
 
 
 
 

 
EKO KRIK 



 2 

EKO KRIK 
Glasilo Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju, letnik XLIV, šolsko leto 
2008/2009, številka 1 
 

 
Risba: Karolina Rakovec, 6. c 

Kolofon 
 
Sodelovali so: Kaja Hegedič, 9. c, Igor Borenović, 8. c, Ariana Abdić Kralj, 
Aljana Čehić, Gašper Kliček, Katja Sever, Eva Žumer, 6. b, Karolina Rakovec, 
Sandra Bundalo, Lucija Sladič, Živa Dolenšek, Žan Jauh, Katja Lopuh, Tamara 
Weisseisen, 6. c, Metka Sajovic, Urška Sajovic, Tjaša Marušič, Maja Grašič, 6. a, 
Vincenc Borovnik, 9. b 
 
Mentorici: Dunja Jezeršek in Nada Pajntar 
Oblikovala: Marko Zupan, Dunja Jezeršek 
Mentorica likovnih izdelkov: Daša Lunder Črnilec 
Risba na naslovnici: Lucija Sladič, 6. c 
Risba na zadnji strani: Tamara Weisseisen, 6. c 
Internet: http://www.o-fp.kr.edus.si/casopisi.asp 
Natisnjeno v 200 izvodih 
Cena: (z DDV): 2 € 

http://www.o-fp.kr.edus.si/casopisi.asp�


 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSADIMO SI ČIM VEČ KISIKA 

 
 
22. septembra 2008 ob 12. uri so po vsem svetu posadili okoli 300 000 dreves. 
Prvo drevo so posadili čisto na vzhodu v Aziji, končali pa so prav na Havajih na 
otoku Samoa. 
 
Nekje med Azijo in otokom Samoa leži tudi Slovenija in na travniku pred našo 
šolo je še mnogo prostora za mlada drevesa. Zato so nekaj dni pred sajenjem že 
izkopali luknje, učitelj Marijan Mohorič pa je na dan sajenja prinesel sadike 
bukve, jesena, oreha in kostanja. Ob zakopavanju dreves sem prebrala pravljico 
Jurija Marussiga, ki nas je potem poučil o pomembnosti dreves za naše okolje. 
 
Vsako drevo posebej nam daje kisik, predstavlja dom mnogim živalcam, več 
dreves na kupu pa je že sposobno zavarovati zemljo, da ne zdrsne po svojem 
hribu. Poleg tega pa drevje naše okolje naredi lepše in prijetnejše. 
 
Mnogo ljudi se ne zaveda vloge dreves v našem življenju, zato prihaja do 
načrtnega izsekavanja gozdov. Upajmo, da bomo s podobnim projektom vsako leto 
lahko nadomestili vsaj polovico posekanih dreves. 
 
Kaja Hegedič, 9. c 
 

Risba: Metka Jordan, 6. c 



 4 

Intervju s pomočnico ravnatelja SUZANO GERŠAK 
 
 

ZNIŽUJTE! 
 
 
UGAŠAJTE! 
 
 
RECIKLIRAJTE! 
 
 
HODITE! 
  

 
 
 
KDAJ SE JE NA NAŠI ŠOLI ZAČELO RECIKLIRANJE OZIROMA BOLJ 
EKOLOŠKO RAVNANJE?  
Leta 1976 sem prišla na to šolo in že takrat smo skrbeli za okolje tako kot danes. 
Res se še nismo zavedali nevarnosti vremenskih sprememb, ampak recikliranje 
nam ni bilo tuje. Akcije čiščenja okolja in zbiranja odpadnega papirja so potekale 
že tedaj, ni pa se toliko govorilo o varčevanju z energijo. 
 V razredih, ki sem jih učila, sem vsako leto učencem predstavila tehniko 
recikliranja papirja, kar smo na koncu tudi sami preizkusili. Kako smo to naredili, 
pa lahko vidite na naši spletni strani:  http://www.o-fp.kr.edus.si/Arhiv/1999-
2000/projekti/papir/papir.htm 
 
NA KAJ STE PONOSNI V ZVEZI Z EKOLOGIJO NA NAŠI ŠOLI IN KAJ BI 
RADI SPREMENILI, IZBOLJŠALI? 
Zelo sem ponosna, da ločujemo odpadke: imamo posebne koše, namenjene papirju, 
zamaškom in plastenkam. Zelo sem ponosna tudi na zbiralno akcijo papirja, ker 
otroci vedno prinesejo zelo veliko papirja. Moti pa me, da nekateri učenci ne 
zložijo tetrapakov in da vržemo proč toliko hrane, ki je učenci ne pojedo . Hudo 

http://www.o-fp.kr.edus.si/Arhiv/1999-2000/projekti/papir/papir.htm�
http://www.o-fp.kr.edus.si/Arhiv/1999-2000/projekti/papir/papir.htm�
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mi je, ko vidim vso zavrženo hrano, včasih se zgodi celo to, da otroci odgriznejo 
zgolj en košček, potem pa sendvič odvržejo. 
 
ALI SE TUDI DOMA IN V ŠOLI TRUDITE SKRBETI ZA OKOLJE? 
Seveda! Tudi sama doma ločujem odpadke, uporabljam varčne žarnice in ne 
prižigam televizije in računalnika po nepotrebnem. Poskušam varčevati povsod, 
kjer je le mogoče. Imam pa eno razvado ― v službo se pripeljem z avtomobilom, 
kar je velika napaka, saj stanujem zelo blizu šole in bi lahko prišla peš ali s 
kolesom. Te razvade se nikakor ne morem otresti in redkokdaj se prisilim v 
pešačenje v šolo. 
 
MISLITE, DA SO NAŠI UČITELJI DOVOLJ EKOLOŠKO OSVEŠČENI?   
Joj, kakšno vprašanje je pa sedaj to? Normalno, da so! Kako pa vendar mislite, da 
bi učili vas, če sami ne bi bili dovolj osveščeni. Mislim, da to tudi sami občutite, 
saj vam gotovo veliko povedo o varovanju narave in vas nenehno opozarjajo, da 
ločujete papir od ostalih odpadkov in podobno. Vsi pa imamo kakšno napakico, ki 
jo bo treba odpraviti in se še bolj ekološko obnašati.  V  soboto, 4. 4. 2009, je 
potekala čistilna akcija in lahko rečem, da ste učenci, učitelji in starši naredili 
veliko dobrega za naše bolj čisto okolje. Če se bomo tega držali in vse smeti 
pospravili tja, kamor spadajo, bomo res živeli v urejeni okolici. 
 
