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Avtorica naslovne slike: Ela DESTOVNIK, 3. razred 

Mentorica: Marija BASTL 

Slika je nastala v okviru natečaja Evropa v šoli.  
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PRIDI,  

DALA TI BOM  

PESEM 

Najboljša literarna dela učenk in učencev 

OŠ Polzela   

v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 
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VIDIM NARAVO, KI ME OBDAJA 

Avtorice izbranih pesmi: Nuša BOHAK, Brina BUTINAR, 

Marija PLASKAN-HODNIK, Iva ĆURKOVIĆ,  

Ajda ČREMOŽNIK, Kaja TOMAŽIČ 

 

Mentorici: Marija KRONOVŠEK in Karmen ZUPANC 

 

 

Avtorica vseh fotografij: Lara JOŠT, 8. razred 
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Avtorica: Nuša BOHAK, 7. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Priznanje na natečaju Moja domovina – pridelam in jem domače 

HMELJ 
 

Zasajen 

sredi ničesar  

se povzpenja v nebo. 

 

Listek za listkom. 

 

Uživa v žgočem soncu, 

uživa v prosojni vodi,  

ki hladi njegove razvejane noge 

in ga nenehno poganja v nebo. 

 

Listek za listkom. 

 

Čaka na svoj zadnji dan,  

čaka na ljudi, 

ki ga bodo obrali  

in njegovo življenje sredi ničesar  

končali. 

 

Pivo za pivom. 
Avtorica: Marija PLASKAN-HODNIK, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

 PLANIKA 
 

Majhna kot pika 

bela je planika, 

gorenjska ali savinjska, 

vseh pogledov tatinska. 

 

Planika bela me mika. 

Ne, moja miselnost zanika. 

Pustim jo rasti in 

uživam v gorski veličasti. 
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Avtorica: Brina BUTINAR, 8. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Priznanje na natečaju Moja domovina – pridelam in jem domače 

JESENSKA RADOST 
  

Po njivah že vse od dobrot se šibi 

in moje se srce veseli. 

Domača je zemlja največji zaklad 

in hrano domačo vsak moder ima rad. 

Smo zelja, krompirja, fižola nabrali 

in vem, da to leto vsak večer bomo s trebuščki polnimi zaspali. 

  

Sladkali se bomo nadvse dobre volje, 

saj letos bogato rodilo je polje. 

V sadovnjaku se jabolko medi 

in sladka se hruška mi z drevesa smeji. 

Nabrali orehov smo koše kar tri, 

jaz pa že vidim potičke v kuhinji. 

  

Sem srečna, hvaležna, 

da tu sem doma, 

kjer zemlja nam rodna 

bogastvo to da. 
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Avtorica: Iva ĆURKOVIĆ, 8. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Priznanje na natečaju Moja domovina – pridelam in jem domače 

Fantek teče po poljih, 

zagleda se v oblake  

in v njih prepoznava like in junake. 

 

Sede dedek k njemu pa mu pravi: 

»Veš, ko sem bil majhen, 

tamle ob Savi 

sem z brati z roko v roki prepeval, 

da naš glas je v dolino odmeval. 

Peli smo pesmi o poljih, o morjih, 

o nam še neraziskanih obzorjih. 

 

Vidiš, sinko, naravo, ki te obdaja? 

Ali slišiš reko Savo, kako šumi? 

Slišiš veter, ki čez žitna polja vrši? 

Poglej pšenico, kako dobro uspeva. 

Slišiš ptička, ki pesmi prepeva? 

Vidiš gorà vrhe, ki jih sneg ovija? 

Vidiš hribe, ki jih sonce obdaja? 

Vidiš rože, travniške lepotice? 

Poglej, mimo naju letijo sinice. 

 

Tukaj nekoč sem sprehajal ovčice, 

da mama lahko je obleke sešila, 

da zima ni kaj hudega naredila. 

Včasih tamle na bregu pri stari hiši 

z brati igrali smo se mačke in miši 

ter pozabili na nam dana opravila. 

A kaj, ko sestra Liza nas je zatožila 

in mama se je razjezila. 

 

A to ni pomembno. 

Pomembna je narava, ki te obdaja.« 

 

Moški sede na travo, 

gleda barvito naravo. 

Sliši Savo, kako šumi, 

sliši veter, ki vrši. 

Pšenica bila je že oprana. 

Snega odeja sprana. 

Sonce sije na poljane 

in na hrib. 

Mož vstane. 

 

Zdi se, kot da sliši ovčice 

in nežno pesem lastovice. 

Zdi se, kot da pri stari hiši 

sliši otroke, ki igrajo mačke se in miši. 

 

Mož vzdihne in pogleda v nebo, 

žalost preplavi mu telo. 

Solzno je oko. 

 

Vnuk s tihimi koraki odhaja. 

»Hvala, zdaj vidim naravo,  

ki me obdaja.« 

VIDIŠ NARAVO, KI TE OBDAJA? 
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Avtorica prvega haikuja: Ajda ČREMOŽNIK, 6. razred 

Avtorica drugega haikuja: Kaja TOMAŽIČ, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Nagrada na natečaju Pionirskega doma Ljubljana 

 

Sinjina neba, 

jata ptic v neznanem - 

moj nov kažipot. 

 

………………. 
 

Ptice v gozdu, 

tišina jih ulovi, 

nato vse zaspi. 
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Avtorica: Nuša BOHAK, 7. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Prva nagrada med učenci 3. triletja na natečaju Evropa v šoli 

1. JAZ (EVROPA) 
 
Kaos. 
Strah in nelagodje. 
Žalost. 
Stiska. 
 
Le kaj sem jaz? 
Tiha meglica med ljudmi, 
ki le brezvoljno gredo mimo mene, 
ptičje pero, 
a v sebi slon. 
Večtonski slon. 
Vedno lačen … 
Slon, 
ki stopiclja po afriški savani 
izgubljen. 
Popolnoma izgubljen, 
s kožo kot neprebojni jopič 
sam, 
osamljen, 
ničvreden, 
nesmiseln 
 
slon. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ON (ZDA) 
 
Oh, te zelene banane 
so ljudem dane, so dane, 
potujejo dneve in noči, 
ko svet že mirno spi. 
Kilometre in kilometre puščajo za sa-
bo, 
tolikšna, kot je razlika med mano in 
tabo. 
Jaz pa obiram te zelene banane, 
tebi so dane, 
a te trud, ki za njimi stoji, 
ne gane. 
Jaz pa obiram te zelene banane, 
ki daljšajo moje vsakdane, 
pa še od vročine me bo pobralo, 
saj sem bil dan državi s 50 zvezd ... 
Pobiralci banan smo le polni teh slad-
kih gest, 
delamo, garamo in skrbimo, 
da imajo trebuh poln prebivalci mest, 
četudi je zgodba, 
ki za bananami stoji, 
njim neznana in nepomembna, 

je vedeti vredna, je vredna ... 

 
Na rastišču sem. 
Zavzdihnem 
in v vrečo 
nežno položim 
zeleno banano. 

NAŠ (V)POGLED ... 
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3. ONA (AFRIKA)  
 
Vroče je. 
Pod abajo sem vsa prepotena. 
Hidžab se mi lepi na potne lase. 
Hodim, a nog sploh ne čutim več. 
Ničesar več ne čutim. 
Hodim, kot senca sem, 
kot robot, ki ga nekdo vodi, 
nastavljen na neprestano hojo. 
NE-PRE-STA-NO. 
Samo sledim skupini pred sabo. 
Ničesar ne morem reči, 
tako suho grlo imam. 
Želodec se tudi ne oglaša več, 
čeprav je lačen - 
kot vedno. 
 
Samo hodim. 
Samo majhna skupina smo, 
polna golih, črnih teles, 
ki se v tišini premika 
skozi neskončno planoto peska, 
ki kar žge v podplate, 
ki gorijo od vročine, 
ki gre po celem telesu 
praznem, presušenem telesu, 
za katerega je usoden vsak korak. 
Vsak korak je lahko usoden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vsakim korakom tvegamo življenje. 
Z vsakim korakom smo bliže svobodi, 
smo bliže življenju. 
Z vsakim korakom izgubljamo energijo. 
Energijo  
z močjo in voljo. 
Te pa ni brez biserne tekočine, 
ki kar poka od življenja. 
Ne tako 
kakor poka v naši domovini, 
ampak poka od svobode, miru in sreče, 
od tega, kar iščemo, 
od tega, po čemer hrepenimo, 
od tega, za kar nam je trenutno  
sploh še vredno živeti.  

