
FLOSKO 4 

 

David Pek, 5. a 

 

Frenk Poličnik, 8. a 



 

   

Andrej Marovt, 5. b 

 

 
Tina Orešnik, 2. a 

 
Mirela Sider, 2. a 



 

 
Oskar Novak, 2. a (besedilo in 

slika) 

 

 
Matic Homar, 1. a 

 

 
Matija Fale, 1. a 

 
Nika Krebs, 1. a 

 

 



 
Jakob Poličnik, 3. b 

 

Zemlja, ti moja skrivnostna 

 

Rešil bi ta svet, 

ker od smeti že preveč je 

zadet. 

Ampak kako, 

ker rešiti sam ga je res 

težko.  

 

Prišla Korona je  

in ustavila začasno vse. 

 

Rešimo svet tako, 

da skupaj stopimo, 

za sabo čistimo  

in čim manj onesnažujmo.  

 

Saj le tako 

Zemlja moja skrivnostna  

srečna in zdrava bo.  

 

Vid Rigelnik, 5. b 

 

 

 

ZEMLJA 

Zemlja se okrog vrti,  

ljudje pa puščamo sledi.  

Očistimo ji smeti 

pa bomo srečni vsi.  

Na njej so lepi kraji, mesta in vasi. 

Če zanjo lepo skrbimo,  

skupaj z njo dolgo živimo. 

 

                 Brina Grofelnik, 3. b 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

POMAGAL SEM REŠITI SVET 

Oh ti naš prelepi svet, 

da boš lepši, 

sem odločil se 

posaditi cvet. 

 

Naša pljuča bodo zadihala, 

ko bo vsaka tovarna malo obstala. 

 

Narava bo zaigrala 

in nam svežino dala. 

Mi pa bomo veliko naredili, 

ko se bomo odpadkov znebili. 

 

Zemlja, Zemlja, veliko si naredila, 

da bi nam ugodila. 

Sedaj pa mi hvaležni smo, 

ampak tako se ne obnašamo. 

  

David Pek, 5. a 

 

 

SKRBIMO ZA ZEMLJO 

 

Zemlja danes je bolnik, 

mi lahko smo njen zdravnik. 

 

Posadimo drevo,  

da nam bo lepo. 

Dihali bomo čisti zrak, 

vsak od nas bo junak. 

 

Voda tekla bo lepo, 

če odpadkov metali ne bomo v njo. 

 

Smeti pa ne bomo metali v naravo, 

to je tisto pravo. 

 

Zemlja bo ozdravela 

in vsa narava bo vesela.  

 

Gal Atelšek, 3. b 

 

 

 

Pia Moličnik, 8. a 



KDO JE KRIV? 

Kdo je kriv, da je planet umazan? 

Kdo je kriv, da planet umira? 

Kdo je kriv, da nočemo več živeti na njem? 

 

Kdo je kriv, da živali umirajo? 

Kdo je kriv, da sibirski tiger izumira? 

Kdo je kriv, da ubijamo živali? 

 

Kdo je kriv, da je kitov vedno manj? 

Kdo je kriv, da v morju ni več rib? 

Kdo je kriv, da korale odmirajo? 

 

Kdo je kriv, da se led topi? 

Kdo je kriv, da ni več pravih zim, snega? 

Kdo je kriv, da se ozračje segreva? 

 

Kdo je kriv, da narava odmira? 

Kdo je kriv, da dreves ni več? 

Kdo je kriv, da trava ni več zelena? 

 

Naj vam jaz povem: 

Kriva sem jaz, pa kriva si ti, Nika, David, Enej, Miha, Jaka G., Jaka K., Tomaž, 

Ožbej, Lana, Beatrix, Kaja, Hana, Neja, Eva 

Ja, učiteljica Mateja, pa tudi vi. 

Z eno besedo: VSI! 