OD KOD ČRPATE ZNANJE O EKOLOGIJI? 
Veliko sama prebiram o tem, pogosto pa se pogovarjam tudi z meteorologinjo 
Lučko Kajfež Bogataj. Že od mladih nog se veliko druživa in pogovarjava. Vesela 
sem, da je svoje poklicno delo posvetila ravno tako pomembni temi ― vremenskim 
spremembam. Že vrsto let opozarja politike, gospodarstvenike in kmetovalce, kaj 
je potrebno storiti, da bomo vsaj malo zajezili posledice sprememb, ki se 
dogajajo zaradi našega načina življenja. Tako sem ji pomagala tudi pri raziskavi, 
koliko o tem vedo učenci in učitelji  v Sloveniji, ona pa mi pomaga pri mojem 
magistrskem delu, ki ga to leto zaključujem in je povezano z ekologijo in 
vremenskimi spremembami. 
 
KAJ BI RADI SPOROČILI NAM UČENCEM? 
Veliko, mislim, da bi bil tale Krik premajhen, če bi želela vanj spraviti vse nasvete 
za vas. No, bom poskušala res biti kratka:  
ZNIŽUJTE! UGAŠAJTE! RECIKLIRAJTE! HODITE! 
No, sedaj pa vse te štiri glagole povežite z ekologijo in videli boste, kaj sem imela 
v mislih.  
 
Lucija Sladič, 6. c 
Eva Žumer, 6. b 

Risba: Erdisa Sopaj, 6. c 
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Kam odpeljejo smeti? 
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PRVČKI PA POZNAJO DRUGAČNO RESNICO: 
 
Steklenice najprej razbijejo, potem pa na odpadu možički z nevidnim lepilom 
koščke zlepijo v nove steklenice. 
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SMETARKA ZA EN DAN: KAJA HEGEDIČ, 9. C 
 

 
KAKO PA RAZMIŠLJAJO NAŠI PRVČKI? 
 
Plastične steklenice odpeljejo na Rdeči križ.  
 

Vseh odpadkov ne smemo metati v eno kanto zato, ker je sicer hitro prepolna in 
ne gre nič več noter. 

 
Ne smemo zlivati čistil na travo, ker grdo izgleda in potem živali to tudi jedo in 
mravlje pa krtki umrejo. Pa čebulice se zastrupijo in potem rožice ne morejo ven. 
 
Čigumijev ne smemo metati po tleh, ker se lahko prilepijo na čevelj. Ali pa zraste 

čigumijevo drevo ― to raste v Afriki pa Ameriki. 
 
Moj ati je meni obljubil, da bo nehal kaditi, pa še kar kadi. Pa vrže cigarete na tla. 
Lahko se zastrupi narava, pa smrdi ... Pa če pohodiš čik, te lahko noga boli.  
 

Cigarete delajo iz pepela. Moj oči jih meče v škatlo od mleka. 
 
Lahko dobiš raka, če kadiš. To je taka bolezen, da potem umreš.  
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Kdo odkida šolsko smetiščno tihožitje, ko odidemo domov? Aha, gospe s krpami in 
metlami, ki jih srečujemo vsak dan po hodnikih. Pogovarjali smo se z eno od njih. 
 

ČISTILKIN VSAKDAN 
 
Gospa Irena je že od leta 1987 čistilka na osnovni šoli Franceta Prešerna. Ker že 
na splošno rada dela, pravi, da s službo nima večjih težav. Toda to vseeno ni njen 
sanjski poklic. Veliko raje bi bila trgovka, saj rada ˝kšefta˝ in komunicira z 
ljudmi. 
Navadno njen delavnik traja 8 ur. Na šoli pospravlja od enih popoldne do devetih 
zvečer. Ta čas ji odgovarja, saj ji ni treba vstajati prezgodaj. Ko se ob osmih 
zjutraj zbudi, zajtrkuje, pospravi po hiši, potem pa je že čas, da se odpravi na 
delo. 
 
Preden lahko začne delati, si mora vse pripraviti. Na voziček naloži krpe, vodo, 
polno različnih čistil in gre v akcijo. Ponavadi začne pri WC-jih. Ti so velikokrat 
umazani od iztrebkov, včasih so celo pobruhani ― to se ji zdi zelo ogabno, saj 
mora vsa stranišča počistiti z rokami. Pri tem so ji v pomoč le rokavice, 
straniščna ščetka in močno čistilo.  
Ko konča, se loti razredne stopnje. Tam imajo najbolj umazano, kadar delajo z 
glino in so vse mize popackane. Sicer pa v razredih ponavadi dobi precej 
papirčkov, včasih celo kakšne ostanke malice. V razredih učencev višje stopnje 
lahko najde prežvečene žvečilne, ki za vedno ostanejo spominek na šolskih 
klopeh, saj jih tudi s trudom ne more spraviti z njih. 
 
Vse čistilke morajo v svojem delavniku počistiti določene prostore. Ker je ena od 
čistilk izjavila, da ne more opraviti vsega dela, ki ji je bilo naloženo, mora gospa 
Irena opraviti nekaj dodatnega dela namesto nje. Vse bi bilo prav, če bi bila tudi 
plača temu primerna – vendar ona dela za isti denar in to se ji ne zdi pravično. 
Včasih, ko je nuja, gospa Irena pride čistit tudi ob vikendih, a je takrat tudi 
bolje plačana. Čistilke pa so pridne  tudi med počitnicami, ko se na šoli odvijajo 
nekatere dejavnosti, poleg tega pa imajo poleti še generalko, ko klopi očistijo 
čigumijev in postorijo ostale obveznosti. 
 
S sodelavkami se naša čistilka še kar dobro razume, v zelo dobrih odnosih pa je s 
šefom, torej ravnateljem. Njena nadrejena je tudi gospa Podgoršek, ki je 
zadolžena za nadzor čistilk. 
Gospa Irena nam je povedala, da ne učenci in ne učitelji nanjo ne gledajo zviška. 
Vseeno pa je vesela, da gre naslednje leto v pokoj.  
 

Živa Dolenšek, 6. C, Kaja Hegedič, 9. C 
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Nekaj o divjih odlagališčih … 
 

JOŽETOVA SPREOBRNITEV 
 
Na Trsteniku blizu cerkve je živel Jože. Imel je sila neurejeno življenje, saj mu 
je že davno ušla žena, ki se je naveličala ves čas pospravljati za njim. 
Pred staro, skoraj že podrto hišo, iz katere je že vse viselo, je kraljeval velik kup 
starih gum, pločevine, železa in ostalih odpadkov … Nekega dne, ko se je komaj še 

prebil do vhodnih vrat, se je le  odločil, da bo 
vso kramo odpeljal na smetišče, a je ugotovil, 
da njegova stara, že malo zarjavela prikolica 
ni registrirana in da s prevozom do precej 
oddaljenega smetišča ne bo nič.  
Odločil se je, da bo smeti skrivaj odpeljal v 
bližnji gozd na divje odlagališče. 

