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TUDI MI GA IMAMO IN VŠEČ MI JE 

 

Živim na vasi. Obdaja me več travniških sadovnjakov. Eden izmed njih je tudi naš in 

zahteva kar nekaj dela ter vzdrževanja. 

Mi imamo v sadovnjaku posajena različna sadna drevesa in grmičke jagodičevja. 

Najpogostejše vrste , ki jih sadimo, so jablane, hruške, marelice, breskve in češnje, veliko 

rastlin pa se zasadi tudi samih. K temu pripomorejo veter in živali. Naš sadovnjak ima tudi 

čebelnjak. Čebele pridelujejo med in oprašujejo rastline. Obstajajo tudi živali, ki našim 

rastlinam in drevju škodijo. Voluharji se prehranjujejo s koreninami dreves, srne pojedo 

vršičke mladih dreves, sršeni in ose pa izpijejo sladke sokove iz plodov. Ne škodijo nam 

pa le živali, temveč na rast v sadovnjaku vpliva tudi slabo vreme. Toča nam poškoduje ali 

celo uniči plodove, liste in veje dreves. V mrazu pa nam pomrznejo cvetovi, mladi plodovi, 

včasih tudi celo drevo. Rastlina pa za rast potrebuje svetlobo, toploto in vodo. Seveda pa 

je uspešna rast odvisna tudi od nas. Poskrbeti moramo, da ima drevje in grmičevje 

podporo, zaščito pred škodljivci in da jih občasno obrezujemo. Tako se veje pod lastno 

težo ne zlomijo. Če je le možno, uporabljamo naravna škropiva, saj tako ne škodimo 

rastlinam in živalim v okolju. 

Najlepše je v sadovnjaku takrat, ko so drevesa polna plodov. Najbolj okusni in sočni so 

sadeži, ki jih trgamo sproti z vej. Zadovoljni smo, kadar je pridelka veliko in ga lahko 

shranimo za ozimnico. 

Zima je čas, ko je sadovnjak prav tako lep, saj ga prekriva snežna odeja. Na veje obesimo 

ptičjo hrano in s tem poskrbimo, da imajo ptice kaj jesti. Narava je umirjena in se 

pripravlja za naslednjo pomlad. 

 

 

                                                                                          Tevž Zorko, 7. razred 
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SOSED IN NJEGOV SADOVNJAK 

 

Ko sem bila majhna, smo s starši živeli na vasi. S prijatelji smo vsak dan tekli naokoli, 

ampak najraje smo se igrali v sosedovem sadovnjaku.  

Nekega dne nas je sosed videl, ko smo plezali po jablanah in lomili veje. V sadovnjak nam 

ni več pustil. 

Ker smo bili trmasti, smo vseeno hodili v sadovnjak, ko soseda ni bilo doma. Takrat pa nas 

je opazila njegova žena. Sosed je takrat ponorel in nam prepovedal hoditi blizu svojega 

doma. Rekel je tudi, da naj se s kolesi odpeljemo v park. 

Po nekaj dneh smo šli do soseda in se mu opravičili, ker smo delali škodo v sadovnjaku. 

Povedali smo mu, da imamo ta sadovnjak zelo radi, ker je v njem čist zrak in ker lahko 

poslušamo petje ptic in jih poskušamo posnemati. Opazovali smo tudi, kako se spreminja 

čez zimo, pomlad, poletje in jesen. Ugotovili smo, da pozimi vse zmrzne in listi odpadejo z 

dreves, spomladi pa začnejo rastline cveteti. 

V parku pa je vse onesnaženo s plastenkami in drugimi odpadki. 

Na koncu se je vse dobro končalo in spet smo lahko hodili v sadovnjak in opazovali naravo, 

le da sedaj več nismo delali škode, temveč smo poprijeli tudi za kakšno delo, če je bilo 

treba. 

 

 

                                                                             Ela Polšak Abazovič, 7. razred 
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BOGASTVO, KI SE NE MERI Z DENARJEM 

 

Travniški sadovnjak je zelo lepa stvar, samo začutiti in opazovati ga je treba. Vsak 

trenutek v njem je čaroben. V vsakem letnem času nas preseneti in razveseli na svoj način. 

Spomladi je kot cvetlični šopek na mizi, poleti kot polna skleda dobrot, jeseni kot omara 

za shrambo in pozimi kot bel nepopisan list. 

Nekega pomladnega jutra smo se odpravili z dedijem in babico na kratek sprehod do 

našega sadovnjaka. Pogovarjali smo se o cvetoči pomladi. Travnik je že ozelenel, na njem 

pa je stala velika, mogočna, belo cvetoča češnja. Iz radovednosti smo stopili bližje. Ob tem 

smo zaslišali brnenje pridnih čebelic, ki so opraševale lepe cvetove. Od takrat mi je narava 

zelo všeč in v njej sem preživela veliko več časa kot ponavadi. 

Zaradi zanimanja za naravo sem nekega poletnega dne sklenila, da za vikend prespim na 

tem travniku. Šotor sem si postavila pod češnjo. Nebo je bilo jasno. Legla sem v spalno 

vrečo in trdno zaspala. Zjutraj me je zbudilo glasno petje ptic. Odprla sem zadrgo šotora 

in zagledala sem vzhajajoče sonce. Stopila sem iz šotora in moje noge so bile čisto mokre 

od rose. Obula sem se in odtrgala slivo z drevesa, tako sem imela zajtrk, in ugotovila sem, 

da se tudi samo v naravi da dobro preživeti. Nato sem opazila srne, ki so tekle proti 

potoku. V tem vikendu sem opazila še druge različne živali in rastline in se tudi mnogo 

naučila. Vikend je bil prekrasen in nepozaben. Take trenutke je treba doživeti in uživati v 

njih. 

Ugotovila sem, da premalokrat zaidemo v naravo, pa čeprav samo iz hiše stopimo na 

travnik med sadno drevje, in uživamo v njej, kajti v njej je toliko bogastva, toliko energije, 

da nahrani še tako »lačnega« človeka. 

 

                                                                                     Neja Reberšak, 7. razred 
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PRIVID ALI RESNIČNOST 

 

Sedim v sadovnjaku in opazujem ptice na nebu. Ko se uležem na travo, ki je mehka bolj 

kot najudobnejša postelja v trgovini, zaprem oči. Tedaj jih spet odprem, pogledam v nebo 

in zagledam prelepe puhaste, svilene oblake. Včasih se mi je zdelo, da imajo okus kot 

sladkorna pena, kruh ali pa najboljši sladoled v mestu. Ker pa jih na žalost ne morem 

poskusiti, jih dobro opazujem ter v njih vidim različne podobe in oblike. Včasih zagledam 

velikanskega slona, spet drugič pa majceno miško. 

Ko se naveličam opazovanja oblakov, vstanem in se odpravim na sprehod. Medtem ko sem 

hodila, sem poslušala ptičje petje in brenčanje čebel. Prispela sem do jablane, utrgala 

jabolko in opazovala čebele, kako nabirajo med in se sprehajajo med deteljico. Hodila sem 

še naprej med vrstami jabolk in opazovala travniške živali. Ob drevesu sem zagledala 

ptičje gnezdo, v katerem so bila razbita jajca. Bila so zelo majhna in krhka. 

Če se sprehajaš po sadovnjaku ali travniku, uživaj v vsakem trenutku. Še posebej če si s 

prijatelji ali družino. Deli lepe trenutke in spoštuj naravo in to, kar ti narava ponudi. 

Tisti trenutek sem se začela spominjati lepih spominov, ki sem jih doživela v naravi. 

Kmalu zatem pa sem se zbudila in ugotovila, da so bile vse sicer samo sanje, a tudi v resnici 

je v naravi enako lepo, kot je bilo v sanjah. 

 

 

Manca Ivanšek, 7. razred 
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ZLATO JABOLKO 

 

Nekoč je živel gospod, ki je oboževal jabolka. 

Odločil se je, da zasadi svoj nasad jablan. Odšel je do bližnjega kmeta in ga prosil, da mu 

proda enega svojih manjših travnikov. Za tem je odšel do sadjarja in kupil le eno jablano. 

Zasadil jo je na travnik. Kmalu je jablana obrodila svoje prve plodove. Ko je gospod 

zagrizel v jabolko, je bil navdušen. Rekel si je, da bo posadil cel nasad. Po smrti ga je predal 

sinu, ki ni maral jabolk. V nasadu so jablane, ker ni lepo skrbel zanje, zelo oslabele.  