 

                    Manca Novak, 5. a 

 
Anej Ermenc, 1. a 

 
Nastja Natek, 1. a 

 

 



POMAGAL SEM REŠITI SVET 

Planet Zemlja ni več takšen, kot je bil na začetku. Preden smo planet naselili 

ljudje, so na njem vladale živali, bil je poraščen z gozdovi in pragozdovi in bil je 

čist. Ljudje pa smo prinesli s seboj onesnaževanje, krčenje gozdov in izumiranje 

živali. Neko noč sem v sanjah zaslišal klic na pomoč. Bila je Zemlja, ki je ponudila 

nadnaravno moč tistemu, ki bi ji lahko pomagal. Ker imam rad živali in čisto 

okolje, sem se odločil, da ji pomagam.  

Zagledal sem sliko nesreče, ki se je zgodila na morju. Na gladini vode je bila 

razlita nafta, okoli pa so ležali odpadki. Ob naftnem madežu so plavale želve, ki 

so bile ujete v plastiko. Naenkrat sem se znašel tam in začel pomagati. Najprej 

sem osvobodil želve, ki se jim je plastika ovila okoli oklepa. Pobral sem odpadke in 

jih naložil na čoln. Hitro sem zajezil tudi naftni madež in ga odstranil. Komaj sem 

končal z reševanjem, že me je Zemlja poslala v pragozd, kjer je zaradi krčenja 

gozdov mnogo ptic ostalo brez prostora za gnezdenje. Pomagal sem jih s tem, da 

sem zasadil ogromno dreves, ki so zelo hitro zrasla in pticam nudila prostor za 

gnezdenje in bivanje. Pot me je vodila dalje do reke, v katero so se izlivale 

odplake iz tovarne. Opazil sem veliko rib, ki so nemočno plavale v onesnaženi vodi. 

Vsem tovarnam sem namestil čistilne naprave. Vode so postale čistejše, zrak ni 

bil več onesnažen, gozdovi pa so se ponovno zarasli. 

Želim si, da bi čim več ljudi slišalo Zemljin klic na pomoč. Pri tem ne potrebujemo 

nadnaravnih moči, ampak je dovolj to, da vsak skrbi za čisto okolje – pobira in 

ločuje odpadke, varčuje z vodo in elektriko in skrbi za naravo in živali. 

         Jaka Govek, 5. a 



Ringa, ringa raja, Zemlja 

 

Ringa ringa raja, Zemlja ne razgraja. 

Zemlja zaskrbljena je, ker na njej ljudi veliko je. 

 

Ringa ringa raja, Zemljani, kaj dogaja? 

Veliko nam dogaja: tovarne delajo na polno, 

smeti odlagamo povsod. 

 

Ringa ringa raja, levi, ptice, krokodili, 

kače, muhe, sloni, ježi … 

V živalskem kraljestvu kaj novega nastaja? 

Na žalost hrane je vse manj, 

nas živali pa tudi ni več na pretek. 

 

Ringa ringa raja, katero pot rastline ste ubrale? 

Me le tiho trpimo, 

od ljudi le zlo dobimo. 

 

Ringa ringa raja, na Zemlji preveč hudega dogaja! 

Začnimo s spremembami vsi; 

da živali, rastline, naravo, ljudi 

še kakšen naš potomec dobi! 

         Eva Baloh, 5. a 

 

 

 



KAKO SEM OČISTILA NAŠ PLANET 

Vsak si želi, da je njegovo okolje, njegova okolica ali kraj lep in očiščen. Jaz se 

vsako leto spomladi udeležim očiščevalne akcije v svojem kraju. Pridružim se 

našim mladim gasilcem. Poberemo vse, kar ljudje brez slabe vesti odvržejo skozi 

okna avtomobilov. Najdemo prazne embalaže pijače – plastenke, pločevinke, 

stiropor, vrečke in seveda nešteto cigaretnih ogorkov. Vse stvari končajo ob 

cesti. Če bi vsak človek za seboj počistil in pospravil odsluženo, bi bili svet, 

Zemlja in narava lepši. Tako pa večkrat vidim onesnaženo okolje.  

V tem času, ko smo zaradi virusa doma, bi lahko vsak, ki je na sprehodu, kaj tudi 

pobral. Pazimo na naš planet! 

