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Pozdravljeni,
Veseli smo, da ste se natečaju odzvale osnovne šole iz različnih krajev, tudi
bolj oddaljenih od naše šole. To je dokaz, da mladi še vedno radi ustvarjajo,
imajo ideje, so polni zgodb, ki jih znajo ubesediti ali prenesti na likovno platno
– le malo spodbude potrebujejo.
Zato gre zahvala predvsem vsem mentoricam in mentorjem, ki ste znali učence
navdušiti, jih usmeriti pri njihovi dejavnosti in se odločiti sodelovati na
natečaju naše šole.
V zbornik žal nismo mogli uvrstiti vseh prispelih izdelkov, zato je nastal izbor le
nagrajenih del za spodbudo k nadaljnjemu ustvarjanju, služi pa naj tudi užitku
ob branju in gledanju zbranih del.

ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole:
mag. Janez Vodopivc

Nagrajena literarna dela
1. nagrada

direktor ŠCŠ:
mag. Branko Šket

ŽIVLJENJE Z NARAVO
Sanjam. Potopljena sem v globok spanec, v svet, za katerega vem samo jaz v čaroben svet sanj …
Sanjam, da sem ptica. Svobodno letam po nebu, krožim, opletam s krili, nič ne
more pokvariti tega občutka brezmejnosti. Dovolim si poleteti dlje, daleč proč od
resničnosti, od temačnega vzdušja med pesimističnimi ljudmi, proč od hitrega tempa
življenja. Poletim v prihodnost, v nov, še nepoznan dan.
»Moje prvo snidenje s prihodnostjo,« si mislim. Prevzema me občutek
neznanske radovednosti, želje po razkritju skrivnosti, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju
evolucije … Toda kmalu žar v mojih očeh zbledi. Zagledam sivino. Svet brez sonca,
nebo je prekrito s temnimi oblaki, nikakršne sledi po življenju ni opaziti. Vidim kup
odpadkov, ki jih je reka naplavila na breg, zatem pa izginila globoko v notranjost
Zemlje. Poleg opazim tudi različne kose pohištva, in kar me najbolj šokira, kup
človeških okostij. Vsa zaprepadena pristanem na tleh, poleg vseh teh grozot. Solze
mi zalijejo oči. Trudim se jih zadržati, a nenadoma se ulijejo po mojem licu kot najbolj
močan dež ali tok najbolj deroče reke. Niti sama ne vem, zakaj jokam, toda um mi ob
vsem tem ne dovoljuje misliti. Vse, kar zmorem storiti, sta le sprenevedanje in
objokovanje.
Nenadoma pa se izza smeti začne svetlikati zlata svetloba, ki postaja vse
močnejša. V trenutku utihnem in pozorno prisluhnem. Zasliši se čudežen glas, ki
prihaja od zgoraj. Pravzaprav niti sama ne vem točno, od kod.
»Dekle, zakaj jočeš?« me nežno pozdravi. Začnem se spraševati, od kod bi besede
lahko prihajale. Občutek imam namreč, da me je ogovoril duh.
»Kdo si? Kaj hočeš od mene?« mu histerično zakličem nazaj.
»Nikar se me ne boj. Angel sem. Tukaj, kjer pravkar stojiš, je moj dom. Res, ne
morem se hvaliti s svojim imetjem. Vidiš lahko, da imam le žalostno in sivo okolje,
toda za to nisem kriv sam … Veš, angel prihodnosti sem. Živim v času, ki bo vaše
domovanje šele čez nekaj let. Toda ustvarjate ga vi sami, že sedaj.«
Zadrževala sem dih in odprtih ust ter ušes strmela v snop svetlobe.
»Ja, nikar se ne čudi. Pozorno me poslušaj. Rad bi te prepričal, da ti in ves svet
spremenite način življenja. Želim si, da bi začeli ceniti drug drugega, da bi znali
pravilno ravnati z naravo in vsem, kar je povezano z njo. Se ti mar zdi pošteno, da
vas narava obdaruje s številnimi darovi, kot so hrana, cvetje, živali, sonce …, vi pa ji
vse to vračate z onesnaževanjem rek, ozračja, s krčenjem gozdov, z izpušnimi plini
prevoznih sredstev, s požiganjem nevarnih odpadkov in še bi lahko naštevali? Je to
pravi način zahvale?«
»Ne vem, kaj mi želiš povedati in kako naj jaz vplivam na ljudi. Sem le drobno bitje,
ki nima nikakršnega vpliva na svet. Le kako naj spremenim mišljenja tolikih?«
»Motiš se. Veliko lahko narediš. Dovolj bo že samo to, da začneš pri sebi. Ceni to,
kar so tvoji predniki znali ohraniti. Naravo. Vsak dan občuduj njeno lepoto in njene
darove, ki ti jih nenehno podarja. Ne onesnažuj je, temveč jo pomagaj ohraniti v vsej
njeni veličini. Spoštuj tudi druge ljudi in jih ceni takšne, kot so. Tako bo svet lepši za
vse. Posebno še za tvoje naslednike, ki jih zaenkrat, kot lahko vidiš, ne čaka nič
dobrega. A nikoli ne pozabi, da je še čas, da to spremeniš!«
Svetloba je nenadoma začela izginjati in tudi glasu ni bilo več slišati. Še zadnjikrat
sem se zazrla po okolici in si zaželela nazaj v resničnost. Začela sem leteti proti tlom.
Daleč proč od pravkar videnega, zopet sem si želela videti barvitost narave in
harmonijo človeških odnosov.

