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OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI 

 

Avtorice: učenke 5. razreda 

MIMI RAINER 

ANA VRAČUN,  

JULIJA ČERNELČ 

NUŠA KNEZIĆ 

 

Mentorica: ANDREJA DRAGOVAN 
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KOZJANSKI PARK 
 

Smo štiri petošolke Ana, Nuša, Julija in Mimi. Odpravile smo se raziskovat Kozjanski park. Se nam bi 

pridružil tudi ti? Gremo! 

 

Kozjanski park je območje, ki je veliko 206 km² s statusom regijskega parka. Kozjansko je pokrajina, 

katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujemo območje južno od Voglajne, zahodno 

od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Kozjanski park 

obsega območje na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice 

prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in 

pretežno z gozdovi poraščenih predelov, v ravnino ob Sotli. 

 

Kozjanski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Izredno visoka stopnja 

biotske pestrosti je bila podlaga za uvrstitev Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena 

območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 večji del parka (69%) spada v evropsko pomembna 

posebna varstvena območja NATURA 2000. 
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Me smo se odpravile peš čez Zagaj do soteske reke Bistrice. Take table kot je na primer na sliki, najdemo 

po celem območju Kozjanskega parka.  

 

REKA BISTRICA 

 

Reka Bistrica je izrazito sredogorska reka. Obsežnejši  prodni nanosi v strugi pričajo o njenem 

hudourniškem značaju. Slovi po slikovitih vodnih prizorih in bistri vodi, značilno je tudi pestro menjavanje 

širših in ožjih dolinskih delov ob strugi.  

Med Trebčami in Zagajem  je reka Bistrica 

vrezala okoli 3 km dolgo sotesko, ki je med 

Rebrijo in Tisovcem tako tesna, da je 

neprehodna. Pobočja so strma, skalnata in 

gozdnata, na južno stran se dvigujejo preko 

400 m. To je najbolj ohranjena in slikovita 

rečna soteska v vzhodni Sloveniji in 

predstavlja odlično ohranjen del rečnega 

ekosistema. 
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PEŠPOTI 

 

V Kozjanskem parku želijo pospešiti popotniško dejavnost in v ta namen pripravljajo ureditev pešpoti na 

celotnem zavarovanem prostoru. Poleg tematskih pešpoti načrtujejo pešpoti okoli vseh večjih naselij v 

Kozjanskem parku in povezave med njimi. V Kozjanskem parku je 50 km označenih in urejenih pešpoti, ki 

so opremljene z vodniki in zloženkami. Sklop štirih pešpoti obsega: 

 Geološko učno pot na Rudnico in Virštanj (10 km) 

 Učno pot Travnik na Vetrniku (2 km) 

 Pešpot Podsreda (32 km) 

 Pešpot Pilštanj (4 km) 

 

V Bistrici imamo Vodno učno pot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOZJANSKO JABOLKO 

 

Kozjanko jabolko je sejem, ki se odvija drugi teden v oktobru, že vse od leta 2000. Prireditev je odraz 

varovanja narave in ohranjanja kmetijske kulture na Kozjanskem.   

 

Kozjanska jabolka rastejo v visokodebelnih travniških sadovnjakih, ki so med naravovarstveno 

najpomembnejšimi habitati  v Kozjanskem parku. Vključeni so v območje Natura 2000. Jabolko je simbol 

varovanja narave, nadaljevanje tradicije naših prednikov ter simbol prepoznavnosti Kozjanskega parka. 

Jabolko, ki je v središču sejma, privabi različne strokovnjake, razstavljavce in prodajalce.  

 

V prvih dneh prireditve se izvajajo razne delavnice ter razstave starih sort jabolk. V četrtek je nastop, na 

katerem se recitirajo oz. deklamirajo pesmi, vsako leto od drugega pesnika. Sobota in nedelja sta 

namenjeni sejemskemu dogajanju, ki ga spremlja bogat kulturni program. Poudarek je na starih sortah 

jabolk. Na prireditvi se predstavljajo tudi društva in strokovne službe, ki soupravljajo z zavarovanim 

območjem.  

 

KAJ SPREMLJA SEJEMSKO DOGAJANJE?   

 

 Prikaz pridelave soka,   

 nogometni turnir veteranov,  

 program za otroke,  
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 tekmovanje v najdaljšem olupku iz jabolka,  

 »S kozjanskim jabolkom do bolj zdravega življenja«,  

 »Z jabolko na kolo«.  

 

 

NAZIV CARJEVIČ  

 

V letu 2009 so prvič podelili naziv CARJEVIČ. Naziv je prejel 

gospod Edi Rupret. Carjeviči so ustoličeni na  sadjarskem 

tronu, ki stoji pri upravi Kozjanskega parka.  

 

ČISTILNE AKCIJE 

 

Udeležile smo se tudi čistilne akcije. S starši, brati in sestricami smo se odpravile počistiti del Bistrice ob 

Sotli, od Kunšperka do središča vasi. Ta del Bistrice oz. Kozjanskega parka je povprečno čist. Bolj 

onesnaženo je bilo v gozdu, kjer smo našli velike kose plastike, za katero smo se morali močno potruditi, 

da smo jih izvlekle do ceste, kjer so jih pobrali gasilci in jih odpeljali na smetišče.  