Neja Grudnik, 3. a 

MATERA ZEMLJA 

 
Si temna kot noč, 

a čez dan si moj pisani obroč. 

Rada bi, da si čista 

in še zmeraj tako bistra. 

Si majhna in imaš veliko radovedno srce, 

po vrhu tega pa še lepo ime. 

Verjemi v prihodnost 

in pozabi na preteklost 

in na vse kar je bilo v njej. 

In se oziraj na sedanjost, 

to kar šteje v življenju tem. 

 

Žana Weiss, 3. a 

 

 

LOLIKA IN LOLEK 

Lolika in Lolek 

brat in sestra sta, 

za zelišči pravimi  

rada se preganjata. 

 

Prijateljica Lenčka  

prijazna je čarovnica 

in ni zelišča takega, 

ki ga ona ne pozna. 

 

Lolika in Lolek 

skupaj z Lenčko  

se potepata  

in lumparije uganjata.  

 

Eva Novak, 3. a 

 



KAKO JE OZELENELO MOJE NAJLJUBŠE DREVO 

Moje drevo sem posadila v svoj najljubši kotiček. Drevo nikoli ni obupalo, ker mi 

je pomagala mati Zemlja. Dobro sem ga zalila s svojimi prijatelji. Tudi ona je bila 

zelo navdušena z mojim zalivanjem. Nisem posadila samo enega drevesa ampak 

veliko, zato ker me podpira mati Zemlja s svojo ljubeznijo in ker mi je to 

navdihujoče.  

Moja drevesa so ozelenela samo zaradi ljubezni in spoštovanja do nje – MATERE 

ZEMLJE     Naja Natek, 3. a 

 
Anej Kaker Zagožen, 3. a 

 
Erik Vodušek, 3. a 

 

Petra Vačovnik, 3. a 



 

Loti Černivšek, 5. b 

 

ZEMLJA, TI MOJA SKRIVNOSTNA 

 

 

Zemlja, ti moja skrivnostna, 

ti pokrivaš naš planet,  

ki ga mi ne spoštujemo preveč. 

Te onesnažujemo ter ne varčujemo, 

 se nam bo nekega dne maščevalo,  

da bomo začeli drugače živeti. 

 

Denis Jakop, 5. b 

 

Zemlja nas že od nekdaj spremlja. 

A ljudje vse uničijo, kar dobijo v roke. 

Zemlja nas še kar opremlja, 

čeprav ve, da na njej gradijo bloke. 

 

Ljudje se delamo kot kralji, 

a zemlja naša še trpi. 

Kmalu se bo spremenila v vladarja 

Na to nas s korona virusom opozarja. 

 

Rok Jurjevec, 5. b 

 

 

 

 



POMAGALA SEM REŠITI SVET                                                     

Planet Zemlja je že zelo onesnažen, če bomo tako nadaljevali, ga bomo uničili. 

Nekega dne sem slišala za proteste na Švedskem in odločila sem se, da bom tudi 

jaz organizirala protest. Protesta se je udeležilo zelo veliko ljudi, vsaj enkrat 

več kot sem pričakovala. Med protestniki so prevladovali moji vrstniki in vsak 

izmed njih je nosil transparent. Na njih so bili napisi kot npr. »Z onesnaževanjem 

boste uničili našo prihodnost«, »Zahtevamo čistejši planet za NAS, NAŠE 

OTROKE IN NAŠE VNUKE«. Mladi protestniki smo se odločili, da je potrebno 

takoj ukrepati. Za ohranitev našega življenjskega prostora smo se udeležili 

skoraj vseh protestov za ohranitev čiste narave, ločujemo odpadke, ne porabimo 

preveč vode … Ugotovila sem, da je veliko ljudi začelo skrbeti za Zemljo. 

Pomislila sem, da bo, če bomo tako še naprej nadaljevali, naš planet čez nekaj let 

rešen plastike in vseh odpadkov, plinov, voda bo zopet čista, ohranili bomo 

živalske in rastlinske vrste ter seveda nas. Spoznala sem, da bomo vsi, ki bomo 

tako ravnali, pomagali rešiti svet; tudi jaz.  