 

 

 

 

 
abaja = ogrinjalo v muslimanskem svetu 

hidžab = ruti podobno žensko pokrivalo (v 
muslimanskem okolju) 
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4. MI (ZEMLJANI)  
 
Zavržemo hrano 
in niti pomislimo ne, 
koliko ljudi je lačnih in žejnih, 
koliko energije in truda je bilo vloženega, 
da banana pripotuje z drugega konca 
sveta, 
zato da za nas ni več v redu,  
ko rjave pike ima. 
Niti pomislimo ne 
na ljudi, brskajoč za hrano po smeteh, 
nikoli ne razmišljamo o takšnih stvareh. 
 
Vsak ima drugačen pogled; 
Evropejec,  
z anoreksijo bolan, 
Američan, 
obiralec banan, 
Afričan, 
iz domovine pregnan. 
Vsak ima svoj pogled, 
a nihče ne ve, 
kako naj spremeni svet. 
 
Stvar postaja zaskrbljujoča, 
kaj bodo jedla ljudstva bodoča? 
A kaj ko nihče ne pomisli na te stvari, 
vse se samo okoli koronavirusa vrti, 
nihče se več okoli sebe ne ozre, 
nihče se sam vase ne zazre, 
podnebne spremembe so utonile v pozabo, 
nihče ne ve, 
da se slabšajo z vsakdanjo rabo. 
Pri nas imamo probleme s prekomerno težo, 
begunce skrbi, če bodo dobili vodo svežo. 

Pa ostali? 
Zdrava hrana jim je prva liga, 
kaj se z odvrženo hrano zgodi, 
jim je zadnja briga. 
 

Redki se zavedajo,  
kaj se dogaja, 
a večina se jih ne. 
A tudi tisti se še bodo, 
če ne prej, čez nekaj let, 
ko lačen in opustošen bo svet, 
ko bodo ljudje 
hodili 
po ulicah 
in si nadeli 
mrk pogled 
in imeli 
lačen trebuh 
in čutili 
slabo vest, 
le kako da so si dovolili zavreči 
še tako plesniv kruh 
v plastični vreči. 
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IGRA ŽIVLJENJA 

Avtorice izbranih spisov in pesmi: Neli STANKOVIČ, 

Ema KAPUS, Iva ĆURKOVIĆ, Lana TURNŠEK,  

Tajda ŠTORMAN, Ajda STERNAD PRAŽNIKAR,  

Izabela VEBER, Nuša BOHAK, Estera KUŽNIK,  

Brina BUTINAR 

Mentorice: Mojca CESTNIK,  Dobrila VUČENOVIĆ  in  
Karmen ZUPANC 

 

Mentorica likovnih prispevkov: Urška JUHART 

 

Lana KOLEŽNIK, 7. razred 
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Avtorici: Neli STANKOVIČ in Ema KAPUS, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Pohvala s knjižno nagrado na literarnem natečaju OŠ Polzela Razigran  

uživaj dan 

IGRA ŽIVLJENJA 

 

Sem Olivia, imam 12 let in obiskujem 7. razred. Živim z mamo. Oče nas je 
zapustil, ko sem bila še dojenček. Moj najboljši prijatelj je bil dedek. Ve-
dno je bil nasmejan, nasmeh mu je segal do ušes. Bil je dober človek; če 
je le lahko, je vedno pomagal. Z mano je preživel veliko časa. Z njim sem 
vsako popoldne igrala karte. Največkrat sva igrala bridge, to je moja naj-
ljubša igra s kartami. Kljub svojim zdravstvenim težavam je vedno našel 
čas zame. 

 

A v času koronavirusa se je vse spremenilo. Nekega dne smo v šoli kot 
običajno prebijali dolgčas. Učiteljice so nas že petič tisti dan opozorile na 
nošenje mask. Vedno so nam govorile, kako moramo skrbeti za naše sta-
re starše, sploh v teh nenavadnih časih. Takrat se za to nisem menila, kot 
bi se morala. Ob koncu pouka sem se s kolesom vračala domov. Z ded-
kom sva bila dogovorjena za partijo kart, ki sem se je že zelo veselila. 

 

Ko sem prišla v našo sosesko, me je spreletel čuden občutek. Oči sose-
dov kar niso nehale buljiti vame. Pri naši hiši pa je tulila sirena rešilca. S 
kolesom sem obstala sredi ceste. Rešilec je medtem odpeljal mimo. Ni-
sem vedela, kaj se dogaja. Mama je s solzami v očeh prišla do mene. 
Skupaj sva odšli v hišo. Hotela sem jo vprašati, kje je dedek, a sem se 
odgovora preveč bala. Mama je z jokajočim glasom začela:  »Olivia …tvoj 
dedek …« »Kaj je z njim?« rečem prestrašeno. »Saj veš za njegove teža-
ve z zdravjem … danes se mu je zdravje zelo poslabšalo in moral je v 
bolnico.« »Saj bo vse v redu z njim?« sem upajoče vprašala. Mamin 
obraz so zakrile solze in me je samo toplo objela. »Bo,« je čez čas pri-
pomnila. Tisti dan sem preživela v svoji sobi. Slišala sem pogovor med 
mamo in zdravnikom. In ugotovila, da je dedi zbolel za koronavirusom. 
Spreletel me je srh. Kaj, če sem ravno jaz kriva, da je dobil korono? Bo z 
njim vse v redu? S takšnimi mislimi sem v joku zaspala.  

 

Naslednjega dne me je mama zbudila ob 6. uri zjutraj. Hitro sem se mora-
la obleči. Z mamo sva lahko šli v bolnico obiskat dedka. Vzela sem še 
karte, da bi jih lahko igrala. Ko sva prispeli v bolnico, sva najprej pol ure 
čakali za testiranje. Palčko za test mi je sestra porinila do možganov, da 
sem skoraj zajokala. Nato sva morali čakati še na rezultate in potrdilo. Ker 
sva bili čudežno obe negativni, sva lahko odšli v k dedku. Karte sem drža-
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la močno v rokah, saj so bile najlepše darilo, ki mi ga je dedek podaril. Da 
bi lahko prišli do dedka, sva se morali obleči v skafandra. S tem sva pre-
prečili, da bi se okužili. Meni se je to zdelo zelo nepotrebno, a zdaj ko je 
bilo življenje mojega dedka ogroženo, mi ni bilo več vseeno. »Hriberšek, 
prosim naprej!« je zdravnik zaklical iz ambulante. V skafandru je bilo tež-
ko dihati in sem se komaj premikala, a za obisk svojega dedka sem tudi to 
preživela. Soba, v katero sva stopili, je bila majhna, čisto bela in na steni 
je bilo majhno okence. Sončne svetlobe skoraj ni bilo. Vse je bilo tako 
otožno. Moj dedek je slaboten ležal sredi sobe in na obrazu skušal obdr-
žati nasmeh. Nasmejala sem se mu, čeprav sem čutila krivdo, da je on 
pristal tukaj. Pokazala sem mu kupček kart in on je veselo prikimal. 
»Samo 15 minut!« je rekla sitna stara sestra, ki zagotovo nima srca, da bi 
naju z dedkom pustila dlje skupaj. Hitro sem jo odmislila in se posvetila 
dedku. Vprašala sem ga: »Kako se počutiš?« Rekel je, da bolje in da se 
bo verjetno kmalu vrnil k nama z mamo. Nisem mu čisto verjela, čeprav 
sem upala, da hitro ozdravi. Razdelila sem nama karte in začela sva igra-
ti. Prvo igro sem zmagala jaz, v drugi pa sem jaz z dvema kraljema imela 
manj sreče. Ostalo nama je še nekaj časa za zadnjo igro. Odločilno igro. 
Dobro sem začela. Imela sva še zadnjo karto. Seveda dedija sreča ni 
pustila na cedilu. Zmagal je še zadnjo igro.  

 

Za njegovo zmago sva imela oba nasmeh do ušes. Kar naenkrat pa nje-
gov nasmejan obraz oblije žalost. Pade nazaj na blazino. Njegov obraz 
postane bel. Zaslišim nekakšno piskanje. V sobo pridrvijo zdravniki in ses-
tra. Tista ta sitna me zagrabi in odvleče iz sobe. Zopet stojim sama sredi 
hodnika in zdi se mi, da se je svet ustavil. »Olivia!«  zaskrbljeno reče moja 
mama. Objokana me objame, usedeva se na stola v čakalnici in čakava. 
Čakanje je bilo mučno. Minute so se vlekle kot ure.  