Prebudijo me topli sončni žarki, ki rahlo posijejo v mojo sobo. »Jutro je,« si
mislim. Strahoma pogledam skozi okno. Toda na obzorju se še vedno riše modro
nebo, ki ga dopolnjujejo le nekateri puhasti beli oblački in veliko rumeno sonce, sliši
se žvrgoljenje ptic, prvo jutranje kikirikanje petelinov … Šele sedaj sem pomirjena.
Predramim se, počasi vstanem in nato … V misli se mi zopet prikradejo sanje, ki so
se vso noč zdele kot resničnost. Začnem razmišljati. Sama sebi se sprva zdim
neumna, da verjamem takšni fantaziji, toda kasneje spoznam, da je pravzaprav vse,
kar mi je v sanjah dejal angel, res.
Ljudje res nismo več to, kar so bili naši predniki, in tudi odnosi med nami so se
spremenili. Če le lahko, drug drugega zaničujemo, ponižujemo in žalimo. Zavedati se
je potrebno, da pa vedno le ni bilo tako. Ljudje v preteklosti so imeli veliko manj, kot
je danes ponujeno nam, a so vseeno imeli največ. To, da so znali ceniti in spoštovati
sočloveka.
Toda s spremembami odnosov med ljudmi so se pojavile tudi spremembe
našega obnašanja do narave. Vanjo vse pogosteje in močneje posegamo. Njenih
darov sploh ne cenimo več, vse se nam zdi samoumevno. Pa je res? Prepričana
sem, da ni. Zagotovo bo tudi to nekoč minilo. Narava nam bo začela vračati vse
slabo, ki ji ga neprenehoma namenjamo. Že sedaj nam, a so to le drobne stvari, ki jih
v hitrem tempu življenja sploh ne opazimo. Živimo prepričani v svoj prav in na njene
»ugovore« sploh ne odgovarjamo. Toda to ni delo enega samega človeka, to so
dejanja nas vseh. Vsi smo odgovorni za to, kakšno prihodnost bodo imeli rodovi za
nami. Že res, da tega kot posameznik ne bo nihče spremenil, a kot mi je v sanjah
pravil angel: »Lahko narediš veliko. Dovolj bo že samo to, da začneš pri sebi.«
Kako lep bo svet, če se bomo ljudje začeli zavedati svojih napak in se jih trudili
odpravljati. Nikoli ni prepozno, da spremeniš svoje slabosti. Morda naše življenje z
naravo nekoč ne bo več podobno parazitizmu, od katerega imamo koristi samo mi,
ampak bo postalo vzajemna simbioza, o kateri številni zaenkrat samo sanjamo.
Monika Rakun, 9. a
OŠ Polzela
Polzela 10
3313 Polzela
Mentorica:
Marija Kronovšek