Takrat sem se zbudila. Ugotovila sem, da so bile to samo sanje in da se najbrž to 

ne bo tako hitro zgodilo. Upam, da bomo s skupnimi močmi v bližnji prihodnosti 

rešili Zemljo. 

Pika Kolenc, 5. b 

 

Rok Jurjevec, 5. b 

 



ZEMLJA 

Zemlja se vrti okoli svoje osi, 

vsak otrok v miru živeti si želi. 

Da vsak dan bili bi dobre volje, 

skrbeti treba je za okolje. 

 

Naredi nekaj dobrega tudi ti, 

naj tvoja dobra volja zaživi. 

Zemlja ti hvaležna bo, 

če ločeval boš ti skrbno. 

 

Veter pihal bo lepo 

ptiček pel ti pesem bo. 

Dobra volja spremlja nas, 

Zemlja ponosna bo na nas. 

 

Tomaž Brgles, 5. a 

 

 

 
Blaž Juvan, 1. a 

 

 

 
Maruša Novak, 1. a 

ZEMLJA 

Zemlja je okrogla, 

Zemlja je planet, 

v krožnico je vpeta, 

kroži spet in spet. 

 

Sonce jo ogreva, 

veter jo ohlaja, 

dež pa jo namoči, 

da ne presuši. 

 

Človek jo spreminja, 

kup dobrin izginja, 

da naj pazi nanjo, 

svet ga opominja. 

 

Neja Klemenčič, 5. a 

 

 

Zemlja, ti moja skrivnostna 

Zemlja, ti moja skrivnostna, 

ki v tebi se skriva zlato, 

zlata ter vroča lava, 

ki brzi ti ven na zrak. 

 

Zemlja, ti moja skrivnostna, 

jaz vem, zakaj trpiš zelo, 

saj mi te ne čuvamo, 

čeprav te radi imamo. 

 

Zdaj počivaš ti, 

ker korono dobili smo mi 

in to privoščimo ti. 

 

Nika Kopušar, 5. a 

 

 

 

 

 



KAKO JE OZELENELA MOJA 

ČEŠNJA 

 

Rada češnje imam zelo, 

spomladi gledam v drevo, 

veje rjave so, 

veselim listov se zelo. 

 

Češnja že zelo cveti, 

čebele brenčijo v krošnji ji, 

veselim se že, da oprašujejo cvet, 

tako olepšujejo nam svet. 

 

Cvetovi so beli, 

male češnje zelene, 

jaz pa komaj čakam na junij, 

da češnje rdeče  

s soncem obdarjene pojem. 

 

                      Maja Krajnc, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taja Kumprej, 3. b 

 



ZEMLJA, NAŠ PLANET 

 

Zemlja v vesolju domuje 

in med planeti kraljuje. 

Kot vrtavka se vrti, 

okoli svoje osi. 

 

Zemlja je okrogle oblike 

in ima zelene in modre flike. 

Vsa živa bitja na njej živijo 

pojejo, plešejo in se veselijo. 

 

A Zemlja ni več čista in lepa, 

kot bi iz škatlice bila vzeta. 

Za njo premalo mi skrbimo  

in jo vse preveč smetimo. 

 

Zato se moramo vsi potruditi 

in ji uslugo veliko narediti. 

Za Zemljo moramo dobro skbeti, 

če želimo na njej še dolgo živeti. 

 

Nace Mlinar Kopriva, 3. b 

 



 

 
Evita Valte Tostovršnik, 3. b 

 

 

 

MATI ZEMLJA  

Menim, da z Zemljo delamo preveč grdo. Ljudje mečejo pločevinke od piva kar v 

gozd ali grmovje. Za nekatere ljudi smetnjaki ne obstajajo. Pravilno bi bilo, če bi 

vsi smeti odlagali v ustrezne smetnjake.  