 

Čez nekaj časa iz sobe stopi zdravnik. Gleda v tla. Sprva nič ne reče. Na-
to pa nama pove žalostno novico. Na žalost se je zdravje mojega dedka 
poslabšalo. Ni preživel. Kar naenkrat se mi je začelo vrteti. To je nemogo-
če. »Mogoče so le sanje,« sem si mislila. Moj dedek že ne more umreti, 
ne že zdaj. A žal se je to zgodilo. Moje telo si tega ni moglo dopovedati. 
Zgrabila sem karte in stekla v sobo. Dedka sem prijela za roko in rekla: 
»Dedi, ne zapusti me! Ne že zdaj.« Mami me je odvlekla iz sobe, jaz sem 
se upirala in kričala.  

 

Odpeljala me je domov. V avtu nisva spregovorili niti besede. Doma sem 
stekla v sobo in tam preživela nekaj dni. Mama me je želela spraviti v do-
bro voljo. A je kmalu ugotovila, da ji to ne bo  uspelo. Izgubila sem stike s 
svojimi prijatelji. Tudi kart, ki so ležale v kotu, niti pogledala nisem. Boleči-
ne, ki sem jo doživljala, ne morem opisati, nikakor se je nisem mogla zne-
biti. Poskusila sem ne misliti na dedka, svojega najboljšega prijatelja, ven-
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Tisa TREFALT,  7. razred 

dar mi to ni uspelo. Vsak korak me je spominjal na vesele dni, ki sem jih 
preživela z njim. V šoli sem popustila in s tem dobivala slabše ocene. 
Večino časa sem se držala sama zase. Moja mami je poskušala vse, da 
bi me spravila v dobro voljo, a ji to ni uspelo. Čez čas je bolečina, ki sem 
jo doživljala, popustila, a kart vseeno nisem igrala.  

 

Kmalu po dedkovi smrti se je blizu nas preselila teta s sinom, mojim bra-
trancem. Ime mu je Kai. Star je 6 let, je zelo nadarjen in ves čas igra kar-
te. Kadar je bila njegova mama v službi, je Kai preživljal čas pri nas. Za-
radi korone je moja mama delala od doma in ni imela časa, da bi se igra-
la s Kaiem. Tako je Kai za igro s kartami ves čas težil meni. »Olivia! Oli-
via! Oliviaaa! A bi se šla z mano s kartami igrat?« Meni pa je bila to mu-
ka ravno zaradi dedka. To me je vedno spomnilo na igranje z njim, zara-
di tega se nisem želela igrati s Kaiem. A ob pogledu na žalostnega bra-
tranca mi je bilo hudo. Samo zaradi tega sem se odločila, da bom z njim 
odigrala eno igro. Ko sem prijela karte v roke, sem se spomnila vsega. 
Oblile so me solze. Kai me je prijel za roko in z otročjim glasom rekel: 
»Olivia, boš že razdelila?«  Med igranjem sem se spomnila na vse lepe 
trenutke in se zamislila: »Zakaj bi zavrgla nekaj tako lepega, kot je igra-
nje kart?« Od takrat naprej sva s Kaiem večkrat igrala karte. Vpisala sva 
se tudi v krožek, v katerem se igramo s kartami. To ljubezen do kart, ki jo 
imam po dedku, z veseljem delim z drugimi vrstniki. 
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Avtorica: Iva ĆURKOVIĆ, 9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

SENCE ŽIVLJENJA 
 

Senca življenja preko glave ji poseda. 

V obraz je bleda, 

smrt jo zajeda. 

 

Dnevi minevajo hitro kot vlak, 

ko bojuje se kot vojak. 

A nič ne more, le na smrt čakati 

in iz dneva v dan se bati. 

Bati se dneva, ko se vse ustavi, 

ko v drugem življenju se znova pojavi. 

 

Ni želela tako oditi, 

tukaj v beli sobi v postelji pokriti. 

Želela si je samo, da zaspi, 

da mirno v onostranstvu jo angel zbudi. 

 

Spomini preletijo skozi oko. 

Kako z brati pojo. 

Kako mati, oče zanjo skrbi. 

Skozi solze se nasmeji. 

Vidi sina in moža. 

 

Zapre oči in se prepusti, 

da še zadnje trenutke v miru zaživi. 

 

Stisne pesti in zobe. 

Boli, boli, ko veš, da pote smrt prihaja. 

Boli, da čas ti uhaja. 

 

Senca življenja jo vabi, grabi, 

da potone pod kamen v pozabi. 

Sliši ljudi, kako v sobo hitijo, 

med tem ko jo sence življenja dušijo. 

Sliši premikanje med ljudmi, 

še zadnjič mežikne z očmi. 

 

Vdihne. 

Izdihne. 

 

Sliši le še nežen glas: 

"Ne boj se." 

"Ne boj se," 

jo miri. 

 

Iva ĆURKOVIĆ, 9. razred 
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Avtorica: Lana TURNŠEK, 9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Zlato priznanje na Roševih dnevih 

AISHINA ZGODBA 

Ni me. Sem, a ne vem kje. Kaj se dogaja? Zmedena sem. Zebe me. 
Ozrem se. Polno obupanih ljudi, ki hrepenijo po boljšem, lepšem življe-
nju. Zakaj smo tu? Zakaj jaz? Nedolžno dekle z majhnim plamenom upa-
nja, ki počasi ugaša.  

Svet žal ni poln mavric in sončnih dni. Je zelo zlobno in kruto mesto in 
vseeno mu je, kdo, kaj in zakaj si, premagal te bo, spravil na kolena in te 
tam obdržal, če boš dovolil. Tako mi je moj prvi film Rocky odprl oči v 
svet. Vedela sem, da ne živimo v pravljici, zato sem ta citat za vedno 
zapečatila v svojem srcu.  

Živela sem v vasici v Iraku. Nismo imeli veliko, a nam kljub temu ni bilo 
nikoli dolgčas. Zjutraj me je zbujal bratov ropot pred odhodom v šolo. 
Medtem ko so se dečki učili, smo deklice pomagale mamam pri hišnih 
opravilih in kuhanju kosila. Popoldne, če sem bila pridna, sem se lahko 
igrala z drugimi deklicami. Mamam smo izmaknile lonce in kuhalnice ter 
se igrale, da kuhamo. Telefonov in drugih elektronskih naprav nismo po-
znali. Sploh jih nismo potrebovali. Imela sem zelo bujno življenje. Nisem 
poznala drugega. Vedela sem le, da je zunaj zelo, zelo drugače. 

