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KAKO SEM OČISTILA NAŠ PLANET 
 
Vsak si želi, da je njegovo oklje, 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 okno 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 



 
 

 
 

KAKO BI OČISTIL NAŠ PLANET 
 

Naš planet bi očistil tako, da bi preko interneta celemu svetu poslal sporočilo, da naj 
čistijo, ločujejo odpadke in reciklirajo. 
 

Vid Grudnik, 3. a 
 



 
 

Nina Kramer, 3. a 
 



 
ZEMLJA 

 
Mi imamo samo en planet in ga moramo varovati.  
Saj če se planet uniči, nimamo kje živeti. Če hočemo, da se planet ne uniči, moramo varovati 
gozd, zrak, vodo. Če posekamo vsa drevesa, ne bomo imeli kisika in tudi nekatere živali ne 
bodo imele kje živeti. Ne smemo se veliko voziti z avtomobili na bencin, ne smemo odlagati 
odpadkov v naravo in ne smemo preveč kuriti elektrike. Če jaz vidim kakšen odpadek, ga 
poberem in vržem v koš za smeti.  
Če bomo vsi varovali Zemljo, bo Zemlja še najmanj tisoč let lepa in prijazna. 
 

Jon Hojnik, 3. a 
 



 
 

 
 

Anej Kaker Zagožen, 3. a 



 
 

 
 

Taja Kumprej, 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 



 
 

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 
 



 
 

Marcel Vačovnik, 3. a 
 



 
Petra Vačovnik, 3. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Erik Vodušek, 3.  a 



 
 

 
Eva Vodušek, 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 



 
 

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 rasla 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, se 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 

 