Ljudje se preveč »igrajo« z Zemljo. Včasih si mislim: »Kako bi se kaj tisti ljudje 

počutili, če bi oni bili Zemlja in bi ljudje tako ravnali z njimi?« Lahko smo 

hvaležni za Zemljo, saj nam daje življenje. Zemlja trpi veliko bolj kot pa mi. 

Nekako razvajeni smo, ker mislimo, da se očisti kar sama od sebe. Najbolj 

žalostno pa mi je pogledati tovarne, ki spuščajo veliko dima in plina (recimo: 

Šoštanj, Ljubljana, Velenje …).  

Najbolje bi bilo, da bi lahko vsem ljudem dopovedali, naj ne onesnažujejo okolja 

oziroma Zemlje. Zelo pogosto sanjam o tem, da bi Zemljo rešila vseh njenih tegob 

ter da bi imela čudežno radirko, s katero bi vse smeti izbrisala s tega sveta. 

Katarina Trobentar, 3. b  

 



MOJE DREVO 

Nekega dne, ko sem jedel breskev, sem 

jo pojedel in koščico vrgel na vrt. Iz nje 

je zrasla vejica. Bil sem presenečen. 

Zato sem se odločil, da bom imel svoje 

drevo.  

Na sobotno jutro sva z očetom 

presadila breskev v sadovnjak k 

čebelnjaku. Težko sem čakal, da bo pomlad, da bodo začeli poganjati listi. 

Dočakal sem jo. Peti dan so začeli poganjati listi. V nedeljo popoldne sem se 

spomnil na breskev in jo šel takoj pogledat. Ko sem prišel do sadovnjaka, me je 

skoraj pičila čebela. Zelo sem se začudil, ker je breskev že zacvetela. V 

ponedeljek, ko sem se zbudil, je v sadovnjaku že cvetela prelepa breskev, na njej 

je mrgolelo čebel. 

Bil sem ves ganjen od lepote. Dišalo je po vsem sadovnjaku. Komaj že čakam 

njenih plodov. 

Jakob Lorenčič, 3. b  

 
Vid Podlesnik, 8. a 

  
Katarina Trobentar, 3. b 

 

 

 

 



KAKO SMO POSADILI ČEŠNJO 

 

Nekega dne smo se v naši družini odločili, da posadimo drevo. Skupaj smo odšli v 

prodajalno dreves. V prodajalni, ki se imenuje drevesnica, so imeli zelo veliko 

dreves. Ker imamo vsi radi češnje, smo kupili mlado češnjo. Posadili smo jo na 

vrtu. Vsak dan sem jo pridno zalivala. Kmalu je pognala liste in bele cvetove. 

Vsako leto je večja in lepša in vsi jo imamo radi.  Njeni sadeži so slastni.        

                                                                    Nina Levar, 3. b 

 

 
Loti Tajnšek, 3. b 

 
Taja Kumprej, 3. a 

 

 



 

 
 

 
  ELA VREČER, OPB 2, 2.R. 

 

 
 

 
 
ZARA BARBARA KLADNIK, OPB 2, 2. R. 

 

 

 

Inja Robnik, 2. a 



 
Gašper Nerat, 1. a 

 
 

Blaž Juvan, 1. a 

 

 

Maruša 

Novak,  

1. a 

 
Aljaž Šalamon, 1. a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Bezovnak Ažman 1. a 

 
Peter Marovt, 1. a 

 
         Nika Krebs, 1. a 

 



 

Nace Govek, 2. a 

 
Lara Petković, 2. a 

 
Rene Podbregar, 2. a 



 

 
Janez Naglič, 2. a 

 
Nina Obojnik, 2. a 

       

 

 
  

Matevž Lužnik, 2. a 

 

 

 

 



 
EMA BEZOVNAK AŽMAN, RINGA RAJA, 1.R. 

 
TINE VALTE TOSTOVRŠNIK, RINGA RAJA, 1. R. 

 

 
BLAŽ JUVAN, RINGA RAJA, 1. R. 

 

 
ANIKA HOJNIK, RINGA RAJA, 1. R. 