Zjutraj me je kot po navadi zbudil ropot. A ne ropot, ki sem ga poslušala 
leta in leta. Prestrašeno sem pohitela k oknu. Videla sem ljudi, oblečene 
v uniforme. Vdirali so v domove domačinov, jih vlekli na plano. Preden 
sem se dobro zavedala, so vdrli tudi v naš dom. Mene in brata ter mamo 
in očeta so ločili. Otroke so pometali v malo manjši, starše v malo večji 
tovornjak. Histerično sem jokala in se poskusila izmuzniti ter steči k ma-
mi. Zadnje, kar sem videla, so bile mamine obupane, svetlo modre oči, ki 
so na soncu oddajale barvo lesketajočega se morja. Nato sem na de-
snem licu začutila močno, peklensko bolečino in naenkrat se je pred ma-
no pojavila strašna, smolnato črna tema. V tej temi sem bila sama. Tre-
soča sem se obračala in iskala svetlobo, ko sem na rami začutila močno, 
grobo dlan. Zbudila sem se. Skozi otekle oči sem zagledala prestrašene-
ga dečka. Pogledal me je ter me močno objel. Vrnila sem mu objem. Na-
enkrat smo se ustavili. Močno sem zatisnila oči ter stisnila brata, ko so 
se velikanska vrata tovornjaka odprla in kot bi mignil, so nas veliki močni 
možje v zelenem zmetali ven kot vreče sena in ločili deklice in dečke. 
Zdaj sem ostala popolnoma sama. Imela sem komaj sedem let. Nisem 
vedela, kaj se dogaja, kje sem in zakaj. Mislim, da ni vedel nihče. S sklo-
njeno glavo sem hodila z drugimi. Peljali so nas na veliko ozemlje, kjer 
so bile stare, lesene hiše. Ko smo vstopile, so nas najprej obrili. Vedno 
sem imela dolge temne lase, spletene v kito. Med britjem sem zaprla oči 
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ter v glavi zaslišala nežen, topel glas svoje mame: »Aisha! Aisha!« Po 
licu mi je pritekla solza, odprla sem oči in ugotovila, da to ni domišljija. 
Proti meni je tekla mama ter v joku  klicala: »Aisha! Tu si! Živa! Saj ne 
morem verjeti!« Izdihnila sem ter se rahlo nasmehnila: »Mama!« Začela 
sem teči. Skočila sem ji v objem in obe sva jokali od sreče. Mama je šep-
nila: »Oh, Aisha! Še veš ne, kako me je skrbelo! Kje je brat!?« Hlipava 
sem ji odgovorila: »Ne vem. Ločili so naju, ko so nas pripeljali sem. Kje 
je oče?« »Tudi naju so ločili,« je v objemu jokala. Proti nama je tekel 
stražar. »Kaj pa delata! Takoj narazen!« je jezno rekel vojak ter močno 
udaril mamo. Zagnala sem se proti njej, a me je stražar odnesel daleč 
stran. Jokala sem: »Zakaj! Prosim, izpustite me!« Vrgel me je pred eno 
od lesenih hišk. Pogledala sem vanjo.  Notri je ležalo veliko obritih, osu-
plih deklic. Pogoltnila sem slino in se obrnila nazaj k moškemu. Pogledal 
me je s hudičevim pogledom, me brcnil v hiško in zakričal: »Še eno tako 
pa boš vedela, zakaj se jočeš!« Zasmejal se je in odšel. Prestrašeno 
sem se obrnila k deklicam. S sklonjeno glavo sem počasi hodila narav-
nost v prostor, kjer so bile deklice. S prestrašenimi očmi so strmele va-
me. Prišla sem do konca hiške. Pogledala sem levo in desno ter videla, 
da je v kotu še majhen prostor zraven dekleta, ki je prav tako strmelo 
vame in objemalo dojenčico.  

Obrnila sem glavo proti dekletu in zahlipala. »V tem smo skupaj,« mi je 
dejala s toplim glasom. »Jaz sem Nisba in to je Alama,« se je predstavilo 
dekle. »Aisha,« sem se nasmehnila. »Koliko si stara, Aisha?« je vpraša-
la Nisba. »Sedem,« sem ji tiho odvrnila. »In koliko sta stari vidve?« sem 
vprašala Nisbo. Z mehkim glasom je odvrnila: »Jaz sem trinajst, Alama 
pa leto in pol.« Malce potrto sem ji odvrnila: »Oh, torej si leto mlajša od 
mojega brata Alija.« »Vem, kaj razmišljaš. Tudi naju so ločili od staršev. 
Če te kaj tolaži, je brat zagotovo takoj za tisto ograjo,« je prijazno odvrni-
la. »Res! To pomeni, da se bomo še videli. Oh, še dobro, sem mislila, da 
bomo tu za vedno!« sem se že razveselila. »Nee, ššššttt, tišje, lahko nas 
slišijo. To ni tako preprosto. Videla jih boš šele, ko bomo odšli na pot,« je 
hitro in tiho rekla Nisba. »Pot?« sem vprašujoče odvrnila. »Mama je že 
bila v takšnem taborišču, kot otrok. Žal ji ni uspelo priti daleč, a ima na-
črt, vem, da ga starši imajo,« je z zaupanjem rekla Nisba. 

Ponoči so nas prišli budit starši. Še danes ne vem, kako jim je uspelo 
priti mimo vojakov, a jim je. Nisba je imela prav. Bilo je zelo temno, vide-
la sem le sence in zelo tiho šepetanje drugih. Nisba je v naročju držala 
Alamo. »Ko ti rečem, začni teči. Ne oziraj se.« Ob meni je bilo polno dru-
gih ljudi. Bila sem izgubljena, tako mi ni preostalo drugega kot samo tek. 
Čez nekaj časa smo se ustavili. Odrasli so zakurili ogenj, da otrok ne bi 
zeblo, in šli po hrano. Začelo se je že daniti. Nisbe ni bilo nikjer. Takoj ko 
je postalo svetlo, sem začela iskati mamo. Vsa zmedena sem divje gle-
dala naokoli in klicala: »Mama, mama, mama, prosim!« Za sabo sem 
zaslišala močan, možat, a kljub temu topel glas: »Aisha.« Obrnila sem se 
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in za mano so stali mama, oče in Ali. »Mami, tata, Ali? Saj komaj verja-
mem,« sem v joku planila v objem družini. Nekaj časa smo se objemali, 
ko sem mami potožila: »Nikjer ne vidim deklice, s katero sva bili skupaj v 
taborišču. Brez nje me ne bi bilo tu …« Preplavil me je občutek krivde. 
Mama me je potolažila, da je morda v drugi skupini. Brat me je objel in 
poljubil na čelo: »Vse se zgodi z razlogom.« 

Hodili  smo ves čas, začeli smo tako zgodaj, da je bila še tema, in po 
temi tudi končali. Spali smo bolj malo. Tudi jedli smo bolj malo. Pogosto 
tudi nisem spala. Raje sem sedela ob ognju in se ozirala po obupajočih 
obrazih. Včasih se mi je ob ognju pridružil Ali. Pogovarjala sva se o re-
snejših in tudi zabavnejših stvareh. Ko sem bila žalostna, mi je rekel: 
»Poglej na pozitivno plat, Aisha. Še vedno bi lahko bili v taborišču in po 
vsej verjetnosti bi zdaj že mrtvi ležali v tistih lesenih hiškah. Nisi raje tu-
kaj ob ognju pod zvezdami?« Pogledala sem proti nebu. Nekaj me je 
stisnilo v trebuhu. Čutila sem, kot bi nekdo stal za mano in govoril: 
»Aisha. Zmoreš. Vem, da. Ves čas sem ob tebi.« Ozrla sem se. Nikogar 
ni bilo. Zopet sem pogledala nebo. Opazila sem zvezdo. Zdelo se je, kot 
bi pomežiknila in strašno hitro oddrvela stran. Ali je zašepetal: »Aisha, 
hitro si nekaj zaželi!« Zaprla sem oči, obe roki prislonila k srcu in si zaže-
lela: »Želim si, da bi vsi živi in zdravi našli svoj novi dom, v lepši naravi 
kot zdaj. Želim si, da bi bilo konec teh vojn, taborišč in vsega negativne-
ga. Želim si mir, ljubezen in veselje.« Odprla sem oči in utrnila se mi je 

Lana TURNŠEK, 9. razred 
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solza. A ne solza žalosti, solza upanja, ki še vedno kot ta plamen ognja 
neustavljivo gori.   

Naslednji dan smo nadaljevali pot. Bila sem zelo izčrpana. Hodili smo po 
kamniti potki ob gozdu. Pot in gozd je ločeval približno petdeset metrov 
širok travnik. Gledala sem drevesa in ptice na njih. Že dolgo nisem videla 
gozda in toliko živega. Mamina topla, mehka dlan se je dotaknila moje 
mrzle. Pogledala sem jo. Nasmehnila se je in rekla: »Ne bodo nas več 
ločili. Nikoli.« Spet sem se počutila varno. Neustavljivo. Počutila sem se 
kot prava borka. 

Od utrujenosti sem zaprla oči. Pred mano se je pojavila družina. Družina s 
streho nad glavo, odlično hrano, otroka sta imela igrače, ki jih jaz še nikoli 
nisem videla. A nekaj ni bilo prav. Vsi so bili žalostni. Zakaj? Imajo vse. 
Hrano, pijačo, toplo zavetje. Zakaj so žalostni? Opazila sem, da se ne 
pogovarjajo. So se skregali? Pa zakaj vendar? Zaradi stvari, o katerih lah-
ko jaz samo sanjam? Odprla sem oči. Posvetilo se mi je. Dom ni stavba s 
štirimi stenami in streho nad glavo. Dom je tam, kjer je ljubezen. 