Sin je videl, da je bolje, da sadovnjak proda, kot da vse jablane odmrejo. Prodal jih je 

nekemu kmetu. Kmet je za jablane zelo lepo poskrbel. A sina je pekla vest. Vedel je, da oče 

ne bi bil ponosen nanj in na to dejanje, zato je sadovnjak odkupil nazaj. Zaradi tega dejanja 

mu je jablana, ki jo je njegov oče posadil najprej, obrodila zlato jabolko. To jabolko mu je 

zagotovilo lepo življenje. Tako se je zgodilo tudi vsem naslednjim potomcem, ki so ta 

nasad cenili še bolj kot vse rodbine pred njimi.  

Vsi so živeli lepo življenje. 

 

 

Nejc Zorko, 7. razred 
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VELIKO MAŠČEVANJE 

 

Vsak teden ob istem času je prismrdelo iz Markovega dvorišča in začel se je kopičiti temen, 

strupen, smrdljiv oblak dima. Živali v njegovi okolici smo nekaj časa to nemočno 

opazovale, potem pa nam je bilo nekega dne dovolj. 

Vse skupaj se je začelo pred dobrima dvema mesecema. Marko je vsak dan kuril plastiko 

in nam onesnaževal naš prostor. Mislile smo, da bo vendarle odnehal, ko bodo komunalne 

službe začele tedensko odvažati plastiko. A je še kar nadaljeval. Mlade živali so začele 

kašljati in naša pljuča so bila že zelo zastrupljena. Hotele smo se že preseliti v drug gozd, 

a smo se odločile, da ne gremo nikamor, ampak se mu bomo maščevale. Vsaka žival je 

dobila svojo nalogo. Ptice so se mu vsak dan popackale avto in kup plastike. Jaz in še ena 

srna smo mu vsak dan razmetale kup plastike. Zajci so mu zgrizli vse kable in mrežo, da 

smo me lahko sploh prišle na njegovo dvorišče. Ko pa je spet zakuril, smo mu na ogenj 

zlile vodo. A nas je takoj pregnal. Videle smo, da to nič ne pomaga. Zato smo mu poskusile 

to dopovedati na lepši način. Ko se je spet nabral kup plastike, smo mu na dvorišče 

prinesle vrečke za odpadno plastiko. A tudi to ni pomagalo. Ker pa je Markov sosed vse to 

spremljal in tudi njemu ni bil prijeten ta smrad, se je odločil, da pokliče policijo in ga 

prijavi. Še isti dan je policija prišla k Marku in mu napisala kazen. Izgleda, da se je Marko 

odločil, da ne bo več kuril plastike. Vse živali skupaj z mano smo bile tako srečne, da smo 

to proslavile. Nabrale smo veliko različnih dobrot in se celo noč zabavale. 

Ljudje se morate zavedati, da ne živite sami. Živite v sožitju z rastlinami in živalmi, zato se 

temu tudi primerno obnašajte, saj za vami prihajajo še naslednje generacije, ki si bodo 

tudi želele živeti v čistem in varnem okolju. 

 

Gaja Elena Pintarič, 7. razred 
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METULJ IN ČEBELA V SADOVNJAKU 

 

Metulj in čebela sta se srečala v sadovnjaku. 

METULJ: Kako lep dan! 

ČEBELA: Vem, zzzzelo lep dan! 

METULJ: Poglej! 

ČEBELA: Kaj pa? 

METULJ: Travnik in hruške! 

METULJ: Mmm! 

ČEBELA: Kam greva najprej? 

METULJ: Na hruško! 

ČEBELA: Ni ti treba kričati. 

METULJ: Oprosti. Jaz imam rad hruške. 

ČEBELA: Jaz pa ne. 

METULJ: Kaj, res ne? Počakaj. Jaz sem mislil, da ne ješ hrušk! 

ČEBELA:  Saj ne jem, ampak mi zelo dišijo. 

ČEBELA: Pazi! 

METULJ: Človek! 

ČEBELA: Kaj se je zgodilo? 

DEKLICA: Poglej ati, poškropil si metulja! 

ATI: In? Bomo vsaj imeli lepe hruške. 

DEKLICA: In čebelo si poškropil! 

ATI: Saj bi tako in tako umrla, ker bi lahko pičila nekoga. 

DEKLICA: Ati, okolje in čebele moramo varovati! 

ATI: Zakaj? 

DEKLICA: Ker nam dajejo med. 

Anja Vasiljevič, 5. razred 
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GOLOBA FRANČEK IN TONČEK V KOZJANSKEM PARKU 

 

Goloba Franček in Tonček se pogovarjata na ograji balkona v mestu. 

Franček: Ej, Tonček! 

Tonček: Kaj je? 

Franček: A ti je že kaj dolgčas jesti iz smeti in cele dneve sedeti na balkonu? 

Tonček: Malo pa že. 

Franček: In da nas ti neumni ljudje vedno preganjajo in se nas hočejo znebiti. 

Tonček: Ja, zakaj je tako? 

Franček: Zakaj ne bi šla raje malo ven iz tega mesta, kaj praviš? 

Tonček: Pojdiva! 

Tako sta se Tonček in Franček odpravila na dolgo pot. Preletela sta kilometre in prispela 

do male vasice blizu gozda na Kozjanskem. 

Tonček: Vau, kako lepo je tu. 

Franček: Pa še kako! 

Tonček: A vidiš tistega ptiča tam? 

Franček: Vidim, zakaj? 

Tonček: Morda nama bo povedal kaj o tej vasici. 

Franček in Tonček sta odletela k ptiču. 

Franček: Živijo, kako ti je ime? 

Jan: Moje ime je Jan. Kako vama lahko pomagam? 

Franček: A naju lahko odpelješ na najlepši kraj v tvoji vasi? 

Jan ju je odpeljal v najlepši travniški sadovnjak v Kozjanskem parku. 

Tonček: Kje smo? 

Jan: V sadovnjaku. 

Franček: Kako je lepo! 

Tonček: Poglej ta lepa drevesa. 
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Franček: Kaj so pa te majhne rumene leteče stvarce? 

Jan: To so čebele. 

Franček in Tonček sta uživala v miru. Kmalu sta ugotovila, da morata nazaj. 

Tonček: Čas je, morava nazaj domov. 

Jan: Pa pridita še kdaj! 

Franček: Bova! Zagotovo se še vrneva v te čudovite kraje. 

 

Luka Kukovičič, 5. razred 
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ČEŠNJA 

 

Spomladi so češnje cvetele, 

metulji, čebele, pikapolonice so letele. 

Vsa narava je zelena, 

beli cvetovi na drevesih, 

zunaj je toplo, 

kmalu bo poletje, 

travniški sadovnjak 

poln rdečih češenj bo. 

 

Tian Vogrinc, 5. razred 
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TRAVNIŠKI PREPIR 

 

Nekega sončnega dne, ko je na travniku že vse cvetelo, je prišla domov utrujena čebela. 

Tako težkega dne že dolgo ni imela. Stokala je in bolečina v njenih krilih je bila neznosna. 

Takrat je priletel metulj. Vprašal jo je, zakaj je tako žalostna in vznemirjena. Povedala mu 

je, kako zelo jo od letenja in opraševanja bolijo krila. Ko je metulj to slišal, se je glasno 

zasmejal, saj kaj tako smešnega že dolgo ni slišal. Čebela je vprašala, kaj naj bi bilo tako 

smešno. Ni ji odgovoril. Čebelo je že skoraj pobralo od radovednosti, ko se je metulj 

končno nehal smejati. Rekel je, da brez potrebe tarna, saj čebele nič ne delajo in so metulji 

pomembnejši. Čebela ga je užaloščeno poslušala in zavpila: »Zaradi nas ljudje lahko živijo! 

Če bi izumrle čebele, tudi ljudi več ne bi bilo.« Tako sta se prepirala naprej in nazaj in nista 

niti opazila, kako čas beži. Potem je mimo priletela pikapolonica. Vprašala ju je, kaj je 

narobe. Govorila sta drug čez drugega. Pikapolonica je globoko vdihnila in ju pomirila z 

besedami, da sta oba pomembna, ne glede na to, kako dolgo in kaj delata. Pogledala sta se 

in spoznala, da sta se prepirala brez razloga. Objela sta se in v trenutku zopet postala 

prijatelja. Ta večer so vsi skupaj sedli na rob lista in opazovali sončni zahod. 

 

Sara Zelič, 5. razred  
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TRAVNIŠKI SADOVNJAK 

 

V travniškem sadovnjaku sredi Kozjanskega parka so živele ptice črna žolna, pivka, 

pogorelček, rjavi srakoper, sršenar in velika uharica. Njihova najljubša hrana je kozjansko 

jabolko. Te ptice so letele po Kozjanskem parku. Nekega dne so se ptice srečale na drevesu 

kozjanskega jabolka. Začivkale so: »ČIV, ČIV!«,  kar pomeni »Zdravo!« Črna žolna je rekla, 

da po sadovnjaku lomasti vidra, a ptice ji niso verjele. Ptice so si ogledale cel sadovnjak, a 

je niso opazile. Rekle so: »Kje je vidra?!«  Kar naenkrat jih je nekaj močno udarilo. TRESK!!! 