 

 
   NIKA KREBS, RINGA RAJA, 1.R. 

 

 
  NAJA OREŠNIK, RINGA RAJA, 1. R. 

 
   NASTJA NATEK, RINGA RAJA, 1. R. 

 

 



OPIS LJUDSKEGA OBIČAJA        JAJČN`CA 

Jajč´nca je ljudski običaj, ki še živi med ljudmi na Ljubnem.  

Mladi, samski fantje z Ljubenskih vrhov Primoža, Tera, Savine, Planine in Rastk 

se zberejo pred Florjanovim (4. maj) in gredo pobirat jajca po kmetijah. Vsaka 

skupina fantov pobira jajca po svojem vrhu.  Ko pridejo do kmetije, jih gospodar 

povabi v hišo. Večina gospodinj skrije jajca in fantje jih morajo poiskati. Jajca 

skrijejo po kuhinji. Skrijejo jih v štedilnik, v kuhinjske elemente, pod mizo. Moja 

prababica pa mi je povedala, da je skuhala velik lonec kave, jo ohladila in skrila 

vanjo jajca. Ko fantje najdejo jajca, se zahvalijo in poiščejo žegnano butaro ter 

iz vejic naredijo križ. Ta križ mora kmet na Križevo vtakniti na njivo, da bi ta 

dobro obrodila. Fantje gredo prav do vsake kmetije v njihovem vrhu. Pobiranje 

jajc lahko traja do zgodnjih jutranjih ur. Ko so jajca pobrana, se fantje 

dogovorijo, kdaj in pri katerem izmed njih doma, na kateri kmetiji, bodo 

organizirali jajčn´co. Povabijo vse, ki so dali jajca in seveda so vabljeni tudi vsi 

drugi. Na jajčn´ci se iz pobranih jajc pečejo šnite in se pije čaj, v katerem je 

tudi malo šnopsa. Šnite naredijo tako, da na tanke rezine narežejo kruh, ga 

namočijo v stepeno jajce in ga nato cvrejo v vročem olju. Po pečenih šnitah, lahko 

nato potresejo tudi sladkor. Na jajčnici igrajo domačo glasbo. Igrajo jo domači 

godci. Jajčn´co naredijo zato, da se ljudje družijo, plešejo, se skupaj poveselijo, 

saj je konec zime. Jajčn´ca lahko traja celo noč, do jutra. Na Ljubnem je najbolj 

znana »Frgelova jajcn´ca« v Primožu. 

Tudi jaz živim na kmetiji v  Primožu in čez nekaj let, ko bom »mladi fant«, se bom 

pridružil ostalim fantom pri pobiranju jajc, saj se mi zdi, da je takšne običaje 

treba ohranjati.                  Miha Podlesnik, 5. a 

 
Brina Grofelnik, 3. b 

Nuša Klemenčič, 8. a 



 

LIČKANJE KORUZE – KOŽEHANJE 

 

Ličkanje koruze je ljudski običaj, ki se je izvajal na kmetijah v mesecu oktobru. 

Izvajali so ga v Krškem in je bil zelo značilen za Posavje. Udeleženci so bili vsi 

domači ter povabljenci (prijatelji, sosedje in znanci ). Pri izvajanju ličkanja so 

uporabljali samo svoje roke. Ženske so ličkale storže, jim odstranjevale liste in 

pustile 2 do 3 lista za vezanje v pare. Gospodar kmetije in moški pa so storže 

povezali v pare ter jih obesili pred hlev in na kozolec. Med delom so si prepevali 

pesmi, igrali na harmoniko in pripovedovali zgodbe. Na koncu dela je sledil 

najboljši del tega običaja in sicer likof, ko gospodinja postreže z domačimi 

dobrotami in pijačo. Namen tega običaja je bilo posušiti koruzo, ki so jo 

potrebovali za koruzno moko, polento in žgance. Danes tega ljudskega običaja ni 

več, saj se je kmetijstvo in gospodarstvo razvilo in tega kmečkega dela ni več 

potrebno opravljati. 