 

Patricija DUŠIČ, 9. razred 
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Avtorica: Tajda ŠTORMAN, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Nagrada na natečaju Pedagoške akcije Zveze delovnih invalidov Slovenije 

DRUGAČNA 
 

Malo drugačna, 

zdaj veliko bolj pazljiva, 

takšna sem …  

Ker pred leti,  

nesrečna usoda me je k sebi na voziček vzela 

in me tragično objela. 

 

Nesrečna usoda, 

ki je neopisljiva, 

grozna kot tema 

in ki boli kot najhujša bolečina. 

 

Najraje bi umrla 

in se vdala, 

a preveč močna je želja, 

da bi ostala in življenju pokazala, 

kaj zmore deklica bolna, 

ubožica mala, 

ki se s stola ne more premakniti sama. 

 

Ampak vztrajna je »ta mala«, 

športnemu plavanju se predaja, 

vsak dan znova  

ure in ure vadi, 

da pride do izjemnega uspeha. 

Pri svojih šestnajstih 

veliko že je osvojila 

in se tako na olimpijske igre prvič  uvrstila. 

 

Ampak v življenju ne šteje, 

kakšna sem. 

Šteje to, da imam srce, 

ki me ne boli 

Neža SAKSIDA, 8. razred 



 

 22 

Avtorica: Ajda STERNAD PRAŽNIKAR, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Nagrada na natečaju Pedagoške akcije Zveze delovnih invalidov Slovenije 

MISLI 
 

Na polju pred šolo 

ob sedmih popoldne  

se druščina zbrala  

gledat naravo. 

 

Drugi otroci po polju skakali, 

lovili in se smejali. 

Punčka tam gleda 

s solzami v očeh, 

se sama sebi smili 

na teh kolesih dveh. 

 

Sama rada bi probala teči, 

sama letela bi z vetrom v laseh, 

sama bi stala na mostu ob megli, 

sama začutila bi ta nasmeh. 

 

Tisti trenutek ob sončnem zahodu 

zazrla se je v nebo čudovito. 

Deževati začelo pri njenem je zidu 

in mama že kliče pod streho pokrito. 

 

Veter ji piha lase pred oči, 

počasi ugašajo se vse luči, 

naenkrat malo drugače se zdi. 

 

V tistem trenutku počuti se srečno, 

srečna tako, da ni več solza. 

Želi si, da reakcija bila bi večna, 

zato zapre oči in pozabi skrbi.  

Avtorica: Izabela VEBER, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Pohvala s knjižno nagrado na  

natečaju OŠ Polzela Razigran uživaj 

dan 

IGRA ŽIVLJENJA 

 

Nočem najboljših igrač.  

Nočem najslabših igrač.  

Nočem nobenih igrač.  

Nočem najboljših iger.  

Nočem najslabših iger.  

Nočem nobenih iger. 

Nočem zmage.  

Nočem izgube. 

Nočem tekmovanja. 

 

Hočem pa zabavo.  

Hočem tudi srečo.  

In najbolj hočem mami, ki bi se z 
mano igrala  

in končno se onkraj zaslona ozrla. 

Ajda STERNAD PRAŽNIKAR 
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Avtorica: Nuša BOHAK, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Uvrstitev med dvajset najuspešnejših literarnih del na Roševih dnevih  

(delavnica s pisateljem Damijanom Šinigojem) 

BISTVO 
                        Zakaj zakaj zakaj 

se predajamo obkrožajočim iluzijam 

                                   ter ne sledimo sebi, svojim vizijam 

                             tukaj in zdaj 

 

                          Zakaj zakaj zakaj 

samoumevno  ugajamo zahtevam drugih okoli nas 

                                    ko hitimo, teče mimo čas 

                          ne vemo kam in kdaj  

 

                         Zakaj zakaj zakaj 

življenja dirjati ne pustimo 

                                     ampak ga večno oblikovati želimo 

                        pika vprašaj klicaj 

 

*
 

 

Zato zato zato 

ker se drugačnosti bojimo 

in za svoj popolni ugled skrbimo 

s tem žal samoumevno živimo – ni pomislekov kako 

 

Zato zato zato 

ker prepozno spoznamo, kdo nas zares ceni 

ko nas realnost ujame, postanemo podobni steni 

takrat morda se vprašamo, kako je res bilo 

 

Zato zato zato 

ker družbi dovolimo vplivati na postavljanje naših lastnih mej 

si brez empatije do sočloveka upamo oblikovati  
             naša življenja še naprej 
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Avtorica: Brina BUTINAR, 8. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Tretje mesto na natečaju Za mladost ni ovire, so samo prave izbire 

Avtorica: Estera KUŽNIK,  

9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

DREVO ŽIVLJENJA 

  

Moja duša je kot gozd,  

gozd večnega brstenja. 

In v njej raste drevo, 

drevo mojega življenja. 

  

Z dežjem se umiva, 

s soncem se smeji, 

a najbolj ljubi veter - 

z njim si pobegniti želi. 

  

Po svobodi hrepeni, 

poleteti si želi 

in ga boli, 

ko koprneče v daljavo strmi. 

  

Zato splavaj, misel, 

na perutih ptic. 

Ponesi moj osamljeni klic 

preko poljan  
sanjavega hrepenenja. 

 

STARKA NA OKNU 
 

Vsak dan ob oknu sloni  

in gleda na cesto različne stvari. 

Meni pomaha, sosedi se nasmeji  

in takoj življenje se lepše ji zdi. 

Je rekla, da je huda samota,  

ko ob tebi zjutraj nikogar več ni, 

nekoč pa male obrazke  
vsako je jutro ugledala tri. 

So zdaj že odrasli vsi njeni otroci, 

so v mestu in delo imajo, 

žal časa zanjo veliko več ni. 

 

A ona razume, 

ker ljubezen vse potrpi. 

Ostaja vesela, kot se le da, 

in vsakomur, ki to rabi, vedno roko poda. 

 

Bi rada ji kakšen polepšala dan, 

prišla na obisk  ali klepet 

kot včasih, ko ni še bilo te bolezni. 

A zdaj pa ne smem ji potrkat’ na vrata, 

ker covid je prava zagata. 

 

Pa vem, da bo bolje, 

da spet pridejo časi,  

ko spet bo veselo v naši vasi. 

Se bomo objeli, veselo smejali 

in takrat spet pojdem na torto 

k naši prijazni sosedi Zali. 
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Avtorica: Iva ĆURKOVIĆ, 8. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Drugo mesto na natečaju Za mladost ni  ovire, so samo prave izbire 

KDO SEM? 
 

»Kdo sem?« 

Fant gleda svojo postavo, 

svoje oči, noge in glavo. 

Gleda v ogledalo, 

premika roke malo po malo. 

 

Kar naenkrat oči na oči priletijo. 

»Sem to jaz?«  

Samo te besede ga zaskrbijo. 

»Sem to jaz? Sem le telo in obraz?« 

 

Svoje prsi pogleda, 

kot da želi, da srce zagleda. 

»Sem srce?« 

razmišlja na glas. 

Razmišlja: »Sem to jaz?« 

»Sem morda možgani?« 

To bi smiselno bilo, 

saj upravljajo celo telo. 

 

»Ne, ni to, ni prav.« 

Telefon mu zazvoni, 

pogleda sporočilo in se zasmeji. 

 

Smeji. 

Spet pogleda se v svoje oči. 

»To sem jaz! 

Čutim pa ne samo toplo in mraz. 

Čutim besede, čutim trenutke. 

Čutim občutke! 

Čutim ljubezen, takšno, kot je. 

Čutim ljubezen zanj in zame. 

In nihče me ne spremeni!« 

Zavzdihne …  
»Si, kar pač si.« 

Laura SITAR, 8. razred 
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NE BODI, KAR NISI 

Avtorice izbranih pesmi: Ajda ČREMOŽNIK,  

Loriana TURNŠEK, Nuša BOHAK, Izabela VEBER,  

Lana TURNŠEK 

Mentorice: Mojca CESTNIK, Marija KRONOVŠEK,  
Dobrila VUČENOVIĆ in Karmen ZUPANC 

 

Mentorica likovnih prispevkov: Urška JUHART 

Ivana LESJAK, 9. razred 
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Avtorica: Ajda ČREMOŽNIK, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

BODI TI 

(rap) 

 

Uvod, jedro, zaključek, 

dej lajf vod', k' da je USB-priključek. 

Nalagaj datoteke, sanje, 

kar ti še ostane, je up vanje. 