2. nagrada
ŽIVLJENJE Z NARAVO…

Sploh kdo ve, kaj to pomeni..? Ja, vedo, ampak takšnih ljudi je malo. Kaj pomeni
življenje z naravo ni vprašanje, na katerega bi lahko odgovorili brez pomisleka. Je
vprašanje, ki sega bistveno dlje, globlje kot zgleda na prvi pogled. Naše mišljenje bo
ključno vplivalo na naš odgovor, odgovor pa bo ključno vplival na naša dejanja.
Lahko so dobra ali slaba. Sama sem svoj odgovor že izbrala, razložila pa vam bom,
zakaj.
Zame narava ni še en pogled, ki ga namenimo svetu. Ni še ena pokrajina, s katero
lahko delamo, kar hočemo. Ni naša last. Že danes lahko vidimo, da nam vrača, kar
smo ji naredili. Vrača nam milo za drago, kot se reče. In to ni njena krivda, sploh ne.
Naša je, ampak to je težko priznati. Težko je priznati krivdo, sploh če veš, da se to
dogaja tudi zaradi tebe. Ampak nekateri ljudje z naravo ne znajo zaživeti. Veliko o
njih nam pove stavek, ki ga je Fran Milčinski napisal v knjigi Butalci: » Takih ljudi je
povsod dosti: česar ne vidijo, ali nočejo videti, pa pravijo, da ni«.
Ko sva se tako nekega dne s prijateljico odpravili na sprehod okoli jezera in sva
zraven jedli čips, se je zgodilo nekaj, kar je vredno opisati. Ko sva pojedli do konca,
je vrečko odvrgla za grm, kar se mi ni zdelo prav. Zato sem jo opozorila, češ da tega
ne sme in da so za to koši za smeti. Ona pa je samo prhnila, češ da se vse razgradi.
Zaradi tega sva se sprli, močno sprli. Prišlo je celo tako daleč, da me je odrinila in
sem skoraj pristala v jezeru. Odšla je. Ko sem zrla v jezero, ki je prikazovalo mojo
zrcalno podobo, sem se zavedla, kako pomembna je za nas narava. Prav tako kot
zrcali jezero, zrcali narava naša dejanja.
Začela sem razmišljati. Kako nam bi bilo, ko bi stopili iz hiše na svež zrak v
pričakovanju, da si zbistrimo glavo, pa bi zavonjali dim in smrad? Ptičjega petja ne bi
bilo več. Ko pa bi odprli oči in se razgledali naokoli, bi videli samo puščobo. Pomislili
bi, kdaj smo nazadnje videli sneg, a se ne bi spomnili, kot da sploh ne bi obstajal.
Pogledamo in ne vidimo ničesar, samo ceste, elektrarne in zamorjene ljudi z enakimi,
brezizraznimi izrazi na obrazu. Stopili bi na ulico in tekali po mestu ali po vasi, da bi
le našli kakšno rastlino, majhno rastlino, ki pomeni tako veliko. Razmišljali bi, kako se
nam je včasih zdelo vseeno, ko smo brcnili ubogo rožo, ali pohodili regrat, da ni
mogel več rasti. Razmišljamo, kaj vse bi sedaj dali za majhno rastlino. Za neka,j kar
bi nam dalo vedeti, da smo še na zemlji. Da življenje ni povsem izginilo in da nismo
vsega uničili. Stečemo v park do edinega hrasta, ki je še ostal v tem mestu in se
usedemo podenj. Zaradi kemikalij mu je odpadlo vso listje. Še vedno živi, a le še s
težavo. Zgleda, kot da se bori. Tega ni videti, ampak lahko ga čutimo. Čutimo, kako
se bori. Želimo steči po vodo do najbližjega potoka, ampak je tam ni več. Nekaj
drugega je, nekaj nenaravnega. Vode ni več in ugotovite, da ni več lepote, ki vam je
včasih vlivala moči, kadar ste bili najbolj na tleh. Ko že mislite, da se vam bodo ulile
solze, odprete oči in ugotovite, da ste le sanjali. Smo sanjali bodočo prihodnost, ali
pa samo opozorilo na najhujše..? Želimo res tako živeti..? Brez ptic, brez rastlin,
gozdov, brez prostora za oddih in sprostitev..? Bi bilo tako bolje..? Mrtve reke, neme
pomladi - ali je to naša prihodnost?
Je?
Menim, da ne.
Čeprav se marsikomu ne zdi, sta narava in človek povezana bolj, kot si lahko
mislimo. Povezana sta po duši. Ne veste, kaj to pomeni? Sama vam tega ne znam
razložiti, svetujem pa vam, da kdaj odidete na sprehod v gozd ali pa kam v naravo in
vam bo sama povedala. Le prisluhnite ji.