 

 

 

V nekaterih delih gozda je bilo tudi veliko plošč. Onesnažene so bile tudi njive, kjer je bilo veliko 

plastičnih vrečk in plastike na splošno. Našli smo tudi zlomljeno vedro. Na poti smo opazili tudi nekaj 

kužnih znamenj. Ko smo se vrnili do središča Bistrice ob Sotli, smo skupaj zbrale tri vreče smeti, kar pa 

sploh ni tako veliko. Vse skupaj so odpeljali gasilci. 
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ŽIVALI    

 

V Kozjanskem parku je tudi veliko živali. Med drugimi so tudi šakali. Opazile smo jih na enem dvorišču. 

Šakali so srednje veliki vsejedi sesalci iz rodu Canis, ki vključujejo tudi volkove in domačega psa. Medtem 

ko se je v preteklosti poimenovanje šakál uporabljalo v zvezi s številnimi majhnimi kanidi, se v sodobni 

uporabi najpogosteje nanaša zgolj na tri vrste: (canis aureus) tako imenovan »zlati šakal«, ki je tesneje 

povezan z drugimi pripadniki rodu Canis, (canis mesomelas) in (Canis adustus). 

Evrazijski šakál (Canis aureus) je značilen predstavnik družine (Canidae), za katero se uporablja tudi 

poslovenjen izraz »kanidi«. Z drugimi pripadniki te družine ima številne podobne ali celo enake lastnosti. 

V Kozjanskem parku živi tudi več kot tretjina vseh vrst dnevnih metuljev v Sloveniji. Med drugimi sta tudi:  

 

Dnevni pavlinček 

 

Prezimi kot metulj in se skriva po raznih lopah, kleteh in podstrešjih, kjer otrpne in čaka na toplejše dni. 

Leta ob bregovih rek poraslih z gozdom, po vlažnih travnikih in pašnikih in na območjih s stalnim 

človekovim vplivom, kjer velika kopriva (hranilna rastlina gosenic) pogosto tvori goste sestoje. Kot 

gosenica je črn, z izrastki in belimi pikami, hranijo pa se z listi koprive. Gosenice so skupaj v skupinah po 

deset. Odrasel metulj se hrani z drevesnimi sokovi in medičino. Ima rjavo rdeča krila s  črnimi, rumenimi 

in modrimi lisami, na vsakem krilu ima eno navidezno oko. Spodnja stran je v temno rjavih tonih.  

 

Lastovičar 

 

Živi v večjem delu Evrope in Azije ter v Severni Ameriki. Ima 

žvepleno rumena krila, ki imajo tudi črne pege, zadnji par ima ob 

notranjem robu rdeče rjavo oko. Na zadnjem delu kril ima 

lastovičar kratek repek – odtod ime. Je hiter in močan letalec, zato 

ga je najlaže opazovati, ko lebdi nad cvetovi in srka nektar. Je 

največji slovenski dnevni metulj. Kot gosenica je živo zelene barve, 

s kontrastnimi črnimi in oranžnimi lisami. S svarilno barvo opozarja 

morebitne plenilce na smrdeče izločke obrambnih žlez, ki se 

nahajajo za glavo. 

Seveda najdemo tu tudi različne ptiče, npr.: smrdokavre, velike in male skovike, liščke in podobno. Na 

travniku smo opazile smrdokavre, ki imajo približno 5 cm dolg kljun, zgornji del telesa je rožnate do 

oranžne in peščeno rjave barve, kontrast predstavljajo široka, zaobljena krila s črnimi in belimi črtami. 
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Tudi rep je črn, s široko belo prečno progo. Na glavi ima vrsto dolgih peres, s črnimi konicami - čopo, ki jo 

smrdokavra občasno dvigne. Kljun je temen, dolg, ozek in rahlo zakrivljen navzdol. Noge so sive barve in 

kratke.  

Tam najdemo tudi različne žuželke, dvoživke in kačje pastirje. Vsako leto Kozjanski park organizira selitev 

žab in sicer tako, da se žabe varno preseli na drugo stran ceste.  

RASTLINE 

Kozjanski park je res prav čudovito naravno območje, ki je obogateno tudi z rastlinami. 

                                          

KUKAVIČKE (Orhideje):  Orhidije so same po sebi posebne. V Sloveniji jih raste sedem vrst in podvrst 

orhidej. Na Kozjanskem pa so po lastnih podatkih našli štiri vrste in podvrste kukavičevk, ki jih najdemo 

na suhih, hribovitih travnikih in termofilniih gozdnih pobočjih. Med koncem aprila ter koncem junija je 

mogoče opazovati največ cvetočih orhidej. Zraste pa od 20 do 50cm visoko.                                                                                           

 

 

TEMNOŠKRLATI TELOH: Je vrsta teloha, ki raste na  Kozjanskem, Dolenjskem,  Belo Krajino 

ter delih Hrvaške. S temno vijolično (škrlatno) barvo, ga najdemo na gozdnem robu in na 

travniku.  

BLAGAYEV VOLČIN: Kraljeva roža, kot mu pravi večina domačinov, je skupaj s planiko, prva 

zavarovana rastlinska vrsta na slovenskem ozemlju (1898). Nizek, vedno zelen polgrmiček, 

je najlepši v drugi polovici aprila, ko zacveti. 

 

Vse te rastline, ki so naštete, imajo nekaj skupnega in to je, da so zavarovane. Potrudimo se in jih ščitimo.  

Seveda niso to vse zaščitene rastline, ki rastejo v Kozjanskem parku. Tukaj so tudi:   NAVADNA JARICA, 

AVRIKELJ, VODNI OREŠČEK,  BODEČA LOBODIKA, BAVARSKA POPKORESA, MONTPELLIERSKI NAGELJČEK in 

druge. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Živimo v naravno in kulturno zelo pestrem območju Slovenije. Premalokrat se zavedamo, da moramo za 

naše okolje skrbeti. V času opazovanja in raziskovanja Kozjanskega parka smo ugotovile, da bi bilo vse še 

lepše, če bi se vsak prebivalec in obiskovalec držal vseh zapisov na teh dveh tablah.  
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Bodimo veseli in ponosni, da smo del Kozjanskega parka! 