 

Zgodba 'ma zaključek,  

lajf se ne konča, 

živi ga, k' da je pravljica.  

Lahko neskončnega živiš, 

če si ga t'ko nar'diš, 

to bi bil tvoj paradiž. 

 

Širi misli svojega uma, 

nikakor ne boj se razuma. 

Prelivaj čustva različna, 

zuni se ne skrivi k' faca dvolična. 

 

Razumi realnost,  

živi fantazijo, 

pust' koronavirus, epidemijo. 

V sebi imaš dramilo, 

življenje vabi, 

sprejmi to vabilo. 

 

Naj omreži te vesolje, 

za seboj pusti sled, 

da noben ni popoln,  

to je treba razumet'. 

 

Ne skrivi se v množici, 

Pozab' vse skrbi, 

raje v srcu bodi ti. 

Avtorica: Loriana TURNŠEK, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

 

ŽELJA 

 

Želim si začarati svet,  

želim si, da življenje bilo bi kot poet,  

da iskreno bi si gledali v oči,  

da srečni bili bi vsi. 

 

Želim se dotakniti gora,  

želim si poleteti do neba,  

da dotaknila bi se sonca  

in objemov ne bi bilo konca.  

 

Želim si, da skupaj bi se igrali,  

želim si, da skupaj bi se smejali,  

da na socialna omrežja bi pozabili  

in svojih sanj ne utopili. 

 

Želim si, da maske bi sneli,  

želim si, da skupaj bi peli,  

da plesali bi do noči,  

ko prva zvezda se zaiskri. 
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Avtorica: Nuša BOHAK, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Prva nagrada na natečaju Otroške poezije 

NAREJENI NASMEHI 
 

Če me  dobro poznate,    

veste, da sovražim narejene ljudi. 

Zaradi njih me pač čudno boli, 

ker se ob takšnih ljudeh vse zlagano zdi. 

Brez problemov ali skrbi 

se kar nekam hiti. 

It feels like: I wanna be. 

Takšen je na primer 

tudi narejen nasmeh v telefon 

in 'ck', slika, 

smo sladki kot bombon, 

tudi pred drugimi seveda, 

ki jih realna slika ne mika, 

važno je, da smo srečni, 

kdaj pa kdaj pa tud’ čisti in umiti. 

 

(Takšni ljudje nosijo probleme v riti. 

Čustev in težav se ne da potlačiti 

in skriti.) 

Lara JOŠT, 8. razred 
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Avtorica: Izabela VEBER, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Avtorica:  Lana TURNŠEK,  

9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

 

PESEM ŽIVLJENJA 

 

So zvezde nedosegljive,  

so želje neuresničljive,  

ne znam, ne morem, ni mogoče, 

mi glas dopovedati hoče. 

Ni mi všeč, roji mi po glavi,  

globoko v meni pa deklica spi,  

v želji veliki, da svoje sanje živi. 

 

Ljudje so kot platno,  

jih filtri krojijo,  

vse je popolno, sanje živijo. 

Ni mi všeč, roji mi po glavi,  

globoko v meni se deklica prebudi,  

v želji veliki, da svoje sanje zaživi. 

 

Vsi si sledijo, všečkat hitijo,  

z emoji dan si razvedrijo,  

če ni ga, zbolijo. 

Ni mi všeč, roji mi po glavi,  

ne bodi kot drugi, srce mi pravi. 

 

Svoje sanje bom zaživela,  

pesem življenja bom zapela,  

svoj ples odplesala,  

ne bom se filtrom vdala. 

Še rože cvetijo,  

se ljudje smejijo,  

so iskre v očeh,  

lepota v ljudeh. 

LJUBI SE, KOT SE JE TREBA  
IN JE PRAV 
 

Ne bodi, kar hoče on, 

ne bodi, kar hoče ona,  

ne bodi, kar hočejo oni,  

ne bodi, kar hoče svet. 

Bodi svoj glas, 

bodi svoj odmev, 

bodi svoja čreda,  

bodi ti. 

Ljubi se, kot ljubiš čar poletja,  

ljubi se, kot ljubiš okus sladoleda,  

ljubi se, kot ljubiš lepoto vsakega cveta, 

ljubi se, kot se je treba in je prav. 

Nikoli ne pozabi na svojo lepoto, 

nikoli ne pozabi na svojo vrednoto, 

nikoli ne pozabi na svojo pomembnost, 

nikoli ne pozabi na svojo izrednost 

in nikoli ne pozabi, da ne bodi, kar nisi. 

In čeprav bo včasih težko,  

ti moraš držati se močno. 

Z dvignjeno glavo,  

v nov dan se postavi 

in vedi, da si vsega vreden 

in nikoli beden. 
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BREZ MODRE NI ZELENE,  

BREZ VODE NI ŽIVLJENJA 

Avtorice izbranih pesmi: Katarina IHAN, Ajda ČREMOŽNIK, 

Neža SAKSIDA, Iva ĆURKOVIĆ  

 

Mentorice: Marija BASTL, Marija KRONOVŠEK 

in Karmen ZUPANC 

 

Mentorica likovnih prispevkov: Urška JUHART 
Avtorica fotografij: Lara JOŠT, 8. razred 

Lovro MRAK,  7. razred 
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Avtorica: Katarina IHAN, 3. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Prva nagrada med učenci 1. triletja na natečaju Evropa v šoli  

MODRO ZLATO ŽIVLJENJA 
 

Kaj je voda? 

Voda je tista, ki žejo pogasi, 

voda je tista, ki zdravje nam deli. 

 

Z vodo se umivam, telo sperem,  

z njo se osvežim in se čista po svetu 

napotim. 

 

Voda je dobra za majhne in velike 

brez razlike. 

Z njo se gredo otroci igrarije,  

kadar zunaj dež lije. 

 

Tudi rastline in živali imajo vodo rade zelo, 

saj brez nje bi bilo prehudo. 

Voda je zares modro zlato. 

 

A le kdo naj za čisto vodo poskrbi? 

 

Ti, jaz in vsi mi zanjo poskrbimo, 

da lahko v življenju se zdravja veselimo.  
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Avtorica:  Ajda ČREMOŽNIK, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Druga nagrada med učenci 2. triletja na natečaju Evropa v šoli  

KAM SEGAJO GLOBINE MORJA? 
 

Kam segajo morja globine, 

ta košček, odrezan od sveta 

našega planeta Zemlje,  

največje dobrine? 

 

Sivi kit tava tja, v globine, 

čez valove,  

le kam čez široko cesto morja plove? 

Priplava iz neznanega daljnega oceana. 

Krči se prostor življenjski njegov, 

zaradi podnebnih sprememb nikoli  

več ne bo varnih njegovih rodov. 

 

Le zakaj valove šumeče s plavutmi reže? 

V globinah skuša rešiti se ribiške mreže. 

Barke bele jadra zopet so razprle, 

izplule v širni tok oceana,  

morja prostrana. 

 

Kit še kar po morju plove,  

nosi ga nemirni tok vode. 

Mimo koral, onesnaženih obal, 

potuje v dežele tuje. 

Plava mirno, brez prestanka,  

kot bi ga nosila neskončna zanka. 

V samotnem morju brez življenja, 

pot mu kaže brezkončna luč hrepenenja. 

 

Sivi velikan zatava še globlje v morje. 

Tam v daljavi mu pogled obstoji,  

ker še eno morsko živo bitje tam živi. 

Gleda in opazuje,  

se živali še bolj približuje. 
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Živo bitje plapola, 

z lovkami belimi kakor iz snega. 

Z lovkami miglja sem ter tja, 

počasi pluje v daljave morja. 

Osamljeno »bitje« v morju je plastika! 

Zdi se kot prava znanstvena fantastika. 

 

Kitu luč upanja in hrepenenja ugasne. 

Ne kaže več mu poti.  

Sedaj čisto sam plava v temi. 

Svetloba temi roko podaja, 

kit pa še naprej hrepeni in upa, 

da njegovo življenje nadaljevalo se bo brez obupa. 

 

Iz globin odplava na površje, 

kjer sonce zlato sije  

in s toploto vse ovije. 

 

Sivi velikan dvigne svojo glavo iz vode, 

vedno si je želel ugledati luč sveta, 

saj je bil naveličan mrtvega morja. 

 

Ozre se po kopnem brez življenja, 

tem negibnem nebu brez hrepenenja. 

