem stavek je znan. 

Rad jo imam, to vsem priznam. 

 

Zvečer pa v postelji ležim 

in v mislih spet k njej bežim. 

Sanjam jo, ko nisem z njo. 

Ljubim jo, pa kaj za to. 

 

                          Aleksander Šepul, 7. a 



LJUBEZEN JE … RIMA 

 

Ljubezen je rima, 

ker rima se rima 

in rima ni sama. 

 

Ljubezen je lahko bolezen, 

In en je lahko neskončen in ljub. 

Ljub je lahko kot poljub. 

Svetel kot žarek in poln obljub. 

 

Ljubezen je kot brezen. 

Globoka in pogledom skrita, včasih tudi prikrita. 

Prikrita se skriva, išče poti, da se žarek upanja ulovi. 

 

Plete se kot pajkova mreža, ki jo sončni žarek oživi. 

Razkrita raste in raste, 

postane neskončna kot rima, ki se venomer rima. 

 

Ela Vidovič, 7. a 

 

 

 

 

MOJA PRIJATELJICA (OPIS OSEBE) 

 

Moji prijateljici je ime Urška, piše se Kiselak. Po poklicu je socialna delavka. 

Stara  je 24 let. Visoka je 168 cm in tehta 53 kg. Ima podolgovat, vesel obraz, ki 

ga obkrožajo dolgi, temni in ravni lasje. Njene oči so rjave in nagajive. Nad očmi 

ima svetle in redke obrvi. Nos je ozek in dolg. Ko se nasmeji, se ji pojavi jamica 

v licu. Je srednje velika in ima vitko postavo. Rada teče in telovadi. Rada je 

oblečena v športna oblačila in obutev. 

                                                                                                                                               

Lara K., 3. a       

                                                 



LJUBEZENSKO PISMO 

 

Poglej to pomlad, ki vzame nama čas, 

da z ljubeznijo na glas  

smejiva se v nebo, ki širno je zato,  

da raznaša nam ljubezen to. 

 

Poglej to drevo, na njem se ptički ženijo in s petjem vsi se cenijo. 

Poglej ta travnik, s cvetjem on živi in me nikdar ne izpusti. 

Poglej zdaj to nebo, modro je kot tvoje oko, 

jaz vanj se poglobim, ko sama sebi žalostna se zdim. 

 

Rada te imam in s tabo si želim marsikam, 

ko daljno sonce nam odpira pot, ti ne želiš povedati mi kod ... 

Zato za tabo hrepenim  

in v tej pomladi s tabo biti si želim.                                          

                                                                            Klara Piko, 7. a 

 

 

LJUBEZEN NA PRVI POGLED 

 

Bila je ljubezen na prvi pogled.  

Ti in jaz.   

Imela sva nasmejan obraz, saj sva za najino ljubezen 

vedela le ti in jaz. 

 

Minevali so dnevi, meseci, leta, 

ampak midva sva še vedno zaljubljena in objeta, 

kot tisti dan, 

ko bil je za naju le dan obsijan. 

  

Velikokrat se spomniva 

mladostnih dni, 

ko sva bila samo jaz in ti 

in veliko brezskrbnih dni. 

 

Sedaj sva tukaj ti in jaz 

in še majhen prikupen obraz, 

s katerim prehitro mineva nam čas. 

                                                                  Gaia Gorza, 7. a 



MIŠKA SI KUJE SREČO (NADALJEVANJE PRAVLJICE) 
 

Ko je miška prišla domov, je shranila svojo srečo in se odpravila v posteljo. 

Naslednje jutro je šla na sprehod. Bila je tako srečna, da se je izgubila. Ampak to 

je bilo super za miško, ker je imela srečo. Prišla je na čudovit prostor z lepim 

razgledom na mesto. Tam so rastle borovnice, jagode in maline. Miška se je 

najedla in se vprašala, kje je njen dom. Ker je imela srečo, je priletela ptička in ji 

pokazala pot domov. Miška je imela srečo celo življenje. Tudi, če se ji zgodi 

nesreča, je to sreča, je rekla. 

Julija Kumer, 3. a 

 

 

 
 
 

 
 

Lovro Sagoničnik, Škrat Kuzma dobi nagrado, 3. a 

 

 

 



LJUBEZEN 

 

Ko pomlad se prebudi in vse okoli nas prijetno diši, 

ljubezen še bolj v marsikaterem srcu zagori. 