Ko so se zbudile, so bile v kletki. Kletke je izdelal bober, a jih je posodil vidri. Črna žolna je 

ostala v sadovnjaku. Ni našla nobene druge ptice. Iskala je in iskala, dokler jih ni našla v 

vidrinem brlogu. Bilo jih je zelo strah. Črna Žolna je osvobodila vse druge. Črna žolna in 

ostale so odletele v sadovnjak. Vidra je bila užaljena in odšla v gozd. Ptice so proslavile v 

bobrovem brlogu in živele srečno  do konca svojih dni. Vidra pa je bila užaljena do konca 

svojih poti. 

 

 Jakob Jazbec, 4.razred 
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KOZJANSKA LEGENDA      

 

Pred davnimi časi so v Kozjanskem parku ljudje verjeli v legendo o ptiču smrti. Tudi 

junaški vitezi so se jo bali. To je bil ptič z ostrimi zobmi, bil je črn kot noč. Nato so vaščani 

in vitezi odšli iskati ptiča smrti. Prišli so v temno jamo, kjer naj bi bil njegov dom. Notri so 

bile same kosti. Postalo jih je strah. Slišali so neko čudno oglašanje. To oglašanje je bilo 

vedno bližje. Prikazal se je ptič smrti. Bil je večji kot so si mislili. Vsi so se prestrašili in 

pobegnili, razen revnega mladeniča. Mislili so, da bo iz jame prišel ptič smrti, ampak iz 

jame je prišel reven mladenič. V rokah je nesel  premaganega ptiča smrti ter ga izročil 

vitezom. Ko je kralj to izvedel, ga je okronal za najpogumnejšega viteza. Za nagrado mu je 

kralj ponudil hčerko za ženo in reven mladenič jo je sprejel. In tako je reven mladenič 

postal bogat in slaven vitez, saj je bil rešitelj Kozjanskega parka.      

 

Noem Balon, 4. razred 
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PODIRANJE DREVES 

 

 

 

 

 

 

 Tine Balon, 4. razred 
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OŠ LESIČNO 
 

Mentorica: 

  Nives Kostevc Arzenšek 

  Lučka Palir Mavrič 
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VAROVANJE JABLANE 

 

 

 

 

 Aljaž Čepin, 4. razred 
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V ČEBELNJAKU 

 

V sadovnjaku so se zbrali desetletna Maja, osemletna Neja in devetletni Toni. Dogovorili 

so se, da bo vsak povedal svojo dogodivščino o čebelah. Majina zgodba je bila najbolj 

neverjetna, zato sta jo Neja in Toni z zanimanjem poslušala. 

 

»Ko sem bila stara šest let, sem dediju pomagala prešati med. Veliko čebel je letalo okoli 

mene. Dedi mi je povedal, da obstajajo tri vrste čebel: čebele delavke, troti in matica. 

Postala sem žejna. Šla sem po vodo in kar na enkrat sem zagledala zeleno rdeče roza 

rumen cvet. Povohala sem ga. Cvet je dišal. Kar naenkrat sem slišala, kako se čebele 

pogovarjajo. Ne vem kako, a postala sem čebela delavka. Odletela sem do čebelnjaka in 

malo večja čebela od mene mi je razkazala čebelnjak. Tam sem se igrala. Oglasil se je 

čebelji zvočnik in nagovoril čebele: »Danes oprašujemo jablane!« Vsi so odleteli ven in jaz 

sem letela za njimi.  

Cvetovi s čebeljega pogleda so bili videti, kako naj rečem, »čudno«. Prav takšni so bili, kot 

sem enega na začetku povohala. Zdaj sem vedela, da bo to izhod, da ne bom več čebela. 

Ampak zelo me je zanimalo, kakšen je čebelji svet, zato sem si rekla, da bom še ostala. 

Jabolka smo čudno opraševali. Glavna čebela nas je razporedila v vrste. Na prvi ukaz smo 

se morale vse čebele postaviti v vrste. Na drugi ukaz smo morali vsi imeti puščice v roki. 

Na tretji ukaz pa smo streljali. Nato smo na puščice spet s cvetov nanesli cvetni prah.  

Za čebele teče čas hitreje, zato smo za človeško opoldne že s čebelami šli spat… Zdaj je v 

čebelnjaku bila zelo velika gneča. Tri čebele so spale na meni! Ker smo se preveč tiščali, je 

bilo zelo vroče in v tej gneči mi ni bilo ravno prijetno. Seveda pa je v panju vse lepo dišalo 

po jabolkih, cvetnem prahu… Ampak ni bilo udobno, zato sem se odločila, da ponovno 

odletim do jablan in povoham cvet.  

Na žalost pa so bili stražarji čebelnjaka še vedno pri vhodu in nismo smeli ven, zato sem 

se jim zlagala, da sem tujka, saj sem bila danes res prvič v čebelnjaku. Nagnali so me ven, 

ampak ker je tisti cvet že bil oprašen, sem se spomnila, da ne morem priti nazaj, zato me 

je prešinila odlična zamisel. Šla sem na mesto, kjer sem postala čebela! Tam je bil portal. 

Hitro sem poletela vanj. Spet sem postala človek! Bila sem srečna, da je zdaj vse v 

najlepšem redu. 

No, to je bilo vse, zdaj pa grem spat popoldansko spanje.« 

 

Sara Polšak, 4. razred 
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PRIGODE ČMRLJA ČMRLIJA 

 

V nekem sadovnjaku na Kozjanskem griču je živel čmrlj po imenu Čmrli.  

Čmrli je zelo rad letal po sadovnjaku s sadjem. Tam je zelo rad jedel jabolka, najraje je imel 

jonatan. Tako kot fant z imenom Lenart, ki je živel na kmetiji s sadovnjakom. Jedel jih je 

zato, ker se je bal zdravnika. Nekoč mu je mama povedala pregovor, da eno jabolko na dan 

odžene zdravnika stran. Čmrli je vedel, da se mora za jabolka potruditi in mora vsako 

pomlad s svojimi prijateljicami čebelami prenašati cvetni prah s cveta na cvet. Če tega ne 

bi delal, jeseni ne bi bilo slastnih jabolk.  

Čmrli ima svojega prijatelja ptička Pogorelčka. Pogorelčka vsi prebivalci sadovnjaka zelo 

pazijo, ker je redka vrsta ptice in živi samo še v tem sadovnjaku. Pogorelček si je naredil 

duplo v starem jonatanu, Čmrli pa živi na travniku pod jonatanom. Skupaj sta letala po 

sadovnjaku, nenadoma pa so prišli neznani ljudje. Te sta sovražila, ker so jima pobirali 

jabolka in potacali rože, hrošče in mravlje na travniku, ki so bili Pogorelčkova poslastica. 

Zagledala pa sta tudi sosedovega »froca« Janka, ki je enkrat samo malo odgriznil jabolko 

in jo nato odvrgel. To je naredil že velikokrat. Čmrliju pa je bilo sedaj tega dovolj. Začel je 

krožiti okoli Jankove glave, zato se je Janko začel cmeriti in mahati z rokami. Hotel ga je 

tudi pičiti, a je bilo prepozno, ker je Janko že oddivjal s kolesom. Potem sta Čmrli in 

Pogorelček odletela k svojemu jonatanu. Med potjo sta se lovila s čebelami in metulji. Ko 

se je bližala noč, je postalo hladno in Čmrlija je začelo zebsti, vendar se je hotel še malo 

družiti s svojimi prijatelji. Ko se je zjutraj zbudil, se je slabo počutil in bolela ga je glava. 

To je povedal mami. Rekla mu je, da bo moral k zdravniku. Zdravnik je bil strašni skovik, 

ki so se ga vsi bali. Čmrli se je na vso moč upiral, a ga je mama vseeno odvlekla k skoviku. 

Ta mu je dal jabolčni štrudelj po receptu kukavice. Čmrli je ugotovil, da skovik sploh ni 

tako grozen in strašen kot so vsi govorili. To je povedal tudi drugim živalim in nihče se ga 

ni več bal.  

Naslednji dan je bil Čmrli spet zdrav, s Pogorelčkom sta letala po sadovnjaku in se igrala 

s čebelami in metulji in z drugimi pticami.    

                                                                                 Lenart Ploštajner, 4. razred 
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SPREHOD PO NAŠEM SADOVNJAKU 

 

Bila je sončna sobota in ati se je odločil, da bo šel v naš sadovnjak. Takoj sem ga prosila, 

če lahko grem zraven. Seveda mi je dovolil in kmalu sva se odpeljala.  