 

Ana Vračun, Mimi Rainer, Julija Černelč in Nuša Knezić, 

učenke 5. razreda  

 

 

Viri: 

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kozjanski+park 

 

Fotografije: 

 agrobiznis.finance.si 

 Mimi Rainer, Ana Vračun, Julija Černelč in Nuša Knezić 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kozjanski+park
http://agrobiznis.finance.si/
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OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE  
 

Avtorji: 

PIKA SKRIVALNIK,  

LEON ŠTUBLJAR,  

TIMEJA RAČIČ OGOREVC 

NEJA KLOBASA 

 

Mentorica: ALENKA CIZEL 
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VODNA UČNA POT GABERNICA VABI V PIŠECE 
 

V Pišecah so leta 1996 postavili vodno učno pot Gabernica, ki je dolga kar 17 kilometrov, na njej pa je 7 

postaj. Začetek poti je pri Duplu – izviru Gabernice, kamor se radi zatekamo tudi učenci naše šole. 

Ponosni smo, da imamo v Pišecah izvir pitne vode, ki oskrbuje vse vasi v Pišecah, hkrati pa tudi mlin, ki 

obratuje in je lep spomin na mlinarstvo, ki je bilo včasih zelo aktivno ob Gabernici. Pogovor o tem, kaj bi 

naredili, da bi v Pišece privabili čim več obiskovalcev, kajti vodna učna pot ni prostor le za učenje, temveč 

tudi za rekreacijo, odlična priložnost, da se na sprehod ali s kolesi nanjo poda cela družina. Učenci 

novinarskega krožka na šoli smo obiskali gospo ravnateljico Nuško Ogorevc in upokojeno učiteljico Anico 

Butkovič, z njima naredili intervju in tako izvedeli še marsikaj zanimivega. 

 

Ste tudi vi aktivno sodelovali pri nastajanju te vodne učne poti? 

 

Nuška:  »Pri nastajanju vodne učne poti nisem aktivno sodelovala, ker je ta vodna učna pot prvič 

postavljena leta 1996, takrat pa še nisem bila ravnateljica te šole. Je že kar dolgo nazaj, odkar obstaja ta 

vodna učna pot.« 

 

Anica: »Ja, sem bila aktivno vpeta v sodelovanje, saj sta Turistično društvo Pišece in Vodno gospodarstvo 

Slovenije skupaj zgradila to prvo vodno učno pot. Takrat je predstavnica Vodnega gospodarstva Slovenije 

Lidija Globevnik sodelovala ravno z menoj, bila sem torej vpeta v ta projekt od vsega začetka. Ko je 

nastala, je v Pišece prišel tudi takratni minister za okolje g. Pavle Gantar.« 

 

Zakaj jo premalo poznamo učenci naše šole? 

 

Nuška: »V bistvu je bila vodna učna pot aktivna, ko je bila postavljena, vmes malo manj, ideja je vmes 

malo zamrla, ampak pred 2 letoma smo jo z učiteljico Anico Butkovič ponovno osvežili … Pripravili nov 

letak, brošure, ki jih ponudimo obiskovalcem, objavili članek na spletni strani …, da bi vse  ponovno 

spomnili, da obstaja. V šoli naj bi jo čim več uporabljali ne le učitelji pri predmetu naravoslovje, okolje, 

temveč tudi ostali … Večkrat bi jo morali vključiti v dneve dejavnosti, v sam pouk,  delo na terenu, saj 

vemo, da se učenci radi učite v naravi. Lani smo se prijavili prvič na projekt Erazmus, kjer smo vključili 

tudi aktivnosti ob vodno učni poti. Ker nismo bili dovolj uspešni, bomo letos ponovno prijavili ta projekt, 

z namenom, da bi se učenci čim več naučili o njej, ker je na našem področju, hkrati pa želimo tudi ostale 

seznaniti s tem, kar imamo.« 

 

Anica: »Kako jo poznate učenci na predmetni stopnji, ravno ne vem, na razredni stopnji smo jo kar 

vključevali v pouk, malo več v turistični krožek, ker je bila to neka niša trženja, bi pa rekla, da mogoče še 

ni našla pravega prostora v učnem načrtu. V učnem načrtu se prav gotovo najdejo neštete vsebine, ki jih 

lahko pokriješ s temi točkami naše vodne učne poti, 7 jih ima, od izvira do izliva. Začetek je pri Duplu 

(izvir), druga točka pri grajskem ribniku (hudourniški potok), tretja na meji med KS Pišece in KS Globoko, 

četrta na vhodu v Laze (ravnina pod Urekovim mostom), peta so Jovsi, šesta poplavni gozd Dobrava, 

zadnja točka – izliv v Savo na Mostecu. Vsaka postaja predstavlja vodo na zemeljskem površju v sožitju s 

človekom. Cilj poti je, da učenec na tej poti spozna vse pojavne oblike vode, od izvira do izliva, kaj voda 

počne v okolju, kaj človek počne z njo, kako jo omejuje …« 
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Kaj bi lahko naredili, da bi bila vodna učna pot bolj prepoznavna in bi v Pišece privabila tudi učence 

drugih šol? 