 
Naslednji dan je na prikolico naložil vse smeti, ki jih je imel pred hišo, in jih 
odpeljal v gozd. Ohišje pralnega stroja, star pokvarjen računalnik, televizor in še 
veliko drugega je odložil na kup sredi gozda, kjer so ležali že drugi raznovrstni 
odpadki: razbite ploščice, opeka, steklenice, stari lonci, obleka ... Ko je vse zložil 
s prikolice, se je usedel v avto in se odpeljal nazaj proti domu, vesel, da se je 
rešil nesnage. 
 
Zvečer, ko se je odpravljal v svojo zanemarjeno posteljo, pa se je ponovno 
spomnil na smeti, ki jih je pustil sredi gozda. Nič dobro se ni počutil. Ponoči je 
imel čudne sanje in tlačila ga je mora. Sanjal je, da smeti zastrupljajo naravo, da 
jih je vedno več in da so prekrile drevje in grmovje. Sanjal je, kako se sušijo 
rastline in kako  živali zbegane tekajo okrog čudne navlake, ki se je pojavila v 
gozdu. 
 

Zbudil se je že zelo zgodaj in sklenil je, da bo 
smeti pobral in odpeljal na pravo smetišče. 
Odpravil se je na AMZS, registriral prikolico in 
se takoj odpeljal v gozd.  Vse smeti, tudi tiste, 
ki niso bile njegove, je naložil na prikolico in jih 
odpeljal na Tenetiše.  
Vesel je bil, da je gozd spet čist, da je opravil 
dobro delo in da so smeti tam, kjer morajo biti.  

Mogoče bi pa tudi ženo dobil nazaj, če bi naredil red še po hiši? Bomo videli ... 
 
Žan Jauh, Karolina Rakovec, 6. C 
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GRESTE TOREJ NA RANDI V BLIŽNJI GOZD IN SE LAHKO SKRIVAJ 
POLJUBLJATE NA FOTELJIH IZ STARIH GUM, OBDANIH S PRAZNIMI 
PLOČEVINKAMI PIVA, VONJATE OPOJNO DIŠEČE RAZLITO MOTORNO 
OLJE, IZ KOŠČKOV PLOŠČIC IN OPEK SESTAVITE MOZAIK SVOJI 
LJUBEZNI IN SE DRŽITE ZA ROKE OB GLEDANJU SESUTEGA STAREGA 
TELEVIZORJA: GOZDNI KINO POD ZVEZDAMI. ROMMMMMMANTIKA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KAKŠNE PA SO RESNIČNE POSLEDICE DIVJIH ODLAGALIŠČ ZA NARAVO? 
Gospod Marjan Mohorič je malo razložil, kako je s tem.  
Na odlagališčih se nahajajo pogosto zelo strupene snovi, ki izredno škodljivo 
vplivajo na naravo: 
― motorna olja onesnažujejo podtalnico in vso vodo nasploh (ena kapljica olja 
onesnaži več kot 10 000 l vode); 
― baterije vsebujejo zelo strupene snovi, ki uničujejo živalski in rastlinski svet; 
― steklo zelo počasi razpada in lahko zaneti tudi požare; 
― plastika prav tako razpada zelo počasi in pri tem nastanejo zelo strupene 
snovi. 
 
KATERI ODPADKI NAJBOLJ ŠKODUJEJO OKOLJU? 
Med najbolj nevarnimi odpadki so baterije, motorna olja, plastika, stari pralni 
praški in kozmetika, čistila … 
 
KAJ SE ZGODI Z ODPADKI, ČE NEKJE LEŽIJO DALJ ČASA? 
Nekateri razpadejo hitro, drugi počasi; lahko se pri razpadanju razgradijo v 
snovi, ki so okolju zelo nevarne. Motorna olja, praški, čistila, škropiva za vrt in 
kmetijstvo učinkujejo takoj, plastika, kovine ipd. pa razpadajo več let ali 
desetletij ― na koncu pa je rezultat enak, in sicer nepopravljivo uničena narava. 
 
SPRAŠEVALA JE KAROLINA RAKOVEC, 6. C 
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PUST 
 

 
LETOŠNJI PUST NA J BI BIL EKO. TO SMO 
DOKAZALI Z OBILICO POLIVINILASTIH 
VREČK IN Z BIO KROFI .  
 
NEKATERI RAZREDI SO VZELI MISIJO 
REŠEVANJA PLANETA ZARES IN SO SE 
POSKRILI V ZELENJAVO, POLŽE, ROŽICE IN 
GLISTE, SE NAŠLI V KANTAH, JEDRSKIH 
ODPADKIH IN SE OVILI V RAZNOVRSTNE 
OLUPKE ...  
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UČITELJI SO SE PRIKAZALI V 
ŠOPKIH. IN POLIVINILU, 
SEVEDA.  
 
ENKRATNA PRILOŽNOST 
VIDETI VRHOVNEGA 
POVELJNIKA V PAJKICAH IN 
OVITEGA V VREČKO ZA SMETI. 
LE KDO BO POTEM JOKAL, ČE 
MU UKOR PRIMAŽE VELIKI 
POMLADNI MAK?! 
 

 
 
 
 
 
 
Na koncu so 
prišle še Fate 
in malo 
poreciklirale
… 
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Risba: Sandra Bundalo, 6. c 

Intervju z meteorologom s Finske 
 
Gospodu Vesi smo poslali vprašanja po elektronski pošti.  
 
NAM LAHKO POVESTE NEKAJ O 
SEBI?  
Star sem 44 let, živim v mestu Turku na 
jugozahodu Finske. Imam družino s 
tremi otroki (sinova 18 in 12 ter hči 16 
let).  
 
KAKŠEN JE VAŠ POKLIC? KAJ 
POČNETE V ŽIVLJENJU?  
Sem meteorolog na finskem 
meteorološkem inštitutu. Včasih sem 
napovedoval vreme, od leta 1988 do 
poletja 2008, ampak od 1990. naprej 
sem vedno več poučeval meteorologijo in 
vodil tečaje za meteorologe po svetu. 
Zdaj vodim meteorološki program za 
evropske meteorologe.  
 
KAJ JE PREDMET VAŠIH RAZISKAV 
IN KAKO DOLGO ŽE RAZISKUJETE? 
Moje najljubše raziskave so bili vedno 
vremenski sistemi v Evropi in 
Atlantskem oceanu ter uporaba 
satelitskih slik pri njihovem 
raziskovanju. S tem sem začel že kot 
vremenski napovedovalec. Pomembno je, 
da veš, kakšna je videti vremenska slika, 
ko je še nad Atlantikom. Leta 1996 sem 
začel sodelovati v skupnih projektih, pri 
katerih evropski znanstveniki in 
napovedovalci vremena proučujejo in 
dokumentirajo te vremenske sisteme 
bolj sistematično. Zanima me tudi megla 
in napovedovanje megle!    
 