Povedal mi je, da je sosed sadovnjak posadil pred 50 leti in ati ga je od njega odkupil. V 

sadovnjaku so posajene visokodebelne jablane. Nekatere so visoke tudi do sedem metrov. 

Pokazal mi je krivopecelj, bobovec, štajerski mušancelj in kanado. Ko sva se pogovarjala, 

mi je povedal, da morajo vsako leto drevesa zaščititi pred škodljivci. To so zajci, voluharji 

in različne žuželke. Vsako leto tudi poreže suhe veje, jih zloži na kup, pograbi listje in gnila 

jabolka, če jih kaj ostane od jeseni. Dvakrat na leto pokosimo travo in jo posušimo. 

Sprehodila sva se mimo različnih dreves in na koncu sem zagledala cvetočo jablano. Ati jo 

je kupil v Kozjanskem parku in jo posadil. Opazovala sem rožnate cvetove in se spraševala, 

kdaj bodo iz teh cvetov nastali plodovi. Tedaj so prilete čebele in začele opraševati 

cvetove. Skrbno so letale s cveta na cvet in brenčale. Nenadoma pa sem se ustrašila čmrlja, 

ki mi je švignil mimo glave. Družbo so nama delale ptice. Po oglašanju sem prepoznala 

sinico, škorca in  ščinkavca. Priletijo pa tudi plavčki, brglezi in liščki. Ati je že pred leti na 

staro jablano postavil škorčnico. V njej se vsako leto izvalijo novi škorci. Verjetno pojedo 

veliko škodljivcev. Na drugi stani sadovnjaka mi je pokazal bobovec in povedal, da ga 

najdemo v marsikaterem sadovnjaku. Ni preveč okusen, ga pa ljudje cenijo, ker je zelo 

trpežno jabolko. Vsako leto oberemo veliko jabolk, jih spravimo za ozimnico ali jih 

predelamo v sok. Zelo sem vesela, da so moji starši dovolili, da smo v našem sadovnjaku 

pobirali s sošolci jabolka, katera so nam stisnili v Kozjanskem parku v sok. Tako tudi v šoli 

pijemo zdravo in sladko pijačo. Pri pobiranju smo se zabavali, ugriznili v zdravo jabolko 

in se veliko novega naučili.  

Ati mi je povedal, da se je naučil skrbeti za sadovnjak od svojega očeta. Zelo sem ponosna 

na naš sadovnjak in bom nekoč tudi sama skrbela zanj. Ati mi je obljubil, da bom v jeseni 

lahko posadila svojo jablano, sorto pa bom lahko izbrala sama.  

 

Manca Senica, 4. razred 
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NAPAD GOZDARJEV 

 

Griša Milekhin, 4. razred 
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PREPIR ŽIVALI V SADOVNJAKU 

 

Nekoč, pred davnimi časi, so se živali zbrale na travniku sredi sadovnjaka. Imele so 

sestanek. Na sestanku so bili gospa žolna, ki ji je bilo ime Zala, metulj Cekinček in osa Karla.  

Karla, Cekinček in Zala so se pogovarjali, kam bi šli na izlet. Nenadoma je Karla zagledala 

veliko kozjansko jabolko, nato sta ga zagledala še Cekinček in Zala. Vsi so stekli proti 

velikemu jabolku.  

Karla je rekla: »To je moje kozjansko jabolko!«  

Nato se je oglasil Cekinček: »Ne, to je moje jabolko!«  

»Ne,« jima je v besedo segla Zala, »to je moje jabolko!«  

Začeli so se prepirati. Takrat je mimo priletel čmrlj.  

Rekel je: »No, zakaj pa se prepirate? Saj to je jabolko za vse nas. 

Je zelo stare sorte in tudi zelo dragoceno. Vsi si ga moramo razdeliti!« 

Vsi trije so utihnili. Zamislili so se. Spoznali so, da so naredili veliko napako in bilo jih je 

sram.  

Nazadnje pa so vsi v en glas rekli: »Vsi si bomo razdelili kozjansko jabolko!« 

In tako so preživeli lep dan v sadovnjaku. Na izlet pa niso šli, ker so že dovolj doživeli. 

 

Doroteja Šergon, 4. razred 
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OSE NAPADAJO 

 

Matevž Novak, 4. razred  
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PRELEP DAN V SADOVNJAKU      

Nekega lepega jutra je spomladansko sonce pripekalo nad 

našim travniškim sadovnjakom, kjer je spomladi še posebno 

zanimivo dogajanje.                                                                                                         

In prav na to soboto me je pot zanesla v naš čudovit sadovnjak, 

poln 

razpršenih sadnih dreves. Pomlad 

je res čaroben letni čas – vse cveti 

in narava se prebudi. Tudi v 

našem sadovnjaku je bilo tako, res 

čudovito! Jaz pa sem velika 

ljubiteljica živali in rada 

raziskujem, vse me zanima! Tako 

sem celo soboto preživela tu – v 

sadovnjaku. Opazovala sem živali, 

ki živijo v njem, rastline, ki rastejo 

poleg sadnih dreves.                                                                                                                                                                      

Opazila sem živali, ki jih prej še 

nikoli nisem videla: opazovala 

sem črno žolno, ki je ravno trkala 

po deblu, da bi našla kaj za pod 

zob, pokukala sem v drevesno 

duplo, kjer sem zagledala gnezdo 

smrdokavre, ki je bilo polno 

njenih mladičev, in ko sem tako 

opazovala, me je bilo kar strah, da 

me opazijo, saj prav vsi dobro 

vemo, kako smrdokavre smrdijo, 

ko se prestrašijo in se branijo.  

Imela sem srečo, saj me niso 

opazili. Videla sem res zanimivo 

ptico vijeglavko, ki je sedela na 

veji in tako zvijala svojo glavo, da 

sem mislila, da se kača plazi po 

deblu. Bila sem že malce utrujena 

zato sem se ulegla na mehko travo 

in pihala v nadvse zanimive 

cvetlice, ki cvetijo predvsem 

pomladi. To so trobentice. Tako 

sem se nekaj časa zabaval in 

skoraj zaspala, a me je nenadoma 
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zbudilo glasno trkanje – bila je žolna. Ozrla sem se na travnik in bil je poln prelepih žuželk: 

metulji so se spreletavali mimo vijolic in trobentic. Najbolj mi je bil zanimiv dnevni 

pavlinček, ki je tako pisan in lep. Videla sem čebele samotarke, ki so opraševale rastline in 

kobilice, ki so skakale res visoko. Zvečer, ko je že padal mrak nad sadovnjakom in sem se 

že odpravljala domov, sem iz mraka zaslišala glasno oglašanje: čuk, čuk, čuk. Približala sem 

se deblu iz katerega je prihajal zvok in od daleč zagledala luknjo na zgornjem delu debla. 

Takoj sem ugotovila, da je to skovik, saj vem, da se skoviki oglašajo čuk, čuki pa skovikajo. 

Res nenavadno. Po tihem sem odhitela stran, da ga ne bi motila. Potem sem odšla domov 

in vem, da si bom ta dan zapomnila, ker je bil res nekaj posebnega. 

 

Klara Šergon, 5. razred 

 

 

  



»DOGAJANJE V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU«    ZBORNIK LITERARNIH DEL OSNOVNOŠOLCEV 

31                                                

DAN ZEMLJE 2019                                                                                                                           

ZABAVEN DAN V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 

 

 

Klara Šergon, 5.razred  
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OŠ PIŠECE 
 

Mentorica: 

  Alenka Cizel 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAK PRI DUŠIČEVIH V PIŠECAH 

 

Blizu OŠ Maksa Pleteršnika Pišece stoji kmetija družine Dušič. Na njej kmetujeta gospa 

Eva in njen mož Jože Jagrič. Ker imata pod hišo čudovit travniški sadovnjak, sva ju obiskala 

in poklepetala z njima. Gospa naju je postregla s sokom in domačim krofom. Vse je bilo 

odlično. In pogovor je stekel … 

Koliko let že imate travniški sadovnjak in koliko dreves je v njem? 

Sadovnjak je posadil moj oče okrog leta 1960, trenutno imamo okrog 30 dreves, 

prevladujejo jablane, ena pa je hruška. Pet dreves pa so posadili že mnogo prej. Gre za 

sorti bobovec in jonatan.  

Kako skrbite za sadovnjak in kaj naredite s pridelkom? 

Lani je bila zelo  dobra letina, a smo vseeno vsa jabolka in sok razdelili prijateljem in 

sorodnikom. Lega sadovnjaka je očitno odlična, zato imamo vsako leto dovolj pridelka. 