 

Nuška: »Naša želja je, da bi v nekem krajšem obdobju tu nastal CŠOD, kjer bi lahko izvajali različne 

aktivnosti. Del programa bi bila tudi vodna učna pot Gabernica. Učenci bi tako lahko spoznavali 

značilnosti življenja v vodi in ob njej. Vsi si moramo prizadevati, da tudi ostale informiramo o tem. Z 

učiteljico Anico sva jo lani predstavili na mednarodni konferenci v Rogaški Slatini. Na njej so bili 

udeleženci ne le iz Slovenije, temveč tudi iz drugih držav.« 

 

Anica: »Treba bi bilo predstaviti, kaj ponuja posamezna postaja, katere cilje uresničuje, katere učne cilje 

lahko učitelj uresniči, pripraviti učne ure, vsebine, da otroci osvojijo osnovne pojme o vodi, geografske 

pojme o vodi … se pravi, narediti pripravo učne ure.« 

 

V čem je ta vodna učna pot posebna, edinstvena, v čem se razlikuje od drugih podobnih učnih poti? 

 

Nuška: »Posebna je sama lokacija poti, izvir, Duplo, mlin, raznolikost življenja v vodi in biotska različnost 

rastlinja ob potoku … Izvir pitne vode v Pišecah, bogastvo kraja, dragocena dobrina, skrb za ekologijo … 

Učenci in obiskovalci morajo spoznati, zakaj je voda pomembna.« 

 

Anica: »Ta pot, bi lahko rekla, je posebna mogoče zato, ker na 17 km lahko človek spozna vse pojavne 

oblike vode na zemeljskem površju, njen vpliv na relief, sožitje s človekom, povzročanje težav človeku, 

obrambo človeka pred tem, da najdeta skupno pot. S tem se lahko učenec seznani. Posebnost je v tem, 

da spoznamo vse pojme o vodi in sožitje s človekom na kratki razdalji. Prevozi se lahko s kolesom. Peš je 

preveč. Posebnost Gabernice je v tem, da privre na dan v votlini, ki je zaprta,  včasih pa so otroci radi 

»pošnufali« vanjo po verouku. Nekoč so prestrašeni pritekli v šolo, češ da so videli nekoga, ki gre z lučjo 

proti njim. Prišli so do ugotovitve, da je to votlina, ki je povezana s površjem. Takrat so namreč na 

Pečarjevem bregu delali zbiralnike vode in naleteli na eno luknjo. Vanjo so metali kamenje, da bi slišali, 

kam bo padlo. Šlo je za svetlobo, ki je prišla s površja. Skozi vse leto ima Gabernica enako količino vode, 

ne presuši, zato je posebna, ima mlinarsko zgodovino. Medtem ko so vsi ostali sosednji potoki presušili, 

je imela Gabernica vodo čez celo leto. Ko npr. ni bilo elektrike, so prišli mlet na Gabernico tudi iz Zagorja 

(Hrvaška). Temperatura vode je ves čas 12 stopinj. V marcu so na obhod te poti šli vsi člani občinskih 

turističnih zvez, ki delujejo ob teh 7 postajah. Cilj je, da se ta pot obnovi, spravi v pogon kot kolesarska 

pot.«  

 

 

Pika Skrivalnik, Leon Štubljar, Timeja Račič Ogorevc in Neja Klobasa 
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ZGODBA O ČEBELARJU, KI JE HOTEL DOSEČI SONCE 
 

Odprl sem svoje majhne črne oči in počasi zletel iz svoje peščene jame, v kateri se nastanim, medtem ko 

na modrem prostoru, v katerem letam, ni velike žareče krogle. Je le bled krog, ki me straši in nekaj 

majhnih svetlečih pikic. Zletel sem na bližnje drevo, katero mi je ljubo in pogledal veliko žarečo kroglo. 

Moja največja želja je bila, da bi se je lahko dotaknil. Da bi bil prvi čebelar, ki bi to storil. Prva ptica, ki bi 

to storila. Odprl sem svoja velika zeleno-oranžno-modro-rjave peruti. In velika svetleča krogla mi jih je 

ogrela. Kako toplo je šele pri njej? Tam mora biti cel čas svetlo, da bom lahko cel čas tam. Da se ne bom 

rabil skriti pred belo kroglo. In takrat sem se pognal. Z vso močjo sem se upiral uporu sape, ki je močnejša 

kot vse v mojem svetu. Približeval sem se veliki žareči krogli, a moči so me začele zapuščati. Ne, samo 

zdaj ne! Sem tako blizu in zdaj ne smem obupati! Še bolj sem se pognal, a to je bila moja usodna napaka. 

Izgubil sem vse moči in od žareče krogle sem se začel oddaljevati. Strmoglavljal sem. Prhutal sem s krili, a 

je bila moč upora večja. Prepustil sem se usodi in zgrmel na travo. 

Ko sem odprl svoje oči sem bil drugje. Ob sebi sem imel sladko vodo in nekaj čebel. Vse me je bolelo in 

nisem se mogel premakniti. Zaslišal sem grmenje in začutil močno tresenje. Videl sem najbolj čudno 

podobo. Podoba mi je dala piti in jesti in tako trikrat vsakič, ko je bila žareča krogla na modrem prostoru. 