Nazaj želi si kit v globine,  

saj ga pogled na kopno takoj mine. 

 

Zasliši globin šepet večne samote,  

saj kopno izgublja večne vrednote, 

vodo in zrak,  

ki ga za življenje potrebuje čisto vsak.  

 

Sivi kit se še zadnjič po kopnem ozre, 

sonce na površju res pripeka in žge. 

 

Tudi ozonski plašč posledice trpi,  

luknje ga razjedajo,  

a ljudje se tega premalo zavedajo. 

Kit glavo potopi nazaj v morje črno, 

s pogledom na kopno je zagrizel  
v prihodnosti zrno. 

Požirek usode je bil boleč, 

zaradi podnebnih sprememb  

naš planet čaka na scenarij rdeč. 

 

Zatone v globine 

brezmejne tišine,  

kjer iskal bo zase moč, 

iskal bo srečo  
in čakal na boljši jutri, 

tako rekoč. 

 

Kam segajo globine morja? 

Kdo ve? 

V naše in Zemljino srce. 
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Avtorica: Neža SAKSIDA, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Uvrstitev na državno raven na natečaju Evropa v šoli  

 

MODRA ‒ DEČEK 

 

Diham, diham. 

Komaj še živim. 

Bolečina je neznosna. 

Vode si želim! 

Moje telo je krhko kakor vejica, 

a vode ni. 

Tebi verjetno zame »dol visi«, 

ker imaš vodo vsepovsod, 

pri meni pa še pravice zanjo ni. 

Misliš, da je lahko gledati 

družino, prijatelje, 

ki umirajo, 

ker vode enostavno nimajo. 

Bodimo realni, 

takšen je pač svet. 

Nepravičen, slep. 

Eni imajo, drugi spet ne. 

A čez čas nikogar 

več ne bo,  
saj voda iz obupa prisiljena izginiti bo. 

BREZ MENE NI TUDI TEBE 

 

ZELENA ‒ DEKLICA 

 

(Gleda v vodo, vidi svoj odsev.) 

 

Le kaj si misliš?  

Te mar nič ne boli, 

ko onesnažujemo te  

z vseh strani? 

Saj vem, krivi smo mi. 

Verjetno moraš biti 

pošteno razočarana nad ljudmi? 

Želim ti pomagati. 

Želim, da ostaneš. 

Želim, da zaradi naših nemarnih 
dejanj 

ne ogrozimo nadaljnjih generacij, 

ki umirale bi zaman. 

Čudno se ti verjetno zdi, 

ko človeštvo veliko obljublja, 

a nič ne stori. 

 

(Ampak kaj je največji problem? ... 
Vode več ni.) 
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Zmorem poplavljati, 

spremeniti tok,  

te opozoriti, 

a tvojih dejanj ne morem prikriti. 

O življenju ne odločam samo jaz,  

temveč tudi ti. 

Od tebe je odvisno, 

ali si mi pripravljen pomagati. 

 

Obstaja več rešitev  

za moj obstoj 

in vse se začnejo s teboj. 

Brez modre namreč ni zelene. 

Brez mene ni tudi tebe. 

VODA 

 

Dušiš me, ne razumem te. 

Komaj držim se še. 

Stvari in plastika režejo me. 

Krčim na ves glas: »Nehaj!«      

A kaj to koristi, saj ne slišiš me. 

 

Človeku,  

ki žejen dela, 

sem dragocenejša kot kupi zlata. 

Za koga drugega sem voda  
nepomembna, 

ki od bolečin kriči iz srca. 

 

Dom, ki ga nudim, se podira. 

Pisan koralni greben je  

samo še mrtva zgodovina. 

Močno že krvavim, 

le s težavo še stojim. 

 

Poznam vso tvojo zgodovino. 

Skrivam duše, ki življenja 

žrtvovala so za svojo domovino. 

 

Voda, to sem jaz … 

Svobodna, čista, prečudovita, 

a v tem trenutku 

ranjena, s plastiko prekrita. 

Spreminjaš me v strup, 

človeštvo boste sami 

spravili v obup. 
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Avtorica: Iva ĆURKOVIĆ, 9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Uvrstitev na državno raven na natečaju Evropa v šoli  

VODE SI ŽELI 
 

Hodijo žene, hodijo, 

druga drugo vodijo. 

Vrče jim roke držijo, 

lasje se v vetru podijo, 

lička na soncu gorijo. 

 

Hodijo žene in iščejo nekaj, 

kar modro je kot nebo, 

vredno kot zlato. 

 

Hodijo žene in ne obstanejo, 

dokler vrčev polnih ne zajamejo. 

 

Hodijo žene po poti jim znani, 

v misli vklesani.  

Rame jih bolijo, 

kolena se šibka zdijo. 

Noge od pekoče poti gorijo …  

Žene še vseeno na nogah  stojijo. 

 

Temne gledajo v daljavo oči, 

tako daleč od tukaj se zdi. 

Kot da bi hodile dneve in noči. 

Ne, nikoli se ne bodo ustavile, 

niti sekunde za počitek zapravile. 

 

Vode si želijo, zato pekel pretrpijo. 

 

Človek vstane, si oči pomane. 

Do kuhinje se odpravi, 

v kozarec vodo si napravi. 

Pol popije, 

pol nazaj v umivalnik zlije.   

 

Vode si želi, zato pipo zavrti. 
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ZADNJA KAPLJA 
 

Klap …  

Padla sem z drevesa na pomrznjena 

in tanko s snegom prekrita tla. 

 

Zakaj? 

Sem morda kaznovana? 

 

Nisem kaplja, 

zaradi katere bi ljudje trpeli. 

 

Sem kaplja, 

za katero morate skrbeti vi, oni, ti 

oziroma popolnoma vsi. 

Sem kaplja, 

s soncem obsijana, 

čisto zdrava 

in prav nič s covidom popacana. 

 

Sem kaplja 

z deteljicami, prašički in 

srečnimi obeski vsa obdana, 

ki naj bi prinašali srečo in 

zdravja polno vrečo. 

Sem  kaplja, 

ki včasih po žalostnih obrazih polzi. 

Ampak tista kaplja ni povsem običajna, 

je polna skrbi in 

kaplja, pred katero si vsi zakrivamo oči. 

Avtorica: Tajda ŠTORMAN, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

Uvrstitev na državno raven na natečaju Evropa v šoli  

 

Sem kaplja 

z nekdaj veliko živečimi prijatelji. 

S tistimi, zaupanja vrednimi, 

sem močno vez stkala. 

Ni mi žal, da sem jih spoznala, 

ker so bili polni navdušenja in  
dobrega spoznanja. 

A kaj mi pomaga, 

ko sem vse že pred tisočletjem  
pokopala. 

 

V resnici sem le zadnja, 

zadnja kaplja vode na tem svetu. 

Edina, čisto sama, 

popolnoma osamljena kaplja! 
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ALI JE V TVOJEM SRCU 

KAJ PROSTORA ZAME? 

Avtorji izbranih pesmi: Amadej VRABIČ, Pia GRACL,  

Izabela VEBER,  Nuša BOHAK 

 

Mentorice: Marija KRONOVŠEK, Dobrila VUČENOVIĆ  

in Karmen ZUPANC 

 

Mentorica likovnih prispevkov: Urška JUHART 

Ema KAPUS,  8. razred 
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Avtor: Amadej VRABIČ, 6. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

TI SI VSE 
 

Ti si vse, 

pomeniš mi vse, 

kajti brez tebe 

mi ni živeti. 

 

Svet brez tebe 

bi bil kot puščava brez peska, 

sonce brez svetlobe, 

a pustimo zdaj to. 

Ti si upanje moje. 

 

Izgledaš, kot bi mama 

bila ti cvetlica mila, 

ki v potok bi se zlila. 

 

Povedati ti torej 

hočem le to, 

da imej lepo valentinovo. 

 

In …  
O, skoraj bi pozabil napisati,  

da si edini še živeči cvet 

v jesenski vasi. 

 

Avtorica: Pia GRACL, 9. razred 

Šolsko leto 2021/2022 

 

ZALJUBLJENA DO UŠES - IN ŠE 
MALO ČEZ 
 

Ko zagledam te, 

mi lica zardijo. 

Za vsak tvoj gib 

mi zastane srce. 

 

Ko približaš se mi, 

zate ubijala bi. 