Je vaše mišljenje sedaj drugačno? Se je vaš odgovor spremenil? Bodo vaša dejanja
pomagala ali uničevala?
Maja Strmčnik, 7. a
OŠ Antona Aškerca
Jenkova 2
3320 Velenje
Mentorica:
Martina Hribernik

3. nagrada
ŽIVLJENJE Z NARAVO

Danes ljudje živimo zelo hitro. Naša vsakdanja igra se imenuje »dajmo, dajmo«,…
ženemo se za vsemi mogočimi in nemogočimi stvarmi. Iščemo srečo, veselje,
ljubezen v mrtvih, pustih in hladnih materialnih stvareh, v moči in oblasti nad drugimi,
nekateri pa celo v navideznem, virtualnem svetu. Narava pa je bila vedno brezmejno
prijazna z nami – ljudmi. Človeštvu je pomagala, da se je pojavilo, okrepilo, razvilo.
Velikodušno nam je dala vse, kar je nakopičila v milijardah let svojega razvoja.
Postali smo mogočni, vsevedni, sebični, nehvaležni, uničujoči,… To boleče in počasi
spoznavamo.
Moja mami je običajno zelo tiha oseba, ki ne govori veliko o sebi. Spominjam se,
kako sem jo kot majhna deklica opazovala, ko je nemo obstala sredi travnika, ali pa
globoko vzdihnila ob pogledu na sinje modro nebo. Včasih se mi je zdelo, da se v
njenih očeh takrat zrcalijo solzne kapljice. Nekoč sem jo vprašala, ali je takrat
žalostna. Nasmehnila se je, me pogledala, a njen pogled ni bil žalosten. Rekla je naj
opazujem, tiho pogledam okoli sebe. »Poglej kako narava- drevesa, cvetje, trava
rastejo v tišini. Opazuj zvezde, luno in sonce, kako se premikajo v tišini… Tudi mi,
ljudje, potrebujemo tišino, da se lahko dotaknemo narave,« mi je razložila. Ne vem,
če sem takrat razumela, kaj mi je hotela povedati, vem pa, da sem velikokrat
razmišljala o tem. Travnik, posut s pomladnimi travniškimi cvetlicami, se mi je zdel
kot notni zapis najlepše Chopinove serenade. Jutranji vonj vlažne poletne trave in
nežen pozdrav kosa so bili najlepše izveden Mozartov koncert. Vonj bora v
opoldanski poletni vročini je kot knjiga, ki nemo vabi – pridi in spoznaj… Včasih
postanem kar žalostna ob misli, da nam narava neprenehoma govori. Vsakemu
izmed nas. Govori nam na neštete načine. Preko samotnega klica gosi, nemih strmin
gora, preko kukavice v temačnem večernem gozdu, belih katedral iz oblakov, ki
mirno plujejo po modrem nebu. Toda tako malo je ljudi, ki jo slišijo, ki jo poslušajo.
Zelo hitro pa slišimo nemir nevihtnega dne, grozo naraščajočih voda, krutost orkanov
in neobvladljivih vetrov. Takrat radi rečemo, da nam je narava obrnila hrbet, da je
pokazala zobe, da se je obrnila proti nam, ubogim ljudem. Pa se je res? Ali ni morda
človek iniciator vseh teh naravnih pojavov?
Narava nas nežno, včasih tudi kruto prisili k temu, da se sprijaznimo s človeškimi
omejitvami. Nikoli se nam ne sme in more uklanjati. A morda nas prav širina narave,
njenih prostranstev najlepše in najbolj spoštljivo opozarja na vse, kar nas globoko
presega. Vsakega, ki ne pozna meja svojih moči, si zasluži, da ga narava uniči.
Philu Bosmansu, ki je tako globoko čutil z naravo se pridružujem tudi jaz: »Ljuba
narava, ostani prijazna nam ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom, kjer živimo. Ti si
pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo življenja ob cvetju in pticah.
Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava!«
Špela Vodeb, 8.a
OŠ Frana Roša
Cesta na Dobrovo 114
3000 Celje
Mentorica:
prof. Milena Smisl
3. nagrada
ŽIVLJENJE Z NARAVO