KAKŠNI SO REZULTATI VAŠIH 
RAZISKAV?  
Te rezultate si lahko pogledate v raznih 
vodičih in priročnikih za satelitsko 
meteorologijo, obstajajo različne študije 

primerov, računalniški moduli za učenje, 
internetne vremenske napovedi po 
Evropi. http://satreponline.org  je dober 
začetek, če želite pogledati, kaj sem 
delal zadnje čase.  
 
SODELUJETE TUDI PRI PROJEKTIH 
ZUNAJ FINSKE?  
Večinoma delam za projekte zunaj 
Finske ― predvsem v okviru Evrope, 
sodelujem pa tudi s kanadskimi, 
ameriškimi, južnoafriškimi, avstralskimi 
in ruskimi sodelavci in vremenskimi 
postajami 
 
KAJ TRENUTNO NAJBOLJ OGROŽA 
NAŠ PLANET? 
Ne ekonomska kriza, ampak mogoče 
prehitre klimatske spremembe in 
okoljski problemi ― onesnaženje, slabo 
ravnanje z odpadki, pomanjkanje pitne 
vode za milijone ljudi. Povečanje plinov v 
atmosferi bo povzročilo vedno večje 
težave v naravi in za človeštvo. Še 
posebej problemi v kmetijstvu so lahko 
zelo kritični v bližnji prihodnosti za 
najrevnejše narode na Zemlji ― 
predvsem za Afriko.  
 
KLIMATSKE SPREMEMBE SO BILE 
VEDNO PRISOTNE. ALI JE KAKŠNA 
RAZLIKA MED PRETEKLOSTJO IN 
SEDANJOSTJO?  
Klimatske spremembe so bile vedno 
prisotne in vedno bodo. A spremembe, ki 
se dogajajo zdaj, so drugačne od ostalih, 
saj se odvijajo izjemno hitro (v nekaj 
desetih ali sto letih) in očitno so 
posledica človeškega ravnanja. Naravni 
razlogi (spremembe v sončni energiji, 

http://satreponline.org/�
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aktivnosti Zemlje, delovanje vulkanov 
itd.) danes ne morejo razložiti 
sprememb, ki se dogajajo. Če 
primerjamo ― v času ledene dobe se je 

podnebje spremenilo 5―6 stopinj v 
4000 letih. Danes pa bo do take 
spremembe prišlo v manj kot 100 letih. 
Poglej si graf spodaj. 

 

 
Temperaturne spremembe od zdaj do 400 000 let nazaj. X-os: tisoč let. Ledene dobe 
se pojavijo vsakih 100 000 let. Otoplitev po ledeni dobi je hitra, samo 4000 let.  

 
MENITE, DA SO DINOZAVRI ZATO 
IZUMRLI?  
Menim, da so dinozavri doživeli nenadno 
spremembo v okolju, zaradi katere so 
izumrli v zelo kratkem času. Mnenje 
nekaterih je, da je ogromen meteor 
zadel Zemljo in povzročil začasno 
ohladitev podnebja, ker je prah za nekaj 
let zakril sonce.  
 
KATERI METEOROLOŠKI FENOMEN 
SE VAM ZDI NAJBOLJ ZANIMIV? 
Grom je zanimiv in tornado ima zelo 
zanimive lastnosti, ampak moja najljubša 
je tiha morilka ― megla.   
 
KAKO NATANČNO PA METEOROLOGI 
LAHKO NAPOVEDO VREME? 
Odvisno, kaj želite ― popolna napoved o 
tem, koliko dežja bo zapadlo v aprilu, ne 
bo uspešna. Če pa želite napovedati  

temperaturo za Kranj za naslednji dan, 
bo verjetno 90 % napovedi pravilnih. 
ZAKAJ SO NEKATERE NAPOVEDI 
PRAVILNE, DRUGE PA NE? 
Odvisno je tudi od letnega časa in od 
stvari, ki jo napoveduješ – najlaže je 
napovedovati temperature, medtem ko 
je težko napovedati plohe poleti, ker jih 
je vsepovsod veliko ― nekateri kraji 
ostanejo suhi, drugi kraji le nekaj 
kilometrov stran pa bodo deležni stotine 
mm dežja. In v medijih (TV, radio) boste 
napoved slišali v eni ali dveh minutah. 
Velikokrat se zgodi, da ljudje slišijo 
nekaj drugega, kot pa je napovedal 
napovedovalec, oziroma ga narobe 
razumejo.  
 
ALI VERJAMETE RADIJSKIM 
VREMENSKIM NAPOVEDIM?  
Verjamem, ampak moram poslušati zelo 
pozorno, da jih prav razumem.  
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POZNATE SLOVENIJO? STE 
RAZISKOVALI PODNEBJE NAŠE 
DRŽAVE? KAJ STE UGOTOVILI? 
V Sloveniji sem bil dvakrat, leta 2006 in 
2007. Je eden izmed najlepših krajev, ki 
sem jih kdaj videl. Upam, da bom še kdaj 
lahko šel tja. Podnebje ima zelo različno 
― pod Alpami tipično alpsko podnebje, 

po drugi strani pa je zraven Jadranskega 
morja klima zelo mila.  
 
ALI SKRBITE ZA NARAVO IN KAKO? 
STE PRIVATNO ZELENA OSEBA? 
Za naravo skrbim po najboljših močeh, 
recikliram smeti, uporabljam kolo in 
javni promet, kadarkoli je možno. Sem 
normalno zelena oseba.   

 
 
 
NAŠI MODROSLOVCI S ŠOLSKEGA HODNIKA SO RAZKRILI, KAJ 
SE BO ZARADI ONESNAŽEVANJA ZGODILO Z MAMO ZEMLJO  
 
 
Kmalu bomo živali in ljudje izumrli. 

Onesnažena bo pa vse bo smrdelo. 
Reciklirati je brezveze, saj bo itak čez 3 leta padel komet na Zemljo in bomo vsi 
umrli. (si velja zapomniti) 

Zemlja bo eksplodirala. (buuuuuuuuuuum) 
Počila bo pa na pol bo šla.  

Razpadla bo, morje se bo dvignilo pa ljudje bodo vsi zboleli.  
. 
Krtki bodo umrli pa metuljčki tudi pa rožic ne bo več. 

Vse nas bo pobralo in se bo Zemlja na novo sestavila. (preroško) 
Zemlja bo eno veliko smetišče. (Tenetiše rules) 

Zelo bo smrdelo. (samo da ne bi po prešvicanih nogavicah ) 
 
Me ne zanima, saj itak tega ne bom doživela. (tako se govori!) 

Ne bo več pitne vode. (pili bomo samo kokakolo, kul) 
Več bo bolezni. 