Jabolka hranimo v kleti, naredimo pa tudi veliko soka brez kakršnih koli dodatkov. Ker je 

presladek, ga mešamo z vodo. Je res bio sok. V sadovnjaku ne uporabljamo nobenih gnojil 

niti škropiv, veje obrezujemo le vsakih nekaj let, je pa košnja v sadovnjaku zahtevna, ker 

ne moremo vsega pokositi s traktorjem. So nas pa pred nekaj leti obiskali ljudje iz 

Kozjanskega parka in pri nas demonstrirali obrezovanje vej.  

Kako pridelujete sok? 

Sok segrejemo na temperaturi 90 stopinj, nato pa ga hladnega zapakiramo v 5-litrske 

embalaže. Hranimo ga v kleti, ko pa ga odpremo, ga imamo v hladilniku in ga obvezno 

mešamo z vodo, ker je sicer presladek. Sok ima lepo barvo in ga vsi z veseljem poskusijo. 

In tudi pohvalijo. Je tudi prijetnega vonja. 

S čim se na kmetiji še ukvarjate? 

Poleg travniškega sadovnjaka imamo še vinograd s 3000 trtami in živino v prosti reji. Ker 

sva z možem sama na kmetiji, imava precej dela. Jaz rada poskrbim še za rože, zato je okoli 

hiše polno rož.  

Kdo je zgradil hišo, v kateri živite z možem? 

Hiša je bila zgrajena že leta 1810, kupili pa so jo moji predniki od Nemcev. V času vojne je 

v njej živelo 13 družin, ki niso bile izseljene v tujino. Hišo sva z možem precej preuredila, 

a je še vedno prevelika za naju dva.  

Ko smo s pogovorom zaključili, smo se sprehodili še malo okoli kmetije, si ogledali 

sadovnjak, drevesa, naredili kakšno fotografijo, nato pa se zahvalili gospe Evi za prijaznost 

in pogostitev. Gospa Eva je ponosna na njihov travniški sadovnjak, saj ga pohvalijo tudi 

drugi, ki se dnevno vozijo mimo hiše.  
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Tudi nama dvema je sok zelo teknil, bil je slasten, lepega vonja, okusa, hkrati pa sva 

ugotovila, da tudi najini sorodniki pridelujejo sok iz jabolk, a žal le-ta niso s travniškega 

sadovnjaka. 

Janž Rener in Aljaž Preskar, 7. razred 

 

 

Prijazna gospodinja Eva nas je postregla s sokom in krofi. 

 

Jabolka vrste bobovec in jonatan. 
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Pogled na travniški sadovnjak od zgoraj. 

 

Pogled na travniški sadovnjak s ceste. 
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Še ena fotografija s prijazno gospo Evo pred odhodom nazaj v šolo. 
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OŠ PODČETRTEK 
 

Mentorica: 

  Antonija Vodeb 
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ČEBELICA FRIDA  

 

Sem čebelica Frida. Moj vsakdan je potovanje iz cveta na cvet, opazovanje narave, 

občudovanje drugih živali, opazujem pa tudi ljudi, ki onesnažujejo našo prelepo naravo v 

kateri živimo tako me živali kot vi ljudje. Neko jutro, ko  je sonce vzšlo nad oblake, in ko 

sem se prebudila iz svojega sladkega spanca v prelepo sončno jutro v mojem domu 

čebeljega panja , ki se nahaja na sladki češnji ob robu samega gozdička, sem se odpravila  

na celodnevni spomladanski polet.  

Letela sem in letela zraven pa občudovala naravo. Kar naenkrat sem se znašla v 

sadovnjaku polnem dišečih cvetov jablan. Začela sem opazovati, opazovala sem vse živali, 

ki so tako lepo uživale ob sončnem dnevu dišečega sadovnjaka. Videla sem kako polž 

počasi polzi po listu jablane in  uživa v grizljanju le tega. Na drugi veji je bila velika 

gosenica, ki se je ravno začela spreminjat v bubo, da bo čez nekaj dni postala prečudovit 

pisan metulj. Iz visoke rosne trave je kar naenkrat z velikimi očmi pokukala majhna 

žabica, ki je vsa prestrašena iskala svoje prijateljčke. Moj pogled je odneslo do prikupne 

ptičje družinice, ki je živela na najvišji veji četrte jablane v sadovnjaku. Bilo je toplo 

dopoldne, zato so na plan prišle tudi ose, zraven njih pa niso manjkali tudi strašni sršeni, 

ki se jih bojimo prav vsi.  Do mene so priletele tri majhne čebelice in skupaj smo se 

odpravile na pot okoli sadovnjaka. Pokazale so mi njihov dom, pogovarjale smo se o tem, 

kako  ljudje onesnažujejo  okolje, ter da nam nič krivim nedolžnim bitjem grozi izumrtje. 

Ljudje se ne zavedajo, da če izumremo me čebelice tudi ljudje ne bodo več obstajali. Ure 

so kar bežale in bežale začelo se je mračiti  in jaz bi se morala odpraviti domov. Ker me 

kar ni in ni vleklo domov, saj je sadovnjak poln dišečih cvetov, zrak v njem je poln, čist, 

dišeč, tako da bi najraje kar ostala. Svojo željo, ne da bi se zavedala, sem glasno povedala. 

Slišala me je mama čebela iz čebeljega panja v sadovnjaku. Ko je slišala, da mi je tukaj tako 

zelo všeč, me je povabila živeti k njim. Sama sem bila malo v dvomih, saj sem vedela, da 

imam ob robu gozdička prav tako zelo lep dom in polno prijateljev.  

Vendar me je vseeno čistost  okolja in samega zraka v sadovnjaku premamila in sprejela 

sem ponudbo mame čebele. Vse čebelice so me zelo lepo sprejele,  skupaj pa smo postale 

ena velika družina. Vse moje želje so se uresničile, dobila sem dom v prečudovitem 

sadovnjaku, ko bi me le ljudje lahko slišali, da jim bi povedala kako zelo uničujejo življenje 

čebelic z metanjem smeti in škropljenjem, da bi se le začeli zavedati, da bo čistost okolja 

podaljšalo naš čebelji obstanek. 

        Regina Golej, 5. razred  

  

http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxtcmPqcDhAhUEjqQKHYpEDtQQjRx6BAgBEAU&url=http://malidon.si/za-najmlajse/4372/&psig=AOvVaw17NP8Y20z6F-fKcsu6UEhD&ust=1554806874629094
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KAKO PREŽIVI DAN POGORELČEK 

 

Zjutraj, ko se je prikazal prvi jutranji žarek, se je pogorelček zbudil in zagledal, kako že vse 

cveti.  Rekel si je, da bi malo poletel med drevesi.  

Pod dišečo cvetočo češnjo je zagledal svojo prijateljico rjavo penico. Povedala mu je, da je 

nekaj narobe z lesno sovo. Izkazalo se je, da jo je nekdo hranil z ostanki hrane, ki je bila 

zastrupljena. Na srečo so ji priskočili na pomoč oskrbniki, zato je preživela. Rekli so, da je 

šlo za las. Takrat sta se pogorelček in rjava penica spogledala ter se vprašala, kako bi to 

lahko spremenila. Rjava penica se je spomnila na vsevedo veliko uharico, ki je živela 

nedaleč stran. 

 Ko sta letela do nje, sta videla le posekana drevesa. Prispela sta do vsevede velike uharice, 

ki jima je povedala, da so to naredili ljudje. Povedala sta ji za lesno sovo. Potem se je 

vseveda velika uharica spomnila, da bi lahko pokazali ljudem, kaj s svojim početjem delajo 

živalim in rastlinam. Zdaj je bilo samo še vprašanje, kako bi to storili.  

Slišali so korake. Ko so šli pogledat, kaj je to, so videli ljudi, ki so prišli, da bi posekali še 

več dreves. Videli so, da nameravajo podreti drevo, na katerem so bile tri male vijeglavke, 

ki še niso znale leteti, njihova mama in ati pa nista mogla ukreniti ničesar. Opazil jih je 

eden od sekalcev in prestavil njihovo gnezdo. Starša vijeglavk sta mu bila za to zelo 

hvaležna. 

Ko sta se pogorelček in rjava penica vračala nazaj proti domu, sta videla bodečo žico, ki 

jima je bila na poti. Pogorelček se je zapletel vanjo. Rjava penica je odletela po pomoč, 

nazaj pa prišla s štorkljo. Na srečo je štorklja lahko pomagala pogorelčku. Pogorelček se ji 

je zahvalil in nato skupaj z rjavo penico odletel dalje.  