Odkar se spominjam, so bila največkrat sušna poletja, ki jim je botrovala uničujoča
vročina.
Ker živim na manjši kmetiji mojih starih staršev, imam možnost opazovati dogajanje v
naravi.
Ponavadi se ob naravnih dogajanjih, ki so lahko spodbudna ali zaskrbljujoča, prvi
oglasijo starejši ljudje in jamrajo o vremenu, ki ni nič prida. Ob takem obnašanju
starejših se zamislimo tudi otroci in postanemo bolj pozorni na dogajanje okrog sebe.
Predlansko leto je bila, kot že nekaj let poprej, huda suša, ki je prizadela rastline na
poljih in travnikih. Uvele poljščine so delovale utrujeno in zaskrbljujoče. Ljudje so
tarnali, da ne bo nič zraslo, da bo pomanjkanje hrane. Tudi trave niso mogli kositi,
kar stoje so se sušile, da ni bilo kaj pokositi. Živalim je pretilo pomanjkanje krme.
Sonce je z dneva v dan bolj pripekalo in žgalo. Zemlja je začela pokati.
Vročega dne sem tekala po travniku. Srečala sem veliko krastačo, ki je bila prava
redkost v sušnem obdobju. Ogledala sem si jo. Ubožica se je vznemirila in z dolgim
skokom želela zbežati. Ojej, padla je v zemeljsko razpoko, iz katere se ni mogla
rešiti. Hitro sem stekla po babico, saj sem vedela, da se bo domislila, kako bova rešili
ubogo žival pred močnimi sončnimi žarki. Prinesla sem vedro vode in žabo najprej
poškropila s hladno vodo, da se ne bi izsušila. Pomagali sva ji iz »smrtne«luknje in jo
z matiko dali v vedro vode. Odnesli sva jo domov na vrt. Ostala je na vrtu, pridno
pobirala polže, gosenice in druge škodljivce. Postala je čisto domača. Ponoči je
gomazela po vrtu in dvorišču, podnevi pa si je našla prijetno hladno senčico v
velikem loncu v vlažni zemlji čudovito cvetoče pelargonije, ki jo je čuvala pred sončno
pripeko. Ponavadi se je vsa zagrebla v vlažno zemljo, videle so se ji samo rjavo
zelene oči. Moj mlajši bratec je bil še posebej ponosen nad našo novo stanovalko v
cvetličnem loncu. Dobila je ime Rega. Vsak dan je Regi nalival vodo v plitvo posodo
poleg cvetličnega lonca.
Prišla je jesen in z njo hlad. Nekega dne se naša Rega ni več vrnila v cvetlični lonec.
Babica je rekla, da bo kmalu zima, ker se je žabica odpravila na zimsko spanje.
Naslednjo pomlad, ko je spet posijalo toplo sonce, se je Rega vrnila v svoj cvetlični
lonec, ki smo ga ji pripravili z željo, da se vrne in nam pomaga vrtnariti. V tem loncu
je imela svoj novi dom čez vse vroče dni poletja.
Človek se lahko vedno znova uči, kako preživeti v sožitju z naravo. Tudi v
okoliščinah, ki niso ugodne in naklonjene preživetju, se z dobro voljo lahko najde
rešitev.
Reneja Sara Centrih, 7. razred
OŠ Dobje
Dobje pri Planini 20a
3224 Dobje
Mentorica:
Stanislava Hrovatič
Nagrajena likovna dela
Od 1. do 5. razreda

Zdravo sadje, Ajda Cokan, 1.a, OŠ LJUBEČNA
Mentorica: Sonja Feldin

Ljudje prisluhnite nam, Anže Romih, 1.c, OŠ KALOBJE
Mentorica: Marija Kukovič

Onesnaževanje okolja, Aljaž Ratej, 4.a, OŠ LOČE
Mentorica: Anuška Berdnik

Od 6. do 9. razreda

Emanuel Sodin, 7.a, III. OŠ CELJE
Mentorica: Katarina Kurnik

Ali bo to naša prihodnost? Špela Guček, 7.a, OŠ PETROVČE
Mentorica: Zala Valenčak

Na planinah je lepo, Vesna Jurjec, 6.a, OŠ SLIVNICA PRI CELJU
Mentorica: Marija Artiček

Ali se bojimo prihodnosti? Špela Jezovšek,
OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Mentor: Ivo Brodej

Počutim se kot riba v vodi, Tjaša Pajek, 7.a,
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
Mentorica: Irena Mlakar
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18. MITJA LESIČAR

Življenje z naravo

19. JAKOB KOLMAN

Življenje z naravo

3272 RIMSKE TOPLICE
20. TINA ŠMERC
Mrtve reke, neme…
21. SARA DVORJAK
Mrtve reke, neme….
22. IVANA
PODBREGAR LAVRIČ

Življenje z naravo

23. TADEJ PUŠNIK

5.