Naj je to dotik, pogled ali šepet,  

ljubezen ne izbira besed. 

 

Gre za dejanja, ki jih naredimo,  

da sebi in drugim veselje priredimo. 

Kaže se kot prijazna soseda,  

najboljši prijatelj ali kot zaljubljeni par,  

ki kmalu stopil bo pred oltar. 

 

Ljubezen je majhen otrok,  

ki se oprijema mame, 

in prav tako veliki otrok,  

ki ji pomaga po stopnicah,  

ker po teh letih postala ženica je stara. 

 

Ko zjutraj nas omamen vonj zajtrka prebudi, 

z ljubeznijo ga mama, oče pripravi ali mi vsi. 

To je ljubezen do bližnjih,  

ki s tabo živijo 

in si stvari med sabo delijo. 

 

Prijatelji so lahko tudi pravi,  

ko ljubezen drug do drugega jih do tega pripravi.  

Zaupajo skrivnosti si, pomagajo in se bodrijo 

ter drug z drugim lepa dejanja delijo. 

 

Kaj je recept za ljubezen?  

Recept ne obstaja,  

saj ljubezen že od nekdaj sama obstaja.  

Samo dobro odpreti je treba oči  

in kaj hitro se lahko tudi tebi dogodi. 

 

Lena Lupša, 7. a 

 



V PRAVLJIČNI DOLINI 

 

V ozki pravljični dolini 

počiva kmečka vas v tišini, 
v zavetju strmih vzpetin 

prekrita s sencami planin. 

 
Obliva jo večerni soj miline, 

le Javorski potok skoznjo rine 

in preglasi klepet ljudi, 
ki se jim sem in tja mudi. 

 
Rojen je tam nekje v višavah, 

vzgojen ob gorskih je razpravah; 

od tam se je v svet podal, 
da Mežiško dolino bi dobro spoznal. 

 

Vijuga, žubori, ovire preskakuje, 
z ozko se strugo že stoletja bojuje, 

nato se mu pogled razširi, 
ko proti Črni tok usmeri. 

 

Ni dolgo sam, se kmalu poroči 
z reko Mežo ob farni cerkvici. 

Tam potok najbolj žubori, 
dobrih časov se veseli. 

  

Kadar sonce nežno ga poboža, 
se od lepote naježi ti koža, 

posedeš na klopco ob strugi, 

ribice gledaš, ki plavajo ena ob drugi. 
 

In si vesel, da ga imaš, 
da lahko poleti v njem čofotaš, 

da ob ležanju v travi nežno šumi, 

ko sanjaš življenje, nove stvari. 
 

Pogumno teci, potok naš, 
povsod naj slišijo tvoj glas, 

naj zgodbe iz naše doline 

odidejo tja v morske globine. 
   

In ko se kot rosa vrneš med nas, 

te bomo čakali: 
cerkev, vasica in jaz. 

                                         Manca Čepin, 9. a 
(Nagrajena pesem na natečaju Moja rodna domovina.) 



LJUBEZENSKO PISMO MATERINŠČINI 

 

                                                                                                             Črna, 23. 9. 2019 

Ljuba moja materinščina! 

Dolgo sem razmišljala, kaj ti naj napišem. Nisem pravzaprav prepričana, ali sploh 

vem, kaj želim povedati še zdaj, ko že sedim za pisalno mizo. Verjetno ti je jasno 

ali pa si opazila, da te zadnje čase cenim premalo. Mogoče te pravzaprav nikoli 

nisem cenila dovolj in bi rada to popravila. Seveda, to ne bo šlo kar tako in 

potrebnega bo veliko vloženega truda, vendar pa sem pomislila, da bom začela s 

preprostim pismom. Z lepo besedo se daleč pride. Ti to še posebej veš in upam, 

da se ti bom s tem malo oddolžila, če ne kaj drugega, pa ti bom končno le 

povedala, kaj si zares mislim o tebi, saj tega ne poudarim velikokrat. 

Pravzaprav lahko začnem kar 14 let nazaj, saj si z mano že od rojstva. Slediš mi, 

odkar sem izgovorila svoje prve besede, obkrožala pa si me že pred tem. Z mano 

si bila, ko sem prvič sedla za šolske klopi, kjer sem te le še bolje spoznala; vse 

tvoje velike in male začetnice ter tiskane in zatem tudi pisane črke, ki so mi bile 

do takrat raketna znanost, nato pa sem si jih z veseljem zapisovala v zvezke. 