Ko sta prišla nazaj domov, sta o tem, kar sta videla, povedala drugim živalim. Vsi so 

razmišljali, kako bi skupaj pokazali ljudem, kaj delajo narobe, da bi to spremenili. Videli 

so gospoda, ki je hodil proti skrbniku Kozjanskega parka. Pogorelček je opazil, da je bil to 

tisti gospod, ki je v gozdu premaknil gnezdo. Rjava penica se je javila, da bo šla poslušat, 

kaj se pogovarjata. Slišala je, da bi se gospod rad udeležil akcije o zaščiti ogroženih vrst v 

Kozjanskem parku. Ko so za to slišale živali, so bile navdušene. In tako danes skupaj 

pomagajo kakšni poškodovani živali, rešujejo nebogljene mladičke in tako pomagajo 

ohranjati vrste. 

 

Sara Dvoršak, 5.razred 
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 Sara Dvoršak, 5.razred 

 



»DOGAJANJE V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU«    ZBORNIK LITERARNIH DEL OSNOVNOŠOLCEV 

41                                                

DAN ZEMLJE 2019                                                                                                                           

POŠ PRISTAVA PRI MESTINJU 
 

Mentorica: 

  Erna Kolar 
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V SADOVNJAKU 

 

Gaja Zupan, 5.r. 
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OŠ KOPRIVNICA 
 

Mentorica: 

  Andrejka Šerbec 
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DAN V SADOVNJAKU 

 

V kraju Dobje se je že navsezgodaj zjutraj iz sadovnjaka zaslišal glasen prepir.  

Kobilica Marta je na sodišču žuželk tožila hrošča Bobka, da iz njenega sadovnjaka krade 

hrano. Kar naenkrat na sodišče prileti muha. “Kobilica Marta! Saj to sploh ni tvoj 

sadovnjak! Moj je!” Iz množice žuželk, ki so prišle gledat sodbo, jezno vstane hrošč in reče: 

“Saj ta sadovnjak ne pripada nikomur, vsi živimo v njem. To je naš sadovnjak!” Na sodišču 

nastane nemir, vsi se kregajo in kričijo drug čez drugega. Sodnik čmrlj končno udari po 

mizi: “Mir! Jaz sem tukaj, da razsodim, kako stvari stojijo. Muha, ti pa se nikar ne razburjaj, 

saj te jutri tako ali tako ne bo več, saj si muha enodnevnica! Se pa strinjam s hroščem, da 

razčistimo stvari. Prav ima, ko pravi, da sadovnjak pripada nam vsem.” 

Nad to razsodbo so vsi začudeni in kar obnemijo. Sodnik zahteva, da odidejo domov. 

Kobilica Marta odide in se žalostno ozre po sadovnjaku.  

Drugi dan se že zgodaj zasliši zvok traktorja in smeh otrok, ki pobirajo jabolka in hruške. 

Zaradi varnosti se vse žuželke odpravijo iz sadovnjaka. Kobilica Marta skozi mrežo 

žalostno gleda po sadovnjaku in vidi veliko ljudi in različnih strojev. “No, izgleda, da 

sadovnjak le ne pripada nikomur od nas ...” 

 

Lana Umek, 9. razred 
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ČEBELNJAK V SADOVNJAKU 

 

 

 

Karmen Kavčič, 5. Razred  
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DOGAJANJE V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 

 

Bilo je še zgodaj zjutraj, ko je na Pirnatovi kmetiji zakikirikal petelin in prebudil celo 

vasico. Vas je bila tako majhna, da so se med seboj vsi poznali in bili v dobrih odnosih. V 

središču sta bili dve malo večji kmetiji, na obrobju pa je zrastlo še nekaj majhnih 

podeželskih hišk.  

Na Pirnatovi kmetiji so imeli velik sadovnjak, ki je imel pomembno vlogo, saj je v njem 

prebivalo na stotine različnih malih živalic, kot so žolne, srakoperji, žuželke, še celo za 

netopirje se je našel prostor. Kmet, ki ga je vzdrževal, je bil prijazen do narave, saj ni niti 

pomislil, da bi drevje škropil, kajti to bi škodilo tako drevesom kot živalim. 

Sosednja kmetija Hrenovih pa se je ukvarjala z živinorejo. Imeli so deset glav goveda, dva 

konja in nekaj ovac. Kmetiji sta se tako dopolnjevali in odlično sodelovali. Pravzaprav sta 

bili skoraj odvisni druga od druge. 

Skupaj sta si delili tudi travnik, ki je potekal po obeh zemljiščih. Bil je precej velik. 

Prekrival je kar tretjino celotne vasice, vendar ni bil ravno najbolj uporaben, saj je bil 

odveč za njihove skromne potrebe. Sklenili so, da ga bodo prodali nekemu kmetu, ki se je 

zanimal zanj. Rekel je, da je vinogradnik in da bo nekaj vinogradov dobro delo vasici. 

Strinjali so se in prodali travnik. Družini Pirnat in Hren pa sta kmalu ugotovili, da novi 

kmet ni najbolj prijazen, kajti nikogar ni pozdravljal in se pritoževal nad naravnim 

obdelovanjem kmetijskih površin. Sosedje so kmalu ugotovili, da svoje pridelke škropi in 

uporablja močne kemikalije, da bi bil njegov pridelek čim večji. S svojim načinom 

kmetovanja je škodoval okolju. Kmalu so opazili, da v Pirnatovem sadovnjaku ni skoraj 

nobene ptice več, ostala je komajda še kakšna žuželka ter krti, ki pa že tako ali tako 

škodujejo drevju, saj objedajo korenine. Hrenovim sta poginili dve ovci, opazili so pa tudi, 

da kravje mleko ni več tako okusno, kot bi moralo biti. 

Vaščani so morali skupiti skupaj, drugače bi vinogradnik uničil lepo okolje in kvaliteto 

domačih izdelkov ter populacijo živali, ki so živele v bližini. Sklenili so, da bodo poklicali 

inšpekcijo, da kaznuje nepridiprava in mu predpiše kazen, travnik pa naj bo spet last 

prvotnih kmetij. Inšpektorji so se strinjali in ugodili želji vaščanov. 

Vas je bila spet takšna, kot je bila na začetku. Ptički, murnčki in črički so se vrnili in zopet 

prepevali pomladne pesmi ter uživali v neonesnaženi in neokrnjeni naravi. 

 

Ula Bohorč, 9. razred 
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SADOVNJAK IN OPRAŠEVALCI 

 

Larissa Resnik, 6.razred  
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ZABAVA NA TRAVNIKU 

 

Vsak dan, odkar se spomnim, sem obiskovala bližnji travnik. Tam sem raziskovala in se 

igrala. Nekega dne pa se je zgodilo nekaj neverjetnega.  

Kakor vedno sem svojo psičko Leko odpeljala na sprehod do cvetočega travnika, kjer so 

drevesa že cvetela. Ležali sva na toplem soncu in se sproščali. 

Nenadoma pa je sonce prekril temen oblak. Začel je pihati veter in padal je močan dež. Z 

Leko sva začeli teči proti domu, a sem se spotaknila ob kamen in obležala na tleh mokrega 

travnika. 

Ko sem se končno prebudila, sem mislila, da haluciniram. Bila sem vendar majhna kot 

žuželka. Do mene je priletela čebela in me ogovorila. Takrat sem bila prepričana, da se mi 

je zmešalo. 

Ko sem se le umirila, sem izvedela, da je čebeli ime Medina. Prosila me je za pomoč pri 

pripravi spomladanske zabave in ker nisem imela kaj izgubiti, sem privolila. 

Z Medino sva najprej nabrali plodove za hrano, potem pa še rože za okrasitev. Nato sva 

prostor pripravili in zgledal je fantastično. 

Proti večeru, ko so živali opravile z delom, so začele prihajati na zabavo. Prišle so čebele, 

črički, še celo sršeni so prišli. Samo ose se nam niso pridružile. 

Zabava se je začela in vsi smo plesali, pili nektar, jedli raznovrstne plodove. Glasba je 

divjala in noro smo uživali. Naenkrat pa je glasba utihnila. To je bilo delo ose Pike. Na 

obrazu je imela jezen izraz. 

Medina se je razjezila in jo vprašala, kaj se gre, da uničuje zabavo. Pika je užaljeno 

povedala, da ni dobila povabila na zabavo in če se ona ne zabava, zakaj bi se drugi. Medina 

je zardela v obraz, saj je pozabila povabiti ose. Piki se je takoj opravičila in priznala 

napako. 

Osa ji je oprostila in pomignila žužkobendu, naj zopet zaigra. Zdaj se je tudi Pika zabavala 

z nami. Zabava je trajala do jutranjih ur in komaj ob petih zjutraj sem zaspala. 

Nato pa sem se zbudila na premočenem travniku in ugotovila, da so bile vse to le sanje. Še 

vedno kdaj premišljujem o teh sanjah in se sprašujem, če čebele res kdaj organizirajo tako 

noro dobre zabave. 