In tako že kar nekaj svetlečih krogel. In neke svetleče krogle je prišla k meni še ena podoba, ki je nisem bil 

navajen. Imela je najbolj čudno perje na svetu. Bilo je belo in dolgo. Lahko bi bila velika slakoperka Zlatka, 

a je bila podoba prevelika za Zlatko. Podoba me je nežno prijela v svoje peruti ali kremplje. Enostavno so 

bile nekaj vmes. Lahko bi bile peruti, saj štrlijo tam, kjer štrlijo peruti. A lahko bi bili tudi kremplji, saj 

nimajo perja. Upam, da ni to gologlavi Edvik. On me je že skoraj pogoltnil. In no, ni bil Edvik. Podoba mi je 

nežno dajal meso v grlo in prihajal sem k sebi. Naslednje žareče krogle mi je meso dajala podoba, s 

katero sem se nekako spoprijateljil. Sicer nisem vedel, kaj je čivkal, a sklepal sem, da so spodbudne 

besede. In neke žareče krogle sem bil zunaj. Videl sem njo in nekaj belega puha. Ko bi bil jaz ta puh, da bi 

lahko bil tako blizu žareči krogli! In razprl sem svoje peruti. Zabolelo me je, a sem vseeno naredil 

nekakšno jajce v mojem prostoru in pristal na kamnitih tleh. In tako sem se tako dolgo trudil, da sem 

zmogel. Sicer bom za vedno pogrešal prijazno podobo, ki me je rešila, da nisem poginil nekje na tleh, 

nekje daleč stran od krogle. In tako so se moje peruti razprle do popolne velikosti in zletel sem proti 

krogli. 

Nikoli je nisem dosegel. Nikoli se je moja perut ni dotaknila. A vsak dan sem vztrajal znova in znova. In 

tako od utrujenosti in starosti, ki je štela ogromno sonc, sem odšel s tega sveta. 

Ležal sem na tleh. Nikoli več ne bom vstal. 

A nekaj se je zgodilo. 

Kot prah sem se nežno začel dvigati višje in višje in videl žarečo kroglo, ki je bila zdaj še večja in toplejša. 

»Adijo, žareča krogla!« sem si rekel. 

Na nebu se je izrisala moja podoba. In izgubil sem se v belem puhu. 

 

 

Pika Skrivalnik, 7. razred  
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Avtor vseh risbic : Leon Štubljar 
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OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK 

 

Avtorici:  

LARA DROFENIK 

MAJA PAVČNIK 

 

Mentorica: ANTONIJA VODEB
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IZ CVETOČEGA TRAVNIKA V GOZDU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Drofenik, 5a. razred 
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PREPROSTO LEPO 

 

Maja Pavčnik, 5a. razred
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OŠ LESIČNO 

 

Avtorji: 

LOVRO ZALOKAR 

NEŽA PLOŠTAJNER 

LARISA POTOČNIK 

ANDRAŽ PINTAR 

ALJA ZIDAR 

 

Mentorica: NIVES KOSTEVC ARZENŠEK 
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ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Z družino smo se nekega lepega dne odpravili na sprehod v gozd. Pot je bila naporna in strma. Ves čas 

smo se vzpenjali. Slišali smo petje ptic in zvoke različnih žuželk. Videli smo veliko bukev, hrastov in 

gabrov. Ko smo prišli do kupa podrtih dreves, smo videli, kako je po njej lezla ena zanimiva žuželka. Bila 

je živo modre barve. Vsi smo jo občudovali, saj še nikoli nismo videli bitja takšne čudovite barve. Nismo 

vedeli, kako se ji reče. Žuželko smo fotografirali in jo poiskali na spletu. Ugotovili smo, da se ji reče alpski 

kozliček. Poleg kupa dreves smo opazili še eno črno žuželko s kleščami. Starša sta mi povedala, da je to 

rogač. Bilo mi je super, ker sem spoznal dve različni živali. 

Na poti domov sem še kar radovedno opazoval okolico. Ugotovili smo, da smo lahko srečni, da se lahko 

sprehajamo po tako lepi pokrajini. Seveda pa so za to zaslužni tudi v Kozjanskem parku, ker si 

prizadevajo, da bi čimbolj ohranili naše okolje in zavarovali kakšne redke živali in rastline.   

 

 

Lovro Zalokar, 4. razred 
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PRAVLJIČNO DOŽIVETJE V NARAVI 
 

Nekega dne smo se jaz in moja sošolca Oskar in Alja odpravili v gozd nabirat gobe. 

Nekaj časa smo jih iskali, nato pa smo slišali petje. Sošolca se mu nista mogla upreti. Oskarju sem 

povedala, da moramo iti naprej, ampak me sploh ni poslušal. Zato smo sledili lepemu zvoku. Prišli smo do 

jase, na sredini je rasel dren, na njem pa je bila taščica. 

Začivkala je: »Izpolnim vam tri želje, ki naj bodo dobrosrčne.« Spogledali smo se. Prvo željo je povedala 

Alja: »Med travniki in gozdovi postavi lepo vas.« Drugo željo je povedal Oskar: »V njej naj bodo prijazni 

ljudje, zlobni pa naj grejo ven.« Zadnjo željo sem povedala jaz: »Ti ljudje naj bodo prijazni in spoštljivi do 

narave.« 

 

Taščica je bila zelo zadovoljena, saj nismo mislili le na sebe, ampak tudi na druge. 

Nato je taščica izginila in nam podarila, kar smo hoteli. Z jase smo videli vas, takoj smo vedeli, da je to 

tisto, kar smo si zaželeli. Šli smo naprej iskat gobe. 