Zemlja bo ovenela. (kako pesniško) 
Ne bomo imeli več računalnikov in nam bo dolgčas. (mamiiiii, igraj se z mano) 

Ne bo elektrike in ne bomo mogli uporabljati telefonov. (edina res tragična 
novica, kajne) 

Sinovom bomo rekli, naj bodo v šoli zanič, potem bodo šli pa vsi za smetarje in 
bodo počistili vso nesnago.  
 

Risba: Jerneja Šušteršič, 7. a 

S PREROKI SE JE MENILA KAROLINA RAKOVEC, 6. c 
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NARAVOSLOVNI DAN V STRAHINJU 
 
 
V sredo, 12. 11. 08, smo šestošolci imeli naravoslovni dan. V Strahinj smo z 
avtobusi prispeli v 10 minutah. Najprej smo si šli pogledat posestvo, ki je zelo 
veliko. Pred šolo imajo ribnik, v katerem je polno rib. Potem smo šli na njivo, kjer 
pridelujejo zelišča; tam smo videli rman, žajbelj, drobnjak, sivko ... Na posestvu 
sta dva rastlinjaka: mali in veliki. V malem rastlinjaku so dijaki ravno sejali 
motovilec, v velikem pa smo videli večinoma okrasne rastline (trobentice, 
marjetice ...). Na strehi hleva in mehanične delavnice so sončni kolektorji, to je 
največja tovrstna elektararna v Sloveniji. Proizvede kar za 30 gospodinjstev 
elektrike in to pokriva 1/3 šole. V šoli imajo tudi šolski sadovnjak, ki se imenuje 
Nacovca. Na posestvu smo videli tudi živali: konje, ovce, osle, krave ... Imajo tudi 
slovensko pasmo konja lipicanca.  
Potem ko smo si ogledali celo posestvo, smo odšli  reševat učni list, kjer  smo 
spoznavali žita in poljščine. 
Naš naravoslovni dan je zelo hitro minil, ker je bilo tako zanimivo. 
 
Katja Sever, 6. b 
 
 
 
 

 
EKO TRGOVINA 

 
 
Biotehniški center ima tudi eko trgovino. Trgovina je v kozolcu nasproti šole. V 
njej lahko najdete biološko pridelane stvari, npr. mlečne izdelke, sirišča, kulture, 
zelišča, sadje, zelenjavo ... Vodja trgovine je Polona Roglič.  
Zanimivost te trgovine pa je, da v njej izdelke prodajajo dijaki. 
 
Delovni čas trgovine je: 
Torek: od 13.00 do 18.00 
Četrtek: od 9.00 do 13.00 
 
Cenik njihovih izdelkov najdete na spletni strani biotehniške šole Strahinj. 
 
Katja Sever, 6. b 

 
Risba: Ema Sajovic, 6. c 
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Gledališki klub se predstavi 
 
NASLOV: Poslednja želja Rozalije M. (ekološka drama) 

AVTORICA BESEDILA in REŽISERKA: Vika Šuštar 
TEMA: ekologija 
KOSTUMI IN SCENA: Daša Lunder Črnilec 
TEHNIČNA POMOČ: Bine Traven, Mirko Žarković, Dejan Mirčič, Teja Miklavčič, 
Nadja Srpčič 
IGRALCI: Učenci GLK OŠ Franceta Prešerna Kranj 
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DRAMATIČNO, ŠOKANTNO IN RESNIČNO 
 
Poslednja želja Rozalije Mučnik je ekološka drama, ki je dramatična, šokantna in 
hkrati realistična. 
Predstava govori o stari čarovnici (Rozaliji Mučnik), tako ji v igri pravi dvanajst 
njenih sorodnikov, ki si želijo le njenega denarja in hiše na podeželju. 
A Rozalija Mučnik  napiše tri dele oporoke, tako da največji kos dediščine dobijo 
šele na koncu. Igra se je dogajala v hiši Rozalije Mučnik, kjer je bilo pohištvo 
roza in sivo (Rozalija ― roza), čas je lepo prikazovala ura, ki je svoje kazalce 
spretno vrtela, rekviziti, narejeni iz pene, so v zadnjem delu prikazali predvsem 
materialno bogastvo sorodnikov. 
Tudi mladi igralci so se potrudili. Njihova igra je bila prepričljiva, še posebaj všeč 
mi je bila igra Patrika Trobca. 
Predlagam vam, da si predstavo ogledate, saj je poučna, hkrati pa vam da misliti, 
kaj smo naredili z našim koščkom Zemlje. 
 
Katja Sever, 6. b 
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ROZALIJA SE GOTOVO OBRAČA V GROBU 
 
Ujeli smo dva igralca iz nove gledališke predstave ― Patrika in 
Bogdana 
 

 
 
O čem govori delo, ki ste ga uprizorili, in kdo je avtor predstave? 
P: Bogata Rozalija Mučnik umre, njeni sorodniki pa želijo dobiti 10 hektarov 
prečudovite zemlje in  400000 evrov, ki jih je zapustila v oporoki. Pohlep jih 
razžre, na koncu pa dobi celo dediščino njen pošteni vrtnar. Avtorica in režiserka 
je gospa Vika Šuštar. 
 
Kakšno  sporočilo nosi predstava? 
B: Sporoča, da ne smemo onesnaževati 
okolja. 
P: Tema je ekologija, sporočilo pa je 
to, da ne smemo uničiti prekrasne 
Zemlje 
 
Koliko časa ste se pripravljali? 
B: Dolgo, skoraj vsak dan po dve ali tri 
ure. 
P: Pripravljali smo se trikrat na teden. 
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Je bilo težko? 
B: Ne, ker je bilo polno smešnih dogodkov.  
P: Da. ker se je v to vlogo težko vživeti. 
 
Ti je tvoja vloga všeč? 
B: Da, ker sem si že takoj želel igrati vrtnarja. 
P: Zelo mi je všeč, saj sem sam prosil zanjo. 
 
Kako izgleda na vajah? 
P: Najprej naredimo nekaj jezičnih vaj, nato 
se skušamo osredotočiti na igro. 
 
Kako premaguješ tremo? 
B: Jaz običajno nimam treme, če pa me 
zagrabi, jo premagujem tako, da se 
pretvarjam, da me nihče ne gleda. 
P: Tremo premagujem tako, da se bistrim, 
meditiram, hodim po prostoru, včasih se 
mečem po tleh. (Mentorica je gotovo 
navdušena nad takimi prijemi) 

BRET PIT s Prešernove 
Kaj je smešnega pri predstavi? 
B: Meni je na vajah najbolj smešen prijatelj ― Klavdij Starman. 
P: Najbolj smešen je vrtnar, ki ga igra Bogdan. Vsi mislijo, da je neumen, na koncu 
pa se izkaže, da je edini imel prav in je svoj del zemljice obdržal 
 
Kakšen je tvoj kostum? 
B: Na glavi nosim klobuk, obut sem v škornje in oblečen imam brezrokavnik. 
P: Najprej sem oblečen v črno majico in kavbojke, ko pa podedujem denar, se to 
opazi po veliki pisani kravati in klobuku. 
 