Z mano si bila tudi ob mojem prvem obisku šolske knjižnice. Učiteljica naju je 

odpeljala po dolgih hodnikih čisto na drugo stran šole in kot drugošolki se mi je 

to takrat zdelo neizmerno zanimivo in razburljivo potovanje. Med potjo sem z 

velikimi očmi opazovala starejše učence, kako hodijo naokoli z debelimi knjigami 

in učbeniki. Spomnim se, da sem si mislila, kako ne bom nikoli mogla prebrati, 

še težje pa razumeti česa tako težkega. Na pogled so mi bile te knjige tako 

dolgočasne in puste. Doma sem brala slikanice, ki so bile kratke in preproste (tako 

je trdila moja mama, saj se meni seveda niso zdele), predvsem pa polne barvitih 

slik in dopolnjene z malo besedila. 

Ko pa sva vstopili v šolsko knjižnico, je bilo, kot da bi se mi odprl nov svet. 

Obkrožale so naju police, polne čudes. Debele knjige, kratke slikanice, barviti 

stripi in stari slovarji. Vsak mi je predstavljal nov izziv, ki sem se ga v naslednjih 

letih odločila premagati in raziskati s tvojo pomočjo. Pričeli sva s krajšimi 

zgodbami o vilah, princeskah in njihovih princih na belih konjih. Tvoje besede in 

izrazi so mi pred oči narisali sliko čistejšo od televizijskega ekrana, h kateremu 

sem se vračala vedno redkeje. Način, s katerim si vrtela in premetavala črke, me 

je zasvojil, vedno pa si znala narediti red in preprečiti zmedo z vejico ali piko. 

Ustvarila si pravo simfonijo iz jezika, ki se mi je prej zdel dokaj preprost, in vedno 

sem ji z veseljem prisluhnila.  

Prešli sva na vedno daljše romane, spoznavali sva vedno več posebnih in težkih 

izrazov in moj košek besedic je kaj kmalu prerasel v prav velik kup.  



Učila si me in me vzgajala s svojimi pripovedmi, pesmimi in slovnico. S pomočjo 

nadarjenih avtorjev si me navdušila nad pisanjem in kaj kmalu sem tudi sama 

posegla po pisalu in si pričela izmišljati nove svetove daleč stran od nas.  

Nato pa sem počasi prenehala toliko brati in pisati. Seveda te nikakor nisem 

izključila iz svojega življenja, vendar pa se je prikrito med naju vmešala tudi 

angleščina. Bila je najina prijateljica, tudi ona me je učila mnogo stvari in mi dala 

veliko nasvetov, a nikoli ne bi smela preseči tvoje vrednosti, česar sem se tudi 

zavedala. Pa vendar si je prisvojila tvoje mesto in jaz sem le stala ob strani in ji to 

dovolila. Moj angleški kupček se je večal, najin kupček pa se je počasi in 

neopazno začel manjšati. Večkrat je najine lepe besede nadomestila kakšna 

angleška, saj je bila enostavno prva stvar, ki mi je skočila iz ust v pogovorih. Brala 

sem angleške knjige in celo pisala angleške zgodbe. 

Ne razumi me narobe, seveda angleščina ni slab jezik in cenim jo za to, kar je. 

Vesela sem, da je moja dobra prijateljica, a nikoli ne bi smela uničiti najinega 

odnosa in igrati večje vloge v mojem življenju, kot jo igraš ti.  

To ti pišem zato, da se ti opravičim. V današnji družbi se mnogokrat pomembnost 

materinščine pozabi, prevečkrat pozabimo tebe in potlačimo pomembnost 

maternega jezika. Nadomestimo te z drugimi ali pa se zmrdujemo, ko se moramo 

malo potruditi razumeti, kaj čudovitega nam poskušaš pokazati, ker nam je 

enostavno pretežko. Vsi učitelji in odrasli so nam vedno poudarjali pomembnost 

našega odnosa s tabo, moji sovrstniki in, žal, tudi jaz pa smo se obrnili stran ob 

prvi priložnosti, takoj, ko smo spoznali nov jezik. 