Alja je naenkrat zakričala, našla je poškodovanega ježa. Hitro sem stekla in videla, kaj je. Oskar je 

povedal, da ima v nahrbtniku nekaj povojev, ki mu jih je dala mama za vsak slučaj. Jež se ni nič ganil in 

nam je pustil, da naredimo svoje delo. Rahlo sem ga prijela za nožice, nato je Oskar povil nogo. Jež se 

nam je zahvalil tako, da nam je podaril tri zlata jabolka. Občudovali smo jih z leve, z desne, od zgoraj in 

od spodaj.  

 

Po slovesu od ježka se je začelo že temniti in mi nismo našli poti domov. Hodili smo in hodili, ampak je 

nismo našli. Oskar je stekel na hrib in povedal, da vidi ljudi, ki sekajo sedem lepih jablan. Stekli smo do 

njih in jim povedali, da naj jih pustijo, saj jim bodo jeseni podarile lepa sočna jabolka. Ljudje so ugotovili, 

da imamo prav, zato so odšli. Jablane, ki smo jih rešili, so nas vprašale, kaj si želimo. Povedali smo jim, da 

hočemo domov. Eno od dreves nam je dalo poseben zemljevid, ki kaže, kam gremo, kje smo in kje kdo 

hodi. 

Zahvalili smo se jim in se poslovili. Hitro smo našli domov. Med potjo smo se pogovarjali, kaj bi lahko 

naredili, da bi si zapomnili našo posebno dogodivščino. Odločili smo se, da bomo naredili leseno hiško za 

spomin v tem našem prelepem okolju na Kozjanskem.   

 

 

Neža Ploštajner, 4. razred 
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DRUŽINSKI IZLET 
 

Lepo pomladno soboto smo se z družino odpravili na grad Podsreda. V nahrbtnike smo dali vsak svoj 

sendvič, plastenko vode in družabni igri. Nato smo se odpravili. Z avtom smo se odpeljali do Podsrede.  

 

Pot smo nadaljevali peš. S sestro Manjo sva si ogledali lepo pomladno drevo, ki je začelo cveteti, a kaj, ko 

je zima vse uničila, da je pozeblo. Čez nekaj časa smo prišli do lepega tolmunčka pod mostom. Opazovali 

smo, če bi slučajno zagledali kakšno ribico ali žabico, ki bi skočila iz vode, a je ni bilo videti. Zraven smo 

pojedli vsak en bombonček, da smo dobili malo energije za začetek. Pri vznožju hriba je bila tabla in 

mami je nam trem prebrala, kaj piše na tabli.  

Potem smo se odpravili po učni poti. Pot je bila strmo navzgor. Zagledali smo iz lesa narejeno uganko. 

Mami in ati sta nama jo prebrala, midve pa sva morali ugotoviti, katera žival se skriva pod uganko. 

Uganka je bila napisana tako: »Pleza po drevesih, rada ima lešnike, ima dolg košat rep in ostre zobe. 

Katera žival je to?« Seveda sva takoj ugotovili, da je to veverica in odšli smo naprej. Ob poti sem 

zagledala fosil in zanimivo rožo. Vedela sem, da so tukaj tudi zaščitene rastline, da jih ne smemo trgati. 

Odšli smo naprej in prišli do migajočih mostov. Vsi smo z veseljem šli čez prvi migajoči most in se zelo 

zabavali. Ker sta bila dva migajoča mosta, smo se z veseljem gugali kar dvakrat. Po poti naprej smo videli 

lesene ptičje hišice in tako prišli do ribnika. Ribnik je bil na pol poti. Tam smo se malo odpočili in popili 

nekaj požirkov vode. Meni je vode v plastenki skoraj zmanjkalo, zato sem si šla nalit vodo na drugo stran 

ribnika, kjer je dotekala bistra voda. Pot smo nadaljevali naprej skozi gozd in kaj kmalu prišli na odprto, 

kjer ni bilo več dreves. To je pomenilo, da smo že pri gradu Podsreda.                  

 

Na grajskem dvorišču nas je čakala lepa klopca ter miza. Pojedli smo sendvič, se napili vode in iz 

nahrbtnika sem potegnila človek ne jezi se in šah. Z mamico sva se igrali šah, Manja in ati pa sta se igrala 

človek ne jezi se. Po končani igri smo se počasi odpravili nazaj proti avtomobilu. 

Ta pohod mi je bil zelo všeč, ker imam rada gozd in ker sem uživala s starši in sestrico.  

 

 

Larisa Potočnik, 4. razred 
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NA UČNIH POTEH JE ZANIMIVO 
 

Večkrat grem z očijem, mamico in bratcem na pohod. Prehodil sem že učno pot iz Lesičnega na Pilštanj in 

tudi po učni poti do gradu Podsreda sem že šel. Vedno je zanimivo.  

 

Na prost dan smo se iz Lesičnega z družino napotili na Pilštanj. Ko smo se vzpenjali po pobočju, sem v 

gozdu slišal veliko ptic; tudi kukavico, žolno, nato sem videl smrdokavro. Čeprav je zelo redka, mislim, da 

je bila. Med potjo smo si ogledovali bivališča za ptice in prebrali zanimivosti o pticah na tablah. O 

vijeglavki, rjavem srakoperju, zeleni in črni žolni, velikem skoviku… Izvedel sem veliko novega in spoznal, 

da so te ptice zelo ogrožene, zato jih ne smemo ubijati.  

Na Pilštanju smo malo posedeli pod lipo, potem smo se spustili nazaj v dolino.              Ob poti sem videl 

veliko žuželk, rogača, črvičke, metuljčke in velikega močerada, ki je  rumeno-črne barve. To pomeni, da je 

ta žival strupena in nevarna, sploh za kužke.   