Kdo je napravil kostume in kdo sceno? 
B: Sceno in kostume je izdelala učiteljica Daša Lunder, pomagali pa smo tudi sami. 
 
Ali imate šepetalca? 
B: Ne, se moramo kar sami znajti. 
 
 
ZASLIŠEVALA JE SANDRA BUNDALO, 6. C 
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EKO HOROSKOP 
 
 
REGRAT (21. 3.–20. 4.) 
Šola: Mhm … le kaj naj rečem? Šlo bo navzgor in navzdol!  
Zdravje: Tvoje zdravje bo nihalo gor in dol prav tako kakor tvoje ocene. Lahko bi pazil/-a 
na bolj uravnoteženo prehrano. Predlagam regratovo solato. 
Ljubezen: Regratove lučke ti bodo letos prinašale srečo na ljubezenskem področju. Tvoja 
simpatija te bo pogruntala in vse se bo razvijalo v tisto smer, ki bo ugodna zate.  
 
 
VRTNICA (21. 4.–20. 5.) 
Šola: Domači niso ravno navdušeni nad tvojimi ocenami, kajne? Daj, potrudi se in si 
zastavi cilj, ki ga boš lahko uresničil/-a. Pospravi svojo sobo in naredi red na pisalni mizi. 
Potem pa se resno loti učenja. 
Zdravje: Od ljubezni se ti bo vrtelo v glavi, meglilo pred očmi, grabila te bo omedlevica, 
toda težave bodo samo prehodne.  
Ljubezen: Poglej malo okrog sebe in našel/-a boš sorodno dušo. Ljubezen se bo razcvetela 
kot vrtnica.  
 
 
ČEŠNJA (21. 5.–21. 6.) 
Šola: V šoli boš spoznal/-a veliko prijateljev, saj si zelo družaben/-a. Spoznal/-a 
boš tudi, da ni z vsemi dobro češenj zobati. Čeprav te bo pri učitelju nekaj 
zmotilo, se boš prilagodil/-a. 
Zdravje: Dobil/-a boš angino, vendar te bo pozdravil češnjev čaj. 
Ljubezen: Ker imaš zelo rad/-a rdečo barvo, boš v znak ljubezni podaril/dobila 
prekrasno rdečo vrtnico. 
 
 
KAKTUS (22. 6.–22. 7.) 
Šola: Vsebina redovalnice bo slabo vplivala na domače razmere. Doma boš moral/-a 
sodelovati pri pospravljanju stanovanja in drugih hišnih opravilih.  
Zdravje: Počutil/-a se boš, kot bi sedel/-a na kaktusu.  
Ljubezen: Preveč zahtevaš. Ne morejo imeti vsi predstavniki nasprotnega spola 
modrih oči in IQ 185.  
 
 
SOLATA (23. 7.–23. 8.) 
Šola: Pospravi že enkrat to solato na svoji mizi. Le kako se sploh znajdeš v taki 
zmešnjavi?! Potrudi se, ni več veliko do konca šolskega leta. 
Zdravje: Jej manj mesa in več solate. To bo vplivalo na boljše počutje in 
prebavo. Imel/-a boš tudi več energije za športne dejavnosti. 
Ljubezen: Se ti zdi, da tvoja simpatija nori za tabo še bolj kot ti za njo? 
Napaka! Gre za čisto navadno fatamorgano. Si pač v fazi, ko vidiš vse, kar si 
želiš. 
 
 
KROMPIR (24. 8.–23. 9.) 
Letos boš imel/-a pa res krompir! 
Šola: Ocene se ti bodo zelo izboljšale, zato te bodo imele učiteljice veliko raje. Končno 
boš splezal/-a s pike   
Zdravje: Vsi okrog tebe bodo kašljali, kihali …, ti pa boš poln/-a energije. 
Ljubezen: Spoznal/-a boš novo simpatijo. Če že imaš fanta/punco, ti svetujem, da veliko 
časa preživita skupaj. 
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HRUŠKA (24. 9–23. 10.) 
Šola: V primerjavi z lanskim letom bo tole obdobje zate precej ugodnejše. 
Zdravje: Ne boj se. Razen junija bodo vsi meseci kar v redu. 
Ljubezen: V tvojem primeru gre le za veliko prijateljstvo, ki bo nate delovalo nadvse 
pozitivno. 
 
 
 
KOSTANJ (24. 10.–22. 11.) 
Šola: Pogosto se boš sprl/-a z učitelji zaradi ocen. Popuščaš. Zagrabi predvsem pri 
zgodovini in biologiji.  
Zdravje: Počutil/-a se boš osamljeno. Jezen/jezna boš na ves svet. 
Ljubezen: Amorjeva puščica te je pošteno zadela in zdaj ves čas samo sanjaš o svojem 
princu oz. princesi. Ukreni kaj! 
 
 
 
KORENJE (22. 12.–20. 1.) 
Šola:  V šoli boš občutil/-a pozitiven preobrat, saj nate ne bo vplivala pubertete. 
Zdravje: Probleme, ki si jih imel/-a, si rešil/-a in to ti je dalo ogromno energije in 
poleta.  
Ljubezen: Na šolskem hodniku se boš zaletel/-a v neko osebo, ki bo v tvojem srcu 
povzročila zelo prijetne občutke. Uživaj in se končno prepusti sladki zaljubljenosti.  
 
 
 
JAGODA (23. 11.–21. 12.) 
Šola: Zaradi svoje bujne domišljije pozabljaš na fiziko in matematiko. 
Zdravje: Naredi nekaj zase! Od samega ležanja in lenarjenja te bo še konec.  
Ljubezen: Ravno kot po maslu ti ne gre, ampak tako slabo pa spet ni.  
 
 
 
LUBENICA  (21. 1.–19. 2.) 
Šola: Vsi samo strmijo vate, saj ti vse, česar se lotiš, uspeva. 
Zdravje: Zdrav duh v zdravem telesu. Namesto da ves prosti čas presediš pred 
računalnikom, razmisli o kakšni športni dejavnosti.  
Ljubezen: Nikoli ne reci nikoli. Zgodilo se ti bo nekaj neverjetnega, da ti ne bo 
verjela tudi tvoja najboljša prijateljica. Poskusi ohraniti trezno glavo tudi v vročih 
dneh, ki prihajajo! 
 