OŠ BLAŽA KOCENA PONIKVA
29 A
3232 PONIKVA

8. FRANJA PREZELJ

24. KLARA JUG

Življenje z naravo
Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?

25. JERNEJ ČOKL

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?

26. ZALA HRASTNIK

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?
Življenje z naravo

27. ŠPELA TISELJ
28. TJAŠA PAHOLE

Življenje z naravo
29. KLAVDIJA
ZAGAJŠEK
6.

OŠ DOBJE
DOBJE PRI PLANINI 20A

Življenje z naravo

9. STANISLAVA
HROVATIČ

30. NEJA FAJDIGA

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to res
naša prihodnost?

10. URŠKA DEČMAN

31. MANCA KOLMAN

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?

3224 DOBJE

32. NIVES KOVAČIČ
Življenje z naravo
33. LARA
BEZGOVŠEK
7.

OŠ POLZELA
POLZELA 10

11. MARIJA
KRONOVŠEK

34. LARA SONJAK
35. DOMINIK JURAK

3313 POLZELA

Narava je naše
največje bogastvo
Narava in tehnologija
Ples snežink – le
sanje?

36. TIM GABERŠEK
8.

OŠ KOZJE
KOZJE 131

12. ELIZABETA TUČIČ

3260 KOZJE

37. PETRA OPREŠNIK

Življenje z naravo
Mrtve reke, neme
pomladi –ali je to naša
prihodnost?

38. ANJA RAJGL
Naj tudi naši otroci
spletajo cvetne
venčke!
39. NEŽA ŠVAJGER
Mrtve reke, neme
pomladi –ali je to naša
prihodnost?
40. NIKA GRADIŠEK
Naj bo bister graben
vedno bister!
41. NINA JAZBEC
Ni nam všeč…
42. KARMEN RAJGL
Prizanesimo naravi
43. MOJCA BRAČUN
Življenje z naravo

9.

OŠ ŠTORE
ULICA CVETKE JERIN 5

13. SABINA JEVŠENAK

44. TAMARA ŠUMEJ

Mrtve reke, neme
pomladi – je to naša
prihodnost?

45. MAŠA VOLAVŠEK

Življenje z naravo

3220 ŠTORE

14. MAJA PLEVNIK

46. ŽIVA KUMPERGER
Življenje z naravo

10.

OŠ BRATOV LETONJA
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI 117
3327 ŠMARTNO OB PAKI

15. KATARINA ČOKL

47. TIMOTEJ KREFT

Življenje z naravo

48. ANA MIKLAVŽINA

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?

11.

OŠ LAVA
PUCOVA 7

49. DOMEN ŠINCEK
NEDELJKOVIĆ

Onesnaževanje okolja

50. LUCIJA KOLAR

Življenje z naravo

51. LAURA ŠARNER

Življenje z naravo

16. GABRIJELA
LAVRINC

54. KLARA BREŽNIK

Mrtve reke, neme
pomladi – ali je to
naša prihodnost?

3000 CELJE
12.

III. OŠ CELJE
VODNIKOVA 4

17. GABRIJELA SOTLER

55. ANA SARA SIMIĆ

Življenje z naravo

13.

3000 CELJE
OŠ SLIVNICA PRI CELJU
GORICA 61

18. IDA ANZELJC

56. ANJA
PODKRAJŠEK

Živim z naravo

57. NASTJA
TOVORNIK

Mrtve reke, neme
pomladi

1. MATEJA JOTIĆ

Življenje z naravo

2. ANŽE SKOČIR

Mrtva narava

3. MATEJA GRABNAR

Mrtve reke, neme..

4. URŠKA DOLAR

Življenje z naravo

5. GORAN BOŽIĆ

Mrtve reke, neme..

6. MARTIN
DERNOVŠEK

Mrtve reke, neme..

7. VERONIKA
REDNAK

Življenje z naravo

8. MILE BEGOVIČ in
GAŠPER BRDNIK

Mrtve reke

9. SERGEJ JANČAR in
MILAN MALOVŠEK

Mrtve reke

10. BARBARA
BERIČNIK

Mrtve reke

11. LEONARA SUSURI
in SONJA ŽAVSKI

Mrtve reke

12. MIHAEL BROZ

Mrtve reke

13. JERNEJ PEČNIK
14. IZABELLA
BRKOVIČ

Mrtve reke
Življenje z naravo

15. PATRICIJA
GERZINA

Življenje z naravo-ribji
ulov

3263 GORICA PRI SLIVNICI

Likovni prispevki

1.