 

Ko smo prišli v Lesično, smo šli k mlaki in tam so plavali pupki in žabe. Pupki so bili po trebuhu rumene in 

črne barve.  Potem smo še hodili ob reki Bistrici. Ob vodi sem opazil oglodana drevesa in takoj sem vedel, 

da tukaj živi družina bobrov.  

Očija sem prepričal, da sva šla domov po kamero. Nastavila sva jo, da bi posnela bobre ponoči. Zaenkrat 

jih še nisem uspel posneti. 

 

 

Andraž Pintar, 4. razred 
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V NARAVI JE NAJLEPŠE 
 

Najraje imam sprehode v naravi, kjer se prosto gibam in sem s svojo družino. Lepo mi je zunaj, ko smo 

skupaj z našim Aironom, on je naš kuža. Ko smo vsi skupaj, ima  svoj rep visoko v zraku od veselja. Všeč 

mi je, ker gremo po raznih poteh in vidim zanimive stvari. Občudujem našo naravo. V našem Kozjanskem 

parku je res lepo. Imamo velike gozdove, travnike, potoke, ki tečejo skozi pokrajino.  

 

Tudi Airon rad odkriva nove kotičke v naši okolici. Zadnjič je skopal v gozdu takšno veliko luknjo, gotovo 

je iskal zaklad. Našel pa je samo dolgega deževnika. Potem je vohal med listjem in po travi. Pod gobček 

so mu prišle še podlesne vetrnice, tevje in pljučnik. Smejali smo se mu, da duha rožice. Mami je rekla, da 

mi pa dihamo čist kozjanski zrak.  

 

 

Alja Zidar, 4. razred 
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OŠ KOPRIVNICA 

 

Avtorji: 

ŠPELA KODRIN 

EVA OSOJNIK 

MAJA PEČNIK 

BARBARA ČERNELIČ 

ZARJA PRESKAR 

VIKTORIJA KUKOVIČIČ 

NIK HORVAT 

LINA KUKOVIČIČ 

ŽANA RESNIK 

NINA KELHER 

PIA VERSTOVŠEK 

URBAN OJSTRŠEK 

 

Mentorica: KAJA PRESKAR 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Kaj mi polepša dan, ko pridem utrujena iz šole in se želim odklopiti od skrbi in realnega sveta, v katerem 

je polno skrbi in ni miru? Dolg sprehod po okolici in gozdovih Kozjanskega parka. Kaj je lepšega kot 

poslušanje vedre Bistrice in relaksiranje med poslušanjem šelestenja listja in pojočih ptic. Sprehod ob 

Bistrici je nekaj čudovitega, a pogled na lepo okolico zakrivajo uničene veje in drevje naših pridnih 

bobrov. Če želiš proti večeru narediti nekaj koristnega, lahko umikaš rjave žabe s ceste. Če boš dobro 

poslušal, lahko slišite tudi ukanje lesne sove, ki je naša najbolj pogosta in številčna sova. Med sprehodom 

po travniku ne moreš zgrešiti niti raznovrstnih metuljev, kot so lastovičar ali pa dnevni plavček. Če se 

sprehajaš po gozdnih poteh, boš spomladi lahko opazil šmarnico, ki nas razveseli z dišečimi cvetovi v 

maju. A dišeči cvetovi nas ne smejo zavesti, saj je zelo strupena. Med zaščitene rastline spadajo orhideje 

in širokolistna labodika. Med živalskimi vrstami sta omembe vredna tudi sokol in močvirska skledica. Če 

se želite na sprehodu še kaj naučiti, je za vas prava učna pot iz Podsrede do gradu Podsreda. Vesela sem, 

da živim v Kozjanskem parku, sploh v teh časih, ko sprostitev v okolišu še bolj prija. 

 

 

Špela Kodrin, 9. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Kozjanski park ima zelo pesto rastlinstvo in živalstvo. Na travnikih v Kozjanskem parku se najde tudi nekaj 

ogroženih vrst, na primer češmeljikoko mačje uho, ki je vrsta orhideje, a je zaradi vse bolj intenzivnega 

kmetijstva na traviščih ogrožena. Leta 2002 je bila uvrščena na rdeči seznam. Na suhih traviščih najdemo 

še veliko več vrst orhidej kot na primer: kukavice, prstaste kukavice, kranjska lilija, navadni kosmativec in 

še veliko več. Na travnikih se najde veliko vrst metuljev, na tem območju več kot deset. Travniki so zaradi 

barvitega cvetja najlepši od maja do avgusta na Veterniku. Na redkih travnikih uspeva orhideja močvirska 

kukavica in praprot kačji jezik. Tam živijo tudi travniško gnezdeči ptiči, kosec, repaljščica in kobiličar ter 

močvirski cekinček, ki je vrsta metulja. Kozjanski park ima še druge botanične posebnosti: temnoškrlatni 

teloh, navadni jetrnik, bavarsko popkoreso in bodečo labodiko. Pestrost parka lahko doživimo na 

različnih učnih poteh, ki nas vodijo po Kozjanskem parku. 

 

 

Maja Pečnik, 7. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Velikokrat grem na sprehod po Kozjanskem parku, ki je zelo velik. Največkrat se sprehodim po učni poti 

do gradu Podsreda, kjer ob poslušanju škorcev, detljev, čebelarjev in koscev rešujem poučne naloge, ki so 

pripravljene za nas. Včasih na gradu ali v gozdu vidim odleteti s kakšne veje veliko uharico. Med 

poslušanjem njihove govorice še sama zažvižgam.  