 
 
LOKVANJ (20. 2.–20. 3.) 
Šola: Bolje, da več koncentracije posvetiš učenju. Staršem pa 
raje povej za tisto slabo oceno ― obeta se ti dokaj 
vznemirljivo obdobje, polno smeha, adrenalina, presenečenj … 
Zdravje: O tistem čudnem piskanju v ušesih ne premišljuj več. 
Tako kot je prišlo, bo tudi odšlo. Malo si odpočij in med 
počitnicami bodi čim več zunaj. 
Ljubezen: Doma bo nastala velika sprememba, in sicer v tvoje 
dobro. Dosedanji urnik šola-učenje-šola se bo spremenil! Tako 
da bo v urnik prišla tudi zabava, kino, koncerti in nenazadnje 
tudi težko pričakovana ljubezen.  
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Čistilna akcija 
 
 
 
Ker Kranj čist poln je smeti, 
počistit smo ga moral mi. 
 
V soboto pred šolo smo se zbrali, 
da  svinjarijo bi pobrali.  
In da vse bi še bolj grozno blo, 
klobuke moral dat smo na glavo.  
 
Šele ko začneš pobirati smeti, 
se zaveš, 
kakšni packi smo mi vsi. 
Plenice, čiki, pločevinke, bljak, 
le kaj bi blo, če bi to storil vsak! 
 
Groza, kako umazan je ta svet ―  
če ne bomo česa ukrenili, 
bo treba v smeteh  umret!  
 
Potem smo pred šolo se vrnili, 
pojedli sendviče in sok popili.  
 
Večkrat bi moral bit tak dan, 
pa Kranj ne bo več tolk usran! 
 
 
Teja Jarc, 8. a 
 
 
 
 
 
CELO LETO PRIDNO SMETIMO, DA IMAMO POTEM EN DAN NAMESTO 
POUKA ČISTILNO AKCIJO, JUHEJ! PA NAJ ŠE KDO REČE, DA 
ONESNAŽEVANJE NE PRINESE NIČ DOBREGA 
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KRAN NI USRAN. No ja  
 
Sobota, 4. 4. 2009 – Ob 9. uri zjutraj smo se 
zbrali pred šolo in dobili klobučke, rokavice in 
smetarske vrečke. Odšli smo proti ulici Franca 
Rozmana Staneta, kjer smo začeli s smetarsko 
akcijo. Sploh nismo vedeli, kje naj začnemo 
čistiti, saj je bilo toliko drobnih smeti ― 
ogorkov, zamaškov … Čistili smo zelenice, a te 
še zdaleč niso bile očiščene. Tudi če bi šli še 
petkrat pobirat smeti na iste zelenice, bi jih 
nabrali še enkrat toliko.  
Na smetarski akciji smo nabrali mnogo 
zanimivih stvari: staro kolo, ki je bilo še 
uporabno, manjkali sta mu samo kolesi in sedež, 
dežnik, kartonasto plato, uporabne natikače …  
Premaknili smo se h kitajski restavraciji Azija. 
Tam nam je prijazen gospod podaril bonbone.  
Po dobrih dveh urah čiščenja smo odšli pred 
šolo na malico.  
Kljub naši smetarski akciji pa je KRAN ŠE 
VEDNO USRAN! 
 
Katja Sever, 6. b  
 
Našli smo kar nekaj škodljivih odpadkov: vrečke, oblačila, vžigalnike, ostanke petard, 
polomljeno kolo, papirčke, plastenke … Bili smo v parih, vsak par je imel po eno vrečko. 
Nekateri smo nabrali polne vreče smeti, nekateri pa samo nekaj papirčkov.  
Ko smo naslednji dan prišli na tisto mesto, kjer smo pospravljali, sem kar pobuljila, saj je 
bilo spet vse umazano. 
 
Ariana Abdić Kralj, 6. b 

 
 
 
 
 
 
 
Naš razred je našel staro kolo, natančneje, našel ga je Timotej. Že po petih korakih smo 
bili izmučeni, saj smo s Timotejem in Gašperjem nosili kolo. Čeprav je bilo kolo precej 
oskubljeno, je bilo težko. 
 
Aljana Čehić, 6. b 
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AKCIJA ZBIRANJA HRANE ZA ŽIVALI 
 
Na naši šoli so se učitelji v okviru 
šolskega vzgojnega načrta odločili, da 
bomo za divje živali iz azila na Mlaki ter 
za zapuščene pse in mačke iz zavetišča v 
Horjulu zbirali hrano, plodove, odeje ter 
odslužene brisače. V Horjulu in na Mlaki 
so bili navdušeni nad našo dobrodelnostjo, 
saj nujno potrebujejo hrano in odeje za 
živali. Med počitnicami smo bili vsi zelo 
zagnani in pridno zbirali stvari za uboge 
živalice. Podarjenega materiala žal nismo 
stehtali ― bilo pa ga je za poln šolski 
kombi. Ker so bili v zavetiščih vsega zelo 

veseli, smo se odločili, da zbiranje še kdaj 
ponovimo. 
Akcijo so organizirale učiteljice Jana 
Florjančič, Tanja Beravs in Jana Varl. 
Učiteljica Jana Florjančič je bila zelo 
presenečena, kaj vse smo prinesli in koliko 
smo zbrali, še bolj vesela pa bi bila, če bi 
več hrane nabrali v naravi in ne toliko 
kupovali. Povedala je, da je tudi sama 
obiskala obe zavetišči, ki pa ju sploh ne bi 
potrebovali, če bi bili ljudje do svojih 
hišnih ljubljenčkov bolj odgovorni.  

 
Tjaša Marušič, 6. a, Katja Lopuh, 6. c  

 

PRIŠLE SO TAČKE POMAGAČKE 
 
Za tiste, ki smo pridno nosili hrano za 
živali v garderobno kletko, v kateri se je 
to zbiralo, so na naši šoli pripravili 
presenečenje ― predstavile so se nam 
Tačke pomagačke, ki obiskujejo ljudi po 
bolnicah, domovih za ostarele ... 
K nam sta prišli dve psički: Avša in Žana. 
Najprej  nam je gospa Barbara pokazala, 
kako se na preprost način in ne da bi se 
umazali, pobere pasji iztrebek. Na 
glinenih kakcih smo to poizkusili tudi mi. 
Potlej je gospa Barbara še pokazala, kako 
se pravilno približamo psu, da se ne 
prestraši, in pa kako se postavimo, če se 
na nas "spravi" pes. Seveda smo lahko 
psički tudi pobožali.  
Za konec pa so nam pripravili pravi show. 
Najprej sta gospa Nani in psička Žana 
pokazali, kako Žana preskoči vrvico, teče 
skozi tunel in na koncu skoči skozi obroč. 
Za nas sta izvedli še t. i. slalom in nato 
je nastopila še Avša s svojo lastnico. Tudi 

onidve sta nam pokazali slalom, nato pa je 
Avša zaigrala, da je mrtva; za konec je 
naredila še pasji preval. 
A prireditve še ni bilo konec. Ko so Tačke 
pomagačke odšle, je prišla Nina iz 
zavetišča za divje živali Mlaka. Najprej 
se nam je zahvalila za vse, kar smo 
prispevali, nato pa je pokazala še ježka in 
sovo. Oba smo lahko pobožali. 
Povedala nam je, da je sovo zbil avto in jo 
je neki gospod imel nekaj časa pri sebi 
doma. Ker pa je imela premajhno kletko, 
si je zlomila peresa. 
Ježka pa je nekdo našel in ker je vedel, 
da nima dovolj maščobe za zimo, je 
poklical zavetišče za divje živali Mlaka. 
Če najdete kakšno poškodovano ali bolehno 
divjo žival, le pokličite v zavetišče za 
divje živali Mlaka. 
Telefonsko številko zavetišča dobite pri 
učiteljici Tanji Beravs. 