Vendar pa sem zadnje čase začela veliko več razmišljati o tem, koliko mi pomeniš 

in kako zelo sem se motila. Ti si in vedno boš del moje identitete ter del identitete 

vseh Slovencev. Zase si se morala bojevati več sto let, preden si lahko zaživela v 

miru s svojim narodom. Drugi jeziki so te vedno hoteli zasenčiti in te poteptati 

pod sabo, si prilastiti Slovence in jih prisiliti, da se izražajo, kot jim narekujejo 

oni. Vendar je tvoj pogum in trud slovensko govorečih ljudi to preprečil, saj so se 

borili zate in premagali vse ovire. 

Zato sva lahko sedaj tukaj v naši svobodni samostojni državi, kjer govorimo svoj 

jezik, na katerega bi morali biti ponosni. Ti si in vedno boš del mene in kamor 

koli po svetu bom šla in kar koli bom počela, boš ti z mano večno. 

Ugotovila sem, da bi bila nič brez tebe. Izgubljena v širnem svetu jezikov in 

narodov, pripadala pa ne bi nikomur. Zato obljubim, da se bom potrudila in se 

kdaj še naučila kakšno ljudsko pesem, saj me uči o naši zgodovini in tudi razvoju 

in preteklosti tebe. Spominja me na tvoje muke in kako si garala, da si lahko sedaj 

tukaj ob meni. Spomnila se bom tudi na svojo družino in dedke ter babice, ki so 

mi včasih prebirali ljudsko slovstvo. Prav tako bom pomislila na svojo najljubšo 



knjigo in se opomnila, da je nikoli ne bi mogla razumeti, če ne bi prej spoznala 

tebe.  

Posegala bom po več knjigah, pisala več zgodb in se učila, da bo moj kupček 

besed nekega dne postal prava gora, ki se bo dvigala visoko med oblake in me 

popeljala v izjemne svetove. Ko se zazrem v prihodnost, naju vidim, kako stojiva 

ponosno in trdno povezani z vsemi drugimi Slovenci v svetu, kjer nikakor nisi 

pozabljena, temveč spoštovana in cenjena zaradi svoje unikatnosti in vrednosti. 

Včasih se nisem zavedala, kakšen dar mi pravzaprav si in sem te jemala za 

samoumevno kot mnogi drugi, vendar od tega dne dalje bom opominjala sebe in 

tudi vse Slovence, da ti pa res nisi kar od muh. Iskreno upam, da boš verjela mojim 

besedam, saj srčno verjamem v njih. Kot si bila ti vedno z mano, bom tudi jaz s 

tabo, saj sva neločljivi. Eno za vedno. 

Tvoja Manca 

 

Manca Čepin, 9. a 

(Spis je zmagal na vseslovenskem natečaju Ljubezensko pismo materinščini.) 

 

 Neža Maček, 6. a  (knjižno kazalo) 

 



ŠOLA NA DALJAVO … 

 

                                                                                                            Metka Osojnik, 5. a  

 

GRADOVI KRALJA MATJAŽA 

 

Gabi Mlačnik, 5. a 

 



 

 



 



 



 



 

    Asja Tomše, Smučar, 6. a 



 

 

Gaia Gorza, 7. a 



ŠOLARSKA 
 

Od osmih do dveh, 

od osmih do dveh, 

črke, številke so nam v očeh. 

Od osmih do dveh, 

oči se iskrijo, 

si znanja želijo. 

Želijo si družbe, 

sorodnih besed, 

ki nam podelijo jih učitelji spet. 

Od osmih do dveh, 

sedaj brez besed, 

pred ekrani sedimo, 

si znanja želimo, 

konec bolezni 

in srečanja spet. 

Od osmih do dveh, 

Od osmih do dveh. 

 

Prijatelje srečat, 

jim seči v roko, 

brez straha, bolezni, 

bo zopet lepo. 

 

Nikolina Burica, 9. a 

 



 

Tai Oprešnik, 5. a 

 

 

 

Urša Založnik, 5. a 



 

Ožbi Krajnc, 5. a 



 … POUK NA DALJAVO … 

V času pouka na daljavo smo pri matematiki v 7., 8. in 9. razredu izvedli krajšo 

projektno nalogo – »Skrivnostni svet matematike«. Učenci so si ogledali oddajo, 

ki nas je popeljala v skrivnostni svet števil, zaporedij in vzorcev. Oddaja nam je 

razkrila, da je matematika v vsem, kar smo in kar nas obdaja. Videli smo lahko, 

kako zanimiv, skrivnosten in magičen je njen svet. 