A v Kozjanskem parku niso samo ptice. Če se sprehodiš ob reki Bistrici, najdeš veliko oglodanih dreves in 

če imaš srečo ter si zelo tiho, vidiš tudi kakšnega bobra. Maketo bobra najdeš tudi pri Levstikovem mlinu.  

Če se sprehodiš po drevoredu Čerčkove domačije, lahko opaziš tudi več travniških živali. Lahko vidiš zelo 

barvite metulje, ki jih je v Sloveniji 3600 različnih vrst. Vidiš lahko tudi kakšno kačo, dvoživko ali rogača. 

V višjem predelu Kozjanskega parka, kot so Vetrnik, Bohor ali pa Oslica, je tudi več lepih barvitih orhidej, 

arnik, volčjega jezika, kranjske lilije. Lahko pa tudi nabereš kakšno rožico za čaj, ki jo najdeš tudi nižje ali v 

gozdu. Za čaj si lahko nabereš meni najljubši pljučnik, trobentice, marjetice… Lahko pa se sprehodiš tudi 

do kakšne jame. Največji sta Gruska in Lurška jama, mogoče vidiš tudi kakšnega netopirja. 

V opisu sem naštela veliko zanimivih dejstev in krajev, ki so v tvoji okolici, zato hitro obuj športne copate 

in pojdi na pustolovščino po Kozjanskem parku. 

 

 

Eva Osojnik, 9. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

V Kozjanskem parku je veliko redkih rastlin, kot so travniške orhideje, kranjska lilija, veliko različnih sort 

jablan, ki jih najdemo na travniških sadovnjakih. V Kozjanskem parku najdemo redke živali, kot na primer 

alpskega kozlička, bukovega kozlička, rogača, bobra in različne vrste metuljev. V parku se bohoti grad 

Podsreda. Najbolj všeč v njem mi je razstava Hermana lisjaka. Na trgu Podsreda je vsako leto sejem 

Kozjansko jabolko, kjer prodajajo različne izdelke. To počnemo tudi učenci iz Osnovne šole Koprivnica. 

Sami izdelamo izdelke, okraske ali kakšne dobrote, ki jih na sejmu prodajamo. Dobro se spominjam, ko 

smo z učenci naše šole po labirintu iskali jabolka in za nagrado dobili magnete za na hladilnik in 

čokoladice. Želim si še več takih in drugačnih dogodivščin. 

 

 

Barbara Černelič, 5. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

V Kozjanskem parku pomagajo živalim. Vsako leto priredijo tabor. Lansko leto sem se udeležila tudi jaz. 

Tam so nas učili skrbeti za naravo. Tabor poteka en teden. Tam se igramo in opazujemo naravo. Gledat 

smo šli ptiče čebelarje in metulje. Vsako leto hodimo v Grusko jamo na Buče, kjer je živel puščavnik. Na 

Vetrniku je vsak lahko naredil tri slike rož ali metuljev. Na Vetrniku tudi lovimo metulje. Tisti, ki prespijo, 

pred spanjem pogledajo kako oddajo o naravi. Šli smo si pogledat sove, zadnji dan pa smo šli iskat fosile. 

Zvečer opazujemo z Dušanom hrošče. Delamo ptičje hišice. Ko so nas prišli iskat starši, smo se poslovili in 

vzeli svoje stvari. V Kozjanskem parku mi je tudi všeč Grajska pešpot. Z mamico tam veliko hodim, všeč 

mi je narava. Ob poti so mi všeč table s fotografijami živali in rastlin. Nazadnje sem z družino šla na 

Županove ravnine, ker je od tam lep razgled. Tam smo sedeli na klopci in gledali čez daljnogled. V 

Kozjanskem parku mi je lepo. 

 

 

Zarja Preskar, 2. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

V Kozjanskem parku skrbijo za čebele, ptice, metulje in žabe. V Kozjanskem parku imajo čistilne akcije, 

kjer pobirajo smeti. Za žabe skrbijo tako, da jih poberejo iz ceste. Imajo tudi tabor, kjer učijo otroke kako 

skrbeti za okolje in živali. Všeč mi je, kako skrbijo za okolje, zato bom tudi jaz. 

 

 

Viktorija Kukovičič, 2. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Jaz živim v Kozjanskem parku. Veliko hodim po Kozjanskem parku. Skrbijo za čebele. Skrbijo za ptice in 

nas učijo reda. Očistijo naravo. Imajo čistilne akcije. Na taboru otroke učijo kako skrbeti za okolje. Tabor 

je na gradu, tam se naučijo skrbeti za živalice, očistijo naravo. Pticam naredijo hišice. Žabe pobirajo, da jih 

dajo v vedro in jih odnesejo preko ceste. Tudi jaz imam rad naravo, zato bom za naravo in živali skrbel. 

 

 

Nik Horvat, 2. razred 
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JAZ ŽIVIM V KOZJANSKEM PARKU 
 

Sem Lina Kukovič. Živim na Velikem Kamnu. Veliki Kamen je blizu Kozjanskega parka. In vem, da tam 

delajo za naravo čudovite stvari. Pomagajo živalim, kot so čebele, ptice, metulje in žabe. Žabam 

pomagajo preko ceste. Tako da jih dajo v vedro in jih odnesejo preko ceste. Pticam delajo gnezda in jih 

polagajo na drevesa. Tudi jaz imam rada naravo, zato bom zanjo poskrbela. 

 

 

Lina Kukovič, 2. razred 
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Žana Resnik, 5. razred 
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Nina Kelher, 5. razred 
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Pia Vertovšek, 5. Razred 
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Urban Ojsteršek, 5. razred 