II. OŠ ŽALEC
ŠILIHOVA 1
3310 ŽALEC

Posebni program A

1. KARMEN POSEDEL
GOLOB in MILENA
ŠELEKAR

2. BRIGITA MRŠIĆ in
SENKA PALIR BALTA

3. MILENA NAREKS

2.

OŠ GUSTAVA ŠILIHA
VODNIKOVA 3

4. BARBARA TELIČ

3320 VELENJE
3.

OŠ ANTONA AŠKERCA
AŠKERČEVA 1

5. IRENA MLAKAR

Življenje z naravopočutim se kot riba v
vodi

3272 RIMSKE TOPLICE

4.

OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
TRG SVOBODE 42

6. MAJDA DOLENŠEK

8290 SEVNICA
5.

OŠ SLIVNICA PRI CELJU
GORICA 61
3263 GORICA PRI SLIVNICI

7. MARIJA ARTIČEK

16. KRISTJAN
KRAŠOVEC

Življenje z naravo-ribji
ulov

17. ERDAN SALIJAJ

Življenje z narvodomača njiva

18. IZA HRIBERŠEK

Gremo v naravo

19. VANESA AVDIČ

Bežimo iz mest v
naravo

20. LIZA ŠKORJA

Življenje z naravovarujmo naravo;
dobra dela

21. JASMINA JAZBEC

Mrtva reka, kje si zdaj,
kje izginja tvoj sijaj?

22. TAMARA KOSEM

Pok, pok, pok, glej da
ne bo jok
Ježeva družina je
srečna brez asfalta

23. DAVORIN OBREZ
24. ROK ŽAVSKI

Živalska družina

25. MANJA MAČEK

Kokoši

26. GAŠPER ŽAVSKI

Živali na kmetiji

27. KRISTJAN NOVAK

Riba v vodi

28. ŽIGA ARHAR

Som v jezeru

29. ROBI JAZBINŠEK

Želvja družina

30. MAŠA ZEME

Živalska družina

31. BARBARA LIPNIK

Veselje v naravi

32. TAMARA
MECILOVŠEK

V naravi

33. ROBI ROMIH

Rože bomo odpeljali z
ladjo na zdrav planet

34. GAŠPER ŠVIGA

V gozdu je veliko dela

35. SANDRA PLANKO

Živali so srečne v
naravi

36. URBAN SELIČ

Leteča veverica

37. BOŠTJAN
PLANKO

Race na prostem

38. ŠPELA
DOBERŠEK

Živali v diru

39. LUKA KOŠAK
PEVEC

Dajmo žabe – korajžno
na pot

6.

OŠ PETROVČE
PETROVČE 32

8. ZALA VALENČAK

3301 PETROVČE

7.

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
VEGOVA ULICA 26

9. JOŽE BOŽIČEK

40. MONIKA
PUSTIVŠEK

Kako najdemo
svetlobo

41. DEJAN ŽAFRAN

Onesnaženost voda,
rek…

42. LAURA
ZENDZIANOWSKY

Ali so mrtve pokrajine
lepše?

43. NIKA ŠTRAUS

Naša žalostna
prihodnost?

44. LINA ZORE

Je to naša
prihodnost?

45. MAJA CIGLAR

Živi gozd

46. TADEJA NOVAK
47. ANJA KOKOT

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
48. KRISTINA ZIDAR
8.

OŠ HRUŠEVEC
GAJSTOVA POT 2A

10. BARBARA JAGER

3230 ŠENTJUR

11. MONIKA MALGAJ

12. JANA CIMERMAN

9.

OŠ MARJANA NEMCA
RADEČE
ŠOLSKA POT 5

13. SIMON SERNEC

49. MAŠA
GREGORČIČ

Mrtve reke – neme
pomladi

50. NAJA PLANKO

Življenje z naravo

51. ANA MAJCEN

Življenje z naravo

52. EVA SELIČ

Evina pomlad

53. LARA ZDOLŠEK

Moja narava

54. NATALIJA PERC

Drevesa in rože

55. ALEKSANDRA
ČANDER POLJŠAK

Uničena narava

56. LUKA OSET

Gremo na sprehod v
naravo

57. ALJAŽ RATAJ

Ohranimo lepo naravo

58. NEJC ZAJKO

Narava, rad te imam

59. NINA KUHAR

Onesnaževanje

60. ŽAN ŠUNTA

Traktor in cisterna
onesnažujeta okolje z
gnojevko

61. LUKA STRAJNAR

Duh – kralj smetišča

62. GAJA PRESTOR

Z vsemi močmi za
boljši svet…

63. SARA POTISEK

S skupnimi močmi za
boljše okolje

1433 RADEČE

64. ANDREJ
BARACHINI
65. LEA ZAHRASTNIK

Preveč je onesnažen
ta naš svet

66. NASTJA GORIŠEK

Ja čudovita si narava

10.