V drugem delu projektne naloge so učenci ustvarjali izdelke – zlate pravokotnike 

in spirale, platonska telesa, mandale in različne vzorce. Nastalo je precej 

zanimivih izdelkov.       

                        Špela Pečnik, prof. 

  Aljaž Žohar, 7. a 

                         Anže Hribernik, 7. a 



    

                                                                 Lena Lupša, 7. a (mandala) 
 

  Anja Voler, 8. a (poliedri) 

 

                                   

                                                                                     Ana Lesjak, Zlata spirala, 9. a 



ŠOLSKA 

 

Od osmih do ene, 

od osmih do ene, 

ideje nobene, 

so misli pečene, 

od osmih do ene, 

učitelj predava pred tablo stoji, 

na šolskih klopeh pa spimo vsi, 

fantje in punce, 

od osmih do ene, 

učitelj predava pred tablo stoji, 

od osmih do ene, 

od osmih do ene. 

 

Pol petih, pol petih, 

spet zvezke na mizi! 

Knjige debele zložene v očeh, 

do osmih zvečer knjige v očeh. 

 

Od osmih do ene, 

učitelj predava pred tablo stoji, 

od osmih do petih 

knjige, knjige, knjige v očeh … 

So nam znanje prinesle  

In čas odnesle. 

 

                                      Bine Piko Vončina, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 



PA ŠE MALO PO ANGLEŠKO 

 

              

  Tia Kaker, 5. a                                             Katra Polenik, Regratova solata, 2. a 

 

Živa Štern, 5. a 



 

                                                                                           Rene Kozlar, 5. a 

 

    

                                               Ana Klavž, 2. a 



 

      

 



 

 

    Tia Kaker, 5. a 



 

 



 

 



 

 

 

  

 Aneja Ameršek, 2. a 



  Vita Mlinar, 5. a 

 

 

Jaka Repanšek, Tloris moje šole z okolico, 4. a 



 Lana Pratnekar, 5. a 

 

  

Urša Založnik, 5. a 



  Tadea Kacl Kuplen, 5. a 

 

 

MAMA 

Mama vedno je vesela, 
tudi če kavico sva s sestro polila. 

Če kdo hoče klobase, 
ona takoj prižge štedilnik in pripravi klobase. 

Mama je glavna, 
kadar jo s sestro spraviva v slabo voljo. 

Ona je glava hiše,  
ki vedno nekaj išče. 

Nihče je ne more kupiti,  
vsak otrok jo ima rad. 

 
Nej Šmon, 4. a 



MAMA 

Naša mama ima fante tri, 
za njih jo vedno skrbi. 

Ko starejša dva v šoli sta, 
doma se mama z najmlajšim ukvarja. 

Nikoli mami dolgčas ni, 
saj je vedno kaj za postoriti. 

Popoldan mama čas ima, 
da nam trem pomaga, 

če kdo kaj ne zna. 
Hitro pa pride tudi noč, 

ko nam mama zaželi Lahko noč. 

 

Žan Kordež, 4. a 

 
 

MAMA 
 

Ti si najlepša mama, 
še lepša kot prelepa dama, 

če hočeš ali ne. 
Vedno hitro zaspim, 
ker mama je pri meni 

in me boža, 
da se mi naježi koža. 

Pospravlja, bedi, 
ampak skoraj nikoli ne zaspi. 

Očeta budi, da se zbudi, 
ji skuha kavo,  

da še več energije dobi. 
 

Jaša Vesnicer, 4. a 

 

MAMA 

Mama je edina, 

ki poskrbi, 

 da se vsak smeji in razveseli. 

Mama je edina,  

ki za red v hiši poskrbi, 

 se mi vedno smeji. 

Mama za zajtrk,  

kosilo in večerjo poskrbi 

 in nas nasmeji. 

  

Val Kacl Kuplen, 4. a 



MAMA 

 
Mame se ne da 

v trgovini kupiti, 
ampak si jo moraš prislužiti. 

Mama se ne rodi. 
Mama postane, 
ko tebe dobi. 

Mamo moraš imeti rad, 
saj je ona tvoj največji zaklad. 

Ko zvečer utrujena 
se spravim spat, 

mama se ob meni stiska, 
moje srce pa veselo vriska. 

 
Nana Srebre, 4. a 

 

MAMA 
 

Mama, mama, ti si zlata mama. 
Ti si iskra v mojih očeh. 