 

Zoja Bogovič, 9. razred 
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SADOVNJAK V LETNIH ČASIH 
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 Maja Pečnik, 5.razred  
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ČUDEŽNA MOČ PTICE 

 

Nekoč je na sončnem pobočju nad Podsredo živela družina, ki se je preživljala s 

kmetijstvom. Redili so krave in prašiče, po dvorišču pa so se podile kokoši, ki so nesle 

jajca. Obdelovali so polja, na katerih so si pridelali žito in krompir za zimo zase in za živali. 

Ravninske travnike so kosili s koso, na višje ležečih pa so pasli govedo. Imeli so tudi velik 

sadovnjak, ki je bil pomemben vir hrane. Poleti so se v njem posladkali s češnjami, jeseni 

pa so pripravljali ozimnico iz jabolk, sliv in hrušk. V hladnejših dneh so iz njih pripravljali 

slastne suhe izdelke, manjkalo pa ni niti marmelade. 

Ko so trije sinovi odrasli, jih je pot ponesla v mesto. Za delo na kmetiji niso imeli več časa. 

Ko pa jim je umrla mama, so bili njihovi obiski rojstnega doma vedno redkejši.

 Starost je doletela tudi očeta. Tako se je ta nekega dne odločil, da bo moral imetje 

prepustiti sinovom. Najstarejšemu je zapustil star traktor, ki ga je sin kmalu prodal, saj ga 

v mestu ni potreboval. Srednjemu je dal zapisati gozd, ki je hitro pristal v najemu, 

najmlajšemu pa je zapustil domačijo s pašniki in travnatim sadovnjakom. Starejša sinova 

sta se kmalu po dedovanju vrnila v mesto, najmlajši pa se je odločil, da zaživi na 

podedovani domačiji.  

Očetova želja po ukvarjanju s kmetijstvom se ni uresničila, saj je najmlajši sin še vedno 

hodil v mesto v službo, tako ni imel časa, da bi obdeloval vso zemljo. Kmalu se je tudi 

poročil in dobil otroke, ki so se radi igrali v čudoviti naravi. Ko so otroci začeli hoditi v 

šolo, so že bili staršema in dedku v pomoč na kmetiji. Marsikdaj so morali delati tudi 

ponoči, da so pospravili seno s travnikov in pobrali pridelke z njive. Pozabljali pa so na 

travniški sadovnjak, ker niso cenili domačega sadja. Tako so drevesa samevala, sadje je 

vsako jesen zgnilo, redke rože pa je preraščalo bodeče trnje. Ptički, kot so vijeglavke, rjavi 

srakoperji in veliki skoviki, so se počasi odseljevali drugam, tako da so poleg vrabčkov 

ostali le še pogorelčki, ki so upali, da bo kdo pokosil travo ali obrezal sadje.  

Leta so minevala, starši in dedek so umrli, vnuki pa odraščali in kmalu tudi oni zapustili 

dom. Na kmetiji je ostal le še najmlajši vnuk z ženo. Kadar je pogrešal dedka, na katerega 

je bil zelo navezan, saj mu je pripovedoval zgodbe domačega kraja, se je rad sprehajal po 

naravi. Nekega dne ga je pot zanesla tudi v travniški sadovnjak. Sprehajal se je mimo 

kanade, bobovca in kosmačev. Ustavil se je pri carjeviču, saj je na jablani opazil iz šibja 

prepleteno gnezdo, v njem pa družino oranžno-rjavih pogorelčkov z belimi glavicami. Oče 

ptičkov je priletel na najbližjo vejo in začel pripovedovati, kako se vedno več ptičev 

izseljuje, kako nihče ne kosi trave, ne obira sadja, ne trga zdravilnih rastlin. Ko je potožil 

vse to, se je vnuku zasmilil. Ptičeva pripoved se ga je dotaknila. Precej časa je razmišljal in 

razmišljal, nato pa se odločil, da bo stvari vzel v svoje roke, začel je skrbeti za travniški 

sadovnjak in vsa živa bitja v njem. In res. Še isti dan je skočil po kosilnico, pokosil travo, 

ki mu je segala do pasu. Naslednji dan se je lotil postavljanja čebelnjaka, v katerega je 

kmalu naselil čebele. Ko se je poletje bližalo koncu, je obral jabolka in iz njih iztisnil 
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jabolčni sok, kasneje pa pripravil tudi suhe krhlje iz jabolk in hrušk. Ni mu manjkalo niti 

orehov in lešnikov.  

Od srečanja s pogorelčkom se je na domačijo vrnilo pravo veselje. Cela družina se je 

posvetila kmetovanju in skrbi za naravo, tudi otroci. Ker so vsako leto pridelali ogromno 

domačih izdelkov, so jih začeli prodajati na domačem sejmu, na Prazniku kozjanskega 

jabolka, ki je meseca oktobra.  

Veseli pa niso bili samo oni, ampak tudi živali, saj so imele res boljše pogoje za bivanje. 

Tako so se v sadovnjak kmalu začeli vračati rjavi srakoperji, nato veliki skovirji in 

vijeglavke, manjkalo pa ni niti čudovitih pikapolonic in pisanih metuljev, in vse to po 

zaslugi premetenega pogorelčka, ki je prišepnil svojo žalost na prava ušesa. 

 

Eva Osojnik, 7. razred 
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OŠ BISTRICA OB SOTLI 
 

Mentorica: 

  Sabina Vračun 

  Andreja Dragovan 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAK 

 

Nekoč je živel plavček, ki mu je bilo ime Mirko. Živel je v Travniškem sadovnjaku. Ta 

njegov zanimivi dom se ni le imenoval Travniški sadovnjak, ampak je to tudi v resnici bil. 

Takoj zjutraj, ko je Mirko vstal, je že lahko slišal pridne in marljive čebele, ki so letale od 

cveta do cveta. To je bil res čudovit zvok, ki ga je vedno znova pospremil v nov dan. 

Mirko je hodil na vaje v travniški pevski zbor. Vaje so imeli čisto vsako jutro. Te vaje so se 

po navadi vlekle in vlekle do popoldneva. Takrat so imeli kratek premor. Med tem časom 

je Mirko šel obiskat svojo prijateljico vijeglavko Mojco, strica slavčka Slavca, mamo in 

deda. Oče plavček Miloš pa mu je na žalost umrl, še preden se je Mirko izvalil iz jajčka. 

Kmalu po obisku je moral spet na vaje in peti vsem, ki so pridno delali v sadovnjaku. 

A nekoč se je zgodilo, da dan ni potekal tako kot po navadi. Zjutraj se je zbudil. Pa je čakal 

in poslušal, a ni slišal ptičjega petja in brenčanja čebel. Vprašal se je: »Le kaj se jim je 

zgodilo?« Poslušal je in poslušal, a še vedno ni slišal petja ptic in ne pridnih čebel. Odletel 

je iz gnezda, da bi se razgledal. Strah ga je bilo, saj je letel čisto sam, v tišini. Niti enega 

samega glasu se ni slišalo. Letel je med jablanami, hruškami in češnjami, a še vedno ni nič 

videl in ne slišal. Letel je do največje jablane in videl, da ni na njej  njenega zlatega plodu. 

Ta plod je bil zelo pomemben za obstoj Travniškega sadovnjaka.  

Sprva ni razumel, kaj se je zgodilo, a potem je dojel. V sadovnjak so prišli hrošči rogači. 

Zaslišal je šumenje, zato se je skril v gosto grmovje. Iz najmanjše možne špranje v grmovju 

je videl rogača Demona, ki je bil kralj hroščev. Jezdil je metulja z velikimi pisanimi krili in 

držal zlati plod.  

Ko je vzletel, mu je plavček tiho sledil. Priletel je do napol zgorelega drevesa. Vse okoli 

njega je bilo čisto drugače kot v cvetočem sadovnjaku. Zagotovo pa ni bilo tako kot v 

njegovem Travniškem sadovnjaku. Tiho in previdno je vstopil v drevo. Videl je zvezane 

prijatelje, mamo in deda.  

Kralj rogač je ukazal vsem služabnikom, naj gredo na malico, saj je mislil, da je ujel vse 

prebivalce Travniškega sadovnjaka. Takoj, ko je Mirko slišal, da so se vrata v veliki celici 

zaprla, je hitro zletel vanjo in s svojim kljunom pretrgal vrvi iz bršljana, s katerimi so bili 

zvezani ujetniki. Vse živali so olajšane odletele, tistim, ki pa niso znale ali niso imele kril, 

so pomagali.  

Mirko je rešil vse živali in tudi svoj ljubljeni dom. Tako je Travniški sadovnjak spet oživel 

in vsi so ga radi obiskovali. 