Ko me ogovoriš, 

pogovor postanejo moje sanje. 

 

Ko gledava se iz oči v oči, 

se komaj zadržim, 

da ne bi prodrla vanje. 

Ko pri matematiki skupaj sediva, 

vonj po tvojem parfumu me prevzame. 

Sošolci kdaj na najin račun se nasmejijo, 

meni je vseeno zanje. 

Kaj pa ti, 

ali je v tvojem srcu kaj prostora zame? 
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Izabela VEBER, 8. razred ONA 
 

Ko se je zbudil, je mislil nanjo,  

ko je bil v šoli, je mislil nanjo,  

ko je šel spat, je mislil nanjo  

in še v sanjah je mislil nanjo.  

Ko je bil smrtno tiho, ga ni opazila, 

ko je bil noro kul, ga ni opazila, 

ko je bil totalno priden, ga ni opazila,  

ko je bil izjemno poreden, ga ni opazila. 

Ali je tudi ona v oblakih, ko ga vidi? 

Ali tudi ona nima poguma, da bi mu kaj rekla? 

Ali tudi ona ostane brez besed, ko ga vidi? 

Ali tudi ona čuti enako? 

Zaradi nje je bila jeza, 

zaradi nje je bil jok,  

zaradi nje je bil molk, 

zaradi nje je bila beda. 

Zakaj ga kljub vsemu ne opazi?  

Zakaj vsaj ne prizna, da se ji gabi? 

Pa se nekega dne iznenada zbudi  

in spozna, da ker z njo spregovoril ni nikoli, 

ga tudi ona poznala, opazila ni nikoli 

in naenkrat se zave, da se mudi,  
saj povedati ji mora res ogromno 

ter upa, da še ni prepozno … 

Avtorica: Izabela VEBER, 8. razred 

Šolsko leto 2021/2022 
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Avtorica: Nuša BOHAK, 7. razred 

Šolsko leto 2020/2021 

Prva nagrada na likovno-literarnem natečaju OBJEM, DOTIK, POLJUB  

LJUBEZENSKA PISMA MALO DRUGAČE ali  
ROMAN O LJUBEZNI V KORONA ČASU 
 
Avtorica romana & pošiljateljica: Nuša Bohak 
Glavna književna oseba & prejemnik pisem: skrivni oboževalec 
Tema romana: najstniška ljubezen 
Idejna zasnova: covid-19 
Kraj dogajanja: karantena doma 
Čas nastanka: 2. val pandemije covid-19 
Glavni urednik: Microsoft Teams 
Založba: Internet 
 
Vse pravice pridržane s strani skrivnega oboževalca. 
 
VSEBINSKO KAZALO: 
Prolog: Tvoje oči 
Prvič: Ljubezen na daljavo 
Medtem, 1. del: Mislim nate 
Medtem, 2. del: Kako gre ljubezen 
Medtem, 3. del: Pogrešam te 
Konec: Konec ljubezni na daljavo 

Prolog 
TVOJE OČI  
 
se lesketajo 
od ponosa 
žarijo 
od sreče 
izražajo 
svobodo 
skrivajo 
sanje 
čutijo 
vsak trenutek 
si želijo 

bog ve česa 
bežijo 
stran od ponorelega sveta 
čakajo 
se ne ozirajo 
na stvari okoli sebe 
zrejo 
vame 
zaljubljeno 
zaupljivo 
nesmrtno 
lahkotno 
čudovito 
 
dokler ne trenem z očmi in  
nehote prekinem ta začaran krog 
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Prvič 
LJUBEZEN NA DALJAVO  
 
Če smo že pri ljubezni na daljavo, 
vam naj povem, 
da ne gre za nikakršno zabavo, 
temveč grozno zmešnjavo. 
 
Namesto da se primeš za roko, 
pošlješ srčkov število visoko, 
namesto da se objameš, 
se sam pri sebi nasmehneš 
in telefon spet v roke vzameš, 
namesto da si daš poljub, 
zapreš oči in si misliš: 
»Ko bi le minil ta koronski obup!« 
Namesto da si rečeš rad te imam, 
napišeš i love you 
(ljubim te zveni preresno, 
zato te je hitro lahko sram) 
in si misliš: 
»Ko le ne bi bil sam!« 
 
Sam, 
ko bi bil raje skupaj v šoli, 
da bi si v živo namenil 
zaljubljen pogled, 
ne da med razredno konferenco 
v telefon buljim spet in spet. 
 
Le kaj bo s to ljubeznijo na daljavo, 
res ne vem, 
ampak zaradi nje 
se trudim in borim, 
zaradi ljubezni 
lažje v epidemiji živim. 
 
In ko se zjutraj zbudim 
in telefon prižgem, 
z zaspanimi očmi 
to sporočilo uzrem: 
Rad te imam ♡ ! 
 
In ta stavek mi polepša dan. 
Da mi upanje, 
da bo življenje spet takšno kot prej 
in to mi da moč za naprej. 

Medtem, 1. del 
MISLIM NATE  
 
zjutraj 
med delom za šolo 
med konferenco 
med kosilom 
na sprehodu 
na stranišču 
med popoldnevom 
med večerjo 
med branjem 
pred spanjem 
v sanjah … 
 
Mislim nate ♡! 

 

 

Medtem, 2. del 
KAKO GRE LJUBEZEN?  
 
Ljubezen je res ena taka 
stvar, 
ki jo dobiš v dar, 
pride, 
teče in teče 
po tebi in tvojem telesu, 
v glavi, 
po obrazu, 
ko se nasmehneš, 
po trebuhu, 
ko čutiš metuljčke, 
ko te zmrazi, 
ko ti toplo postane pri srcu, 
ki se širi in širi 
naprej in naprej, 
v širno daljavo brez mej, 
dokler se ne ustavi 
in se zarine vate 
ker je tvoje, samo tvoje. 
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Konec 
KONEC LJUBEZNI NA DALJAVO  
 
Konec je ljubezni na daljavo. 
Konec. 
Povsem konec. 
Upam, da za vedno. 
 
Konec ljubezni. 
Ampak samo ljubezni na daljavo, 
saj moja ljubezen šele zdaj 
dobila bo podobo pravo. 
Konec v kamero pretiranih nasmehov, 
konec pretiranega dopisovanja, 
konec mene, ki o tebi sanja. 
 
Čas je za realno ljubezen. 
Tisto ta pravo, 
ki mi bo zmešala glavo. 
 
In kmalu bo prišel čas, 
ko se bova pogovarjala o čisto vsem 
in bosta nastopila le dotik in objem. 

Medtem, 3. del 
POGREŠAM TE  
 
Pogrešam te 
in to pomeni vse. 
Pogrešam 
tvoj nasmeh, 
kako se brezskrbno zasmejiš, 
kako me ljubeznivo pogledaš, 
tvoj glas, 
kako me počakaš po glasbeni harmoniji, 
tvoje čokoladne oči, 
kako mi podaš strup za korono 
in se pri tem naključno dotakneš  
mojih prstov ...  

Epilog 
ZAČETEK  
 
Ljubezen na daljavo je bila zmedena, 
le-ta ni imela pravega pomena, 
saj se je spremenilo to moje življenje, 
od ljubezni ostalo je le še hrepenenje. 
 
Na začetku majhno in nevidno, 
optimistično malo, 
a kmalu postalo je razvidno, 

hudo, hudo 
le z upanja kančkom, 
hudo, hudo hrepenenje 
je skorajda postalo trpljenje. 
 
A zdaj je tega konec.  
Dokončno. 
Srce me bo bolelo močno. 
 
To bi lahko v polno bil zadetek, 
a dragi moji, 
 
kaj ko je to šele začetek. 

Lara JOŠT, 8. razred 
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Učenci od 6. do 9. razreda so besedila ustvarjali pri pouku 

slovenščine v šolskih letih 2020/21 in 2021/2022. Izbor 

pesmi in spisov so za umetniški večer  »PRIDI, DALA TI 

BOM PESEM« pripravile  mentorice Mojca Cestnik,  

Marija Kronovšek, Dobrila Vučenović in Karmen Zupanc.  

Tretješolka je ustvarjala pod mentorstvom Marije Bastl. 

 

Ureditev pesmi po sklopih: Mojca Cestnik  

Lektoriranje: Marija Kronovšek 

Oblikovanje: Karmen Zupanc 

 

Osnovna šola Polzela, junij 2022 

 

 

 