Mama, ti si me naučila veliko stvari. 
Včasih te gledam, kako se jeziš, 

 a vedno se pomiriš. 
Z očkom se skregata, 
 a se vedno pobotata. 

Ti vedno skrbiš in bediš za nas. 
Ko zaspim, si vedno z menoj. 

Srečna sem, ker te imam. 
Mama, ti si kot cvet. 

Mama, zelo te imam rada. 
 

Urška Mlinar, 4. a 

  Vita Gorza, 2. a 



PLANINSKA SKUPINA OŠ ČRNA NA KOROŠKEM 

 

 

MAMA 

Mama ti si zlata rožica, 
rožica svetleča, 

ki vedno mi pomagaš, 
saj si moja mama. 

Mama vedno si srečna, 
ko si z mano, in vedno me nasmeješ, 

saj si moja mama. 
Mama zaspana v postelji leži, 

bere knjigo in se mi smeji. 
 
 

Špela Osojnik, 4. a 

 



MAMA 

Preden v službo pohiti, 
objame me, 

s poljubom prebudi. 
Pripravi mi vroč kakav  
in vedno kaj je prav. 

 
Zvečer me poljubi,  

da ponoči ni me strah,  
rada me ima in pravi,  
da zanjo cel sem svet. 

 
Ta prijazna gospa je moja mami! 

Čeprav se včasih skregava,  
ona najboljša je! 

 
Jure Knez, 4. a 

 
 

 
 

MAMA 

 

Iskra sije ti v očeh, 

ti si sonce, 

jaz sem smeh. 

Vabim te na sladoled, 

tam bova pili čaj in med. 

Sva dve polovici srca, 

ki sta vedno združeni, 

se nikoli ne ločita, 

sta najboljša prijatelja. 

Rožico ti dam, 

saj rada te imam. 

Preden grem spat, 

poljubček ti še dam. 

Bi se rada še igrala, 

pa s teboj se bom cartljala. 

Toda pravljico mi še povej, 

da bom zaspala prej. 
 

Vita Jelen Podgrajšek, 4. a 

 

 



PRIMA MAMA 

 

Mama je res prima, 

kadar z glavo mi prikima, 

se mi nasmehne, 

takrat pa vem,  

da je edina mama,  

ki me razveseli. 

 

Mama je kdaj vesela, 

kdaj je žalostna, 

a vem,  

da me bo vedno rada imela. 

                                                                          

Mama je v mojem srcu 

zlat kamen,                                                                                                          

ki se sveti do neba,  

nikoli ne ugasne, 

nikoli ne počiva 

in nikoli ni utrujena,  

ker je vesela. 

 

Vedno bedi, 

tudi ob polnoči, 

vedno je tam, 

kjer ne zmorem sama,  

zato se mi zdi, 

da je moja mama 

še posebej PRIMA! 

 

                             Alina Voler, 4. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.igre123.com/forum/tema/top-model-:d/183768/3&psig=AOvVaw1OBtrXztRKxvISuFF3YDJI&ust=1583525217032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiY17ORhOgCFQAAAAAdAAAAABAQ


 Zala Potočnik, 2. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA 

 

 

MAMA 

 

 

 

MAMA 

 

Le kje je moja mama? 
Še malo pa bom zaspala, 
da bi mi poljubček dala. 

 

Vsa sem vesela, 
ker bi mama zame bedela, 

ker bi zame vse želela. 
 

Mama je dragulj zlat, 
ker sem z njo bogata 
in v srcu vedno zlata. 

 

Neža Šušel, 4. a 

 



UČITELJICA 

Je učiteljica naša, 

ki se vedno nam smeji, 

nas rada uči 

in nikoli ne zapusti. 

 

Se trudi, da učenje 

nam zabavno bi bilo, 

da bi radi v šolo hodili 

in se radi z njo učili. 

 

                                                                Vita Jelen Podgrajšek, 4. a 
 

 

 

 

 

                     Chonrudee Kaha, 9. a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEZICE 

šolsko glasilo OŠ Črna na Koroškem 

Gradivo so prispevali: učenci in delavci OŠ Črna na Koroškem 

Urednica: mag. Vesna Burjak 

Lektorirala: Sergeja Gerdej, prof. 

Slika na naslovnici: Metka Osojnik, 2. a (portret) 
 