 

Klara Vračun, 6. razred 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAK 

 

Kozjanski park 

ima travniški sadovnjak, 

v njem lahko prebiva vsak. 

 

Tam človek ne posega v naravo, 

pusti rasti travo, 

pusti živalim igro in zabavo. 

 

Mogočna drevesa segajo do neba, 

skrbijo, da svet se ne konča, 

da še dolgo bo trajala ta zemeljska 

pravljica. 

 

Vsaka roža, 

ki svetleče jo sonce boža, 

pusti ljudem, da se jim ob pogledu na njo 

 od lepote naježi koža. 

 

Nobena žival  

ni nikakršen bavbav, 

z njo je samo treba ravnati prav. 

 

Zato skupina ljudi se je odločila, 

da nekaj za naravo bo dobrega naredila. 

Novo skupnost je ustanovila, 

ki v okolju neumnih posegov ne bo 

dovolila. 

 

Odločili so se,  

da ne bodo pustili, 

da vse bi živali ulovili 

in jih kasneje ubili. 

 

Ne bodo pustili, 

da travo bi kar tako kosili, 

da zemljo bi čisto izrabili. 

 

Ne! Tega preprosto vsi ne smemo pustiti! 

Zakaj živali in rastline bi za naša neumna 

dejanja krivili, 

saj smo mi mater naravo spremenili. 

 

 

 

                                                                                                     Petra Žuraj, 8. razred 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAK 

 

 

Prišla je pomlad. 

Prišla je v gozd. 

Prišla je na vrt. 

Prišla na hitro kot korenjak tudi 

v rožnati, travniški sadovnjak. 

 

Vse barve pomladi, 

zelena, rdeča, bela, rožnata 

kot mavrica žarijo, 

se soncu smejijo. 

 

V sadovnjaku ptički žvrgolijo, 

čebele pa pojejo svojo melodijo. 

Res tja se mi mudi, 

saj vse po cvetju diši. 

 

 

                                                        Lucija Javeršek, 6. razred 

 

  



»DOGAJANJE V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU«    ZBORNIK LITERARNIH DEL OSNOVNOŠOLCEV 

60                                                

DAN ZEMLJE 2019                                                                                                                           

ČAROBNI SVET 

 

Ko sončni žarek drevo obsije, 

ptica zbudi se in pesem zavpije: 

 

''Rože cvetijo, čebele hitijo, 

prelepe cvetove prašijo, 

še krte in čmrlje zbudijo, 

saj drugače samo ležijo. 

 

Na delo bo treba, 

ste čisto brez reda, 

lenuhi, zaspanci, 

vstati bo treba!'' 

 

Čebelica se zdaj smeji, 

čarobni svet spet zaživi. 

 

Race v potoku se hitro lovijo 

in čaplji ribe spodijo. 

 

Zajec z ušesi striže, 

lisica tiho hodi bliže. 

 

Čuk pa v luknji mirno sanja, 

kmalu bo čas za nova potovanja. 

Srna se nad vodo sklanja, 

ta predstava je vsakdanja. 
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            Teja Čerkuč, 8. razred 
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SADOVNJAK 

 

Kozjanski sadjar drevesa obrezuje 

in se nad voluharji huduje. 

Sadovnjak vsak dan obiskuje 

in ptice opazuje. 

 

V njem škorec, žolna, detelj, kos in še kaj 

nam bivajo zdaj. 

Sinička se mu s cicifuj laže 

in mu elegantno skakanje z veje na vejo prikaže. 

 

Velika jablana, hruška ali češnja 

bi bila rada v sadovnjakih spomladi nevesta. 

Čez leto nam zlate sadove rodijo 

in nam veliko dobrot delijo. 

 

Vid Černelč, 5. razred 
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PRIJATELJA V SADOVNJAKU 

 

Ko Sonce vstane, 

v sadovnjak pride Brane. 

Občuduje rože, 

nakar pride še naš Jože. 

 

Pod jablano sedeti je lepo, 

ko v daljavi nenadoma uzreš goro. 

Potem sta Brane in Jože, Jože in Brane  

obrala vse do zadnje jablane. 

 

Pa še hruške in slive, 

skoraj bi prišla do njive. 

Tedaj pa noč se je spustila 

in ju v svojo temno odejo ovila. 

 

Zarja Černelč, 5.razred  
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OŠ KOZJE 
 

Mentorica: 

  Alja Belak 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAKI 

 

 

 

 

Alina Koretič, 6.r. 
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VEVERICA LILI 

 

 

 

Mia Bricelj Žuželj, 6.r. 
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V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU 

 

 

 

Mia Lampič, 6.r. 

 

 

 

 



»DOGAJANJE V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU«    ZBORNIK LITERARNIH DEL OSNOVNOŠOLCEV 

68                                                

DAN ZEMLJE 2019                                                                                                                           

 

JEŽEK IN JABOLKO 

Mia Lampič, 6.r. 
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KONEC POLETJA 

 

 

 

Mia Lampič, 6.r. 
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V SADOVNJAKU 

 

Spomladi se narava prebuja in vse okoli nas zeleni.  Drevesa v gozdu dobivajo zelene liste,   

jablane v bližnjem sadovnjaku pa poleg zelenja dobivajo tudi prekrasne bele cvetove.  Med 

cvetovi  je zelo živahno, saj čebele letajo s cveta na cvet in nabirajo med.  V sadovnjak  se 

vračajo ptice,  v travi ob jablanah cvetijo cvetlice v različnih barvah.  Ptice v sadovnjaku 

iščejo mesta za spletanje svojih gnezd, cvetovi  jablan pa s koncem pomladi začnejo 

odpadati in se spreminjajo v majhne plodove, ki bodo skozi poletje vsak dan večji.   

V začetku poletja skozi sadovnjak zadiši po sveže pokošeni travi, ki se suši na vročem 

soncu.  Ko se seno pospravlja,  plodovi na jablanah rastejo in se debelijo. Ptice v svojih 

gnezdih valijo jajca in kmalu začivkajo mali ptički. Nekoč majhne bunkice so vse bolj 

podobne  jabolkam.  Proti koncu poletja jabolka dobivajo barvo in že vabijo, da jih 

odtrgamo in   poskusimo.   

Ko nastopi  jesen,  iz  sadovnjaka  zadiši  po zrelih jabolkah in pride čas, ko jih lahko 

oberemo z dreves.  Prav čudovito je med sprehodom po sadovnjaku z drevesa odtrgati 

jabolko in ga pojesti.  Zrela jabolka oberemo in  shranimo za ozimnico, da bomo lahko tudi 

v hladnih dneh jedli okusne sadeže.   

Kmalu skozi sadovnjak prične pihati hladen veter in listje na jablanah dobiva različne 

barve v rjavih odtenkih. Sadovnjak se počasi umirja, ptice se odpravijo v toplejše kraje in 

v sadovnjaku je vse bolj tiho. Obarvani listi odpadejo in jablane v sadovnjaku se 

pripravljajo na zimski počitek.  Da se drevesa v sadovnjaku dobro spočijejo, jih pozimi 

prekrije beli sneg in sadovnjak se spremeni  v pravljično ledeno deželo. Drevesa počivajo 

pod sneženo odejo in čakajo, da se bodo spomladi s toplejšim vremenom spet  prebudila. 

        Sanja Debelak, 6. r. OŠ Kozje 
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TRAVNIŠKI SADOVNJAKI NA NAŠIH TLEH         

        

V mesecu marcu začnejo vsa drevesa in rastline živeti novo življenje. To pomeni, da začne 

vse brsteti in  narava dobiva nazaj svoje barve. Toda v travniškem sadovnjaku niso samo 

rastline, ampak so tudi živali kot so ptice. Ptice v travniških sadovnjakih živijo in mi 

moramo za njih skrbeti, saj so ogrožena bitja. Za sadovnjak skrbimo tako, da ga redno 

kosimo in obrezujemo. Aprila in maja se ne sme kositi, saj se lahko poškodujejo gnezda 

ptic, ki gnezdijo na tleh. 

Ko ptice gnezdijo, jih ne smemo preveč vznemirjati in strašiti. Lahko bi rekli, da je v 

travniškem sadovnjaku veliko življenja. Ko spomladi vse cveti, žuželke in čebelice pridno 

oprašujejo sadna drevesa, da se bomo mi lahko jeseni sladkali s slastnim sadjem.  

Ko stopiš v travniški sadovnjak, lahko slišiš in vidiš, kako ptice žvrgolijo in letajo naokrog. 

Sama sem že bila v kozjanskem parku, kjer smo si v travniškem sadovnjaku ogledali veliko 

ptic in različnih vrst jablan in bilo je izredno zanimivo. 

Špela Kukovičič, 8.r., OŠ KOZJE 

                                                                                                    

 

 