OŠ FRANJA MALGAJA
ŠENTJUR
ULICA SKLADATELJEV
IPAVCEV 2

14. IVO BRODEJ

67. KLARA MLAKAR

Več ekološke
onesnaženosti

68. LEA MESEC

Eko ločevanje

69. ŠPELA SOTLAR

Več ekologije

70. ADRIANA
KAMPUŠ

Jelka z varčno in
varno energijo

71. KSENIJA
PERNIŠEK

Sonce – luč – svetloba

72. ŠPELA RAVNIKAR

Varuh smetišč

73. ANA ŠTRUCLIN

Za čisto varčno
energijo

74. TAMARA
PODGORŠEK
TOMAŽIN

Pomlad na travniku

75. KLEMEN VODEB

Delo na vrtu

76. TILEN BOŽIČ

V našem sadovnjaku

77. NEJC BALANTIČ

Onesnaževanje okolja

78. EVA POLH

Onesnaževanje okolja

79. ANJA RUPNIK

Onesnaževanje okolja

80. NATAŠA LOPAN
81. JERNEJA LEBER

Onesnaževanje okolja
Naravno – okusno

82. SARA SEŠEL

Naravno – okusno

83. ALEKS HVIZDAK
JELEN

Roža življenja in
upanja za našo naravo

84. ŽIVA ŠOŠTERIČ

Moja cvetoča vas

85. BLAŽ GERM

Moja cvetoča vas

86. EVA OVTAR

Moj travnik

87. ŽIVA ŠOŠTERIČ

Moj travnik

88. MAJA IVANA
IVANOVIČ

Moj travnik

89. GAL PATRIK
TOJNKO

Ohranjamo zdravo
sadje

90. ALJA ZEMLJAK

Ohranjam zdravo
sadje

91. SARA SEŠEL

Čuvaj mojega vrta

92. JERNEJA LEBER
93. TINA KUKOVIČ

Čuvaj mojega vrta
V parku

94. ŠPELA ZUPANC

Veselje in žalost

95. MIA ZIDAR

Rožice, kdo vas ne bi
imel rad

3230 ŠENTJUR

11.

OŠ LOČE
ŠOLSKA ULICA 5

15. ANUŠKA BERDNIK

3215 LOČE

12.

OŠ LJUBEČNA
KOCBEKOVA 40A

16. SONJA FELDIN

3202 LJUBEČNA

13.

OŠ KALOBJE
KALOBJE 15

17. MARIJA KUKOVIČ

3233 KALOBJE

14.

I. OŠ ROGAŠKA SLATINA
KIDRIČEVA ULICA 24

18. ERNA FERJANIČ
FRIC

3250 ROGAŠKA SLATINA

15.

16.

VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA
IZLETNIŠKA ULICA 15
3250 ROGAŠKA SLATINA

III. OŠ CELJE
VODNIKOVA 4
3000 CELJE

19. DARJA PLAVČAK

20. KATARINA KURNIK

96. JANJA ISKRAČ
OBREZ

Ne umiraj moj gozd
zeleni

97. ŽAN MOČNIK

Izidor ovčice pasel

98. ŠPELA ZUPANC
99. PATRIK FIRER in
HANA TURNŠEK

Lepo je tu živeti
Ne uničujmo narave z
naravnimi odpadki

100. MATIC ŠTRAUS,
NIKITA KOKOT, ANA
IVIČ in DENIS
DROFENIK

Ne uničujmo narave z
naravnimi odpadki

101. ANDREJA
VREŠAK in SARA
STANOJEVIČ

Očala upanja na
prihodnost

102. TINA GAJŠEK in
DENIS ZAKOŠEK

Soodvisnost narave in
človeka

103. ZALA JENČEK
104. ALEKSIJA
TOVORNIK
105. JULIJA SAKLIČ
106. KATARINA GERL
107. IZAK JENKO