Manca Novak, 5. a 

 

 



 

Eva Detmar, 8. a 

 

TRGATEV 

 

Včasih se je priprava na trgatev začela že 14 dni pred samo trgatvijo. Lesene 

posode so morali namočiti, da so videli, če točijo. Otroci so šli v posode in jih 

temeljito ribali. Če je imela posoda kakšen vonj, so v posodo vlili vročo vodo, ki so 

ji dodali hren ali liste. 

Na dan trgatve so morale kuharice, gospodinje vstati zelo zgodaj, ob treh, da so 

pripravile vso hrano za trgatev. Na trgatev so povabili sosede, prijatelje, znance 

in druge. Ko so obiralci zjutraj prišli, so najprej pojedli obilen zajtrk in šli nato 

delat. Čeprav je bilo delo težko, so se ljudje zabavali in šalili. Včasih še niso imeli 

škarij za rezanje grozdov, zato so nekateri trgali grozdje s pipci, to so bili 

majhni noži, drugi pa so grozde kar ščipali z rokami. Čez dan so imeli tudi malico 

in bogato kosilo. Obiralci pri bogatih kmetih so jedli tudi do 5-krat na dan. 

Ponekod so bila zelo stroga pravila. Ljudje niso smeli pojesti nobene grozdne 

jagode. Celo nadzirali so obiralce. Gospodinje so morale dva dni pred trgatvijo 

požeti vinograd, da se je videlo, če je kdo pohodil kakšno jagodo. 



Grozdje so trgali vsi: otroci, ženske 

in moški. Brente pa so bile zelo težke, zato so jih nosili le moški. Iz vinograda se 

je pogosto  slišalo vriskanje in petje. To je bil čas veselja. 

Vino je bilo zelo dragoceno, zato so ga pili samo ob nedeljah in ob posebnih 

priložnostih. Z njim so tudi plačevali davke. 

Trgatve v takratnih časih niso dojemali kot težaško delo, ampak kot praznik.  

Ta običaj se je ohranil do danes. Tudi jaz hodim na trgatev k moji teti Tatjani v 

Zavrh pri Lenartu v Slovenskih goricah, kjer ta običaj še ohranjajo. 

 Ožbej Lorenčič 5. a 

 

Valentin Štiglic, 8. a 

 



 
Loti Tajnšek, 3. b Evita 

                     Tostovršnik, 3. b 

 
Gal Atelšek, 3. b 

 
Nej Mlinar Kopriva, 6. a 

 
Zoja Napotnik Rakun, 6. a 

 
Jakob Poličnik, 3. b 

 
Eva Brglez, 6. a 

 



 
Rihard Gregorc, 6. b 

 
Sara Obojnik, 6. b 

 

ČAROBNI SVET 

MINE CRAFT 

 

Nekega večera se se utrujen odpravil spat.  

Ko skoraj potonem v spanec, ob postelji zaslišim piskajoči glas. Ko odprem oči, 

zagledam dve miški po imenu Lolika in Lolek. Vabita me na pustolovščino v čarobni 

svet. Skočimo čez nevidno odprtino v steni. Znajdemo se na oblakih. Za oblaki 

najdemo vodni tobogan, ki nas pripelje do reke. Lolek sredi reke zagleda leden 

otok. Na otoku zagledamo ledeno goro. Ker nas je zeblo, smo odleteli na bližnji 

travnik, kjer so rastla najrazličnejša zelišča. Za krošnjami dreves smo videli 

stopnice, ki so vodile visoko nad oblaki. Tam je bil velik bazen, poln najslajših 

bonbonov. Ko smo se sladkali z bonboni, sem začutil, da me je nekaj žgečkalo po 

rokah.  

Ko sem se zbudil, sem videl bratca, kako me je žgečkal. Ves dan sem razmišljal o 

teh čarobnih sanjah. 

 

Andraž Zdolšek, 3. a 

 



 

Sara Mohor, 9. a 

 

 

Iva Podkrižnik, 9. a 



 

Klara Golob, 9. a 

 

 

Gaja Gosar, 9. a 

 

 