 
Katja Sever, 6. b 

Risba: Andrej Marinček, 7. c 
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KJE POSKRBIJO ZA GOZDNE ŽIVALICE, KI SO 
IZGUBILE STARŠE ALI SE POŠKODOVALE? 

 
Na Mlaki najdemo azil za divje živali, in sicer na Golniški cesti 76. 

 
Na naši šoli smo za gozdne prebivalce “na oddihu” zbirali hrano ter odeje.  
Zavetišče vodi  gospa Nina Orehar, ki nam je zaupala nekaj zanimivosti. Z njo sta 
se pogovarjali Urška in Metka Sajovic, 6. a. 
 
KJE IN KAKO NAJDETE ŽIVALI? 
Mi ne najdemo nobene živali, najdejo jih ljudje po celi Sloveniji. Potem nas pa 
pokličejo in jim povemo, kako nas najdejo in kako naj pripeljejo najdeno žival.  
 
KAJ NAJPREJ STORITE Z ZAPUŠČENIMI ŽIVALMI, KO PRIDEJO K VAM? 
To pravzarav niso zapuščene živali, ker jih ni nihče zapustil, to so 
POŠKODOVANE DIVJE živali, torej take, ki živijo neodvisno od človeka. Najprej 
izpolnimo poseben sprejemni list, na keterega zabeležimo, kje je bila žival 
najdena in kdaj, kdo jo je pripeljal ... Potem jo veterinar oskrbi in zdravstveno 
pregleda, sledi nega in na koncu, če gre vse po sreči, žival izpustimo nazaj na 
mesto, kjer je bila najdena.   
 
KATERE POŠKODBE SO PRI ŽIVALIH, KI JIH SPREJMETE V ZAVETIŠČE, 
NAJBOLJ POGOSTE? 
Najpogostejši so zlomi kosti; zlomljene so na primer peruti ali noge … Največkrat 
pa sprejmemo osirotele mladiče, ki so izgubili starše.  
 
KAKŠNO POMOČ POTREBUJEJO ŽIVALI? 
Zelo različno. Včasih morajo na operacijo, nekatere potrebujejo samo nego, 
mladiče je treba hraniti po steklenički in podobno. 
 
KATERIH ŽIVALI PA JE SEDAJ NAJVEČ PRI VAS? 
Trenutno je največ ježev in ptic, to so npr. kanje, golobi ...  
 
KOLIKO ČASA JE ŽIVAL OBIČAJNO V  ZAVETIŠČU? 
To je zelo odvisno od poškodbe in tega, ali gre za mladiča ali odraslo žival. Ampak 
največkrat od tri do štiri mesece. 
 
KAKO SE PA ŽIVALI RAZUMEJO MED SEBOJ? 
Živali so skupaj glede na vrsto, zato da se ne poškodujejo med seboj ali celo 
pojedo druga druge. Tako na primer kanje ne bomo dali k skobcu, ampak k drugi 
kanji.  
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ALI SO KATERE VRSTE POSEBNO AGRESIVNE? 
Mogoče so še najbolj napadalne kozače. Kanja lahko tudi dobro poškoduje, če je 
treba. Vendar pa vse živali napadejo le v obrambi, torej če se počutijo ogrožene. 
Nikoli ne napadajo namerno. 
 
KATERA OD SPREJETIH ŽIVALI JE BILA NAJNEVARNEJŠA? 
Medveda imamo dva, samo ne tukaj, ampak na Koroškem. Medved bi lahko človeka 
tudi ubil, če bi ga napadel. 
 
OD KOD DOBITE SREDSTVA ZA ZDRAVLJENJE? 
Denar za zdravila priskrbi Agencija za okolje in prostor, in sicer pokrije približno 
70 odstotkov. Za ostalo moramo najti sponzorje. 
 
V KAKŠNIH PROSTORIH BIVAJO ŽIVALI? 
Bivajo v boksih, to so manjše lesene škatle. Potem imamo še akvarije, letalnice (to 
so veliki prostori, ograjeni z mrežo in zgrajeni iz lesa) in opore (večje ograjene 
prostore). 
 
KOLIKOKRAT NA TEDEN PA ČISITE PROSTORE? 
Čiščenje poteka vsak dan, enkrat tedensko pa prostore tudi razkužimo.  
 
KJE NAJDETE HRANO ZA ŽIVALI ? 
Večinoma moramo vso kupiti. 
 
ALI JE ŽE VELIKO ŠOL POMAGALO PRI ZBIRANJU HRANE? 
Ne. Mislim, da do sedaj tri, ampak vaša šola je zbrala največ ― res ste se zelo 
potrudili. Tega sem zelo vesela in upam, da bomo še kdaj sodelovali. 
 
KAKO POSKRBITE ZA REKREACIJO ŽIVALI? 
Za rekreacijo imamo velike prostore, letalnice, kjer živali dobijo primerno 
kondicijo, preden grejo nazaj v naravo. 
 
LAHKO TUDI SAMI PRIDEMO SPREHAJAT ŽIVALI OZIROMA JIM DELAT 
DRUŽBO? 
Ne. Živali gredo nazaj v naravo in se morajo zato ljudi bati, ne pa da se jih 
navadijo. Te možnosti pri nas ni, je pa v zavetiščih za male živali. 
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JE MOGOČE DIVJE ŽIVALI TUDI POSVOJITI? 
Je, vendar so pogoji za to zelo strogi, posvojite pa lahko le tiste živali, ki ne 
gredo nazaj v naravo. Vedno pa ima prednost izpust nazaj v prvotno okolje, če se 
le da. Ujed in sov pa ni mogoče posvojiti, saj zakoni to prepovedujejo. 
 
ALI PREVERITE, KAKŠNE POGOJE ZA ZIVLJENJE IMAJO MOREBITNI 
NOVI LASTNIKI ŽIVALI IZ ZAVETIŠČA? 
Seveda. Pogoji so uradno določeni na Agenciji za okolje in prostor, ki nato tudi 
preverja, v kakšnih razmerah bivajo živali 
 
ALI IMATE V AZILU POLEG DIVJIH ŽIVALI TUDI DOMAČE LJUBLJENČKE? 
Ja, imamo psa čuvaja ter enega kunca, ki je prišel čisto slučajno. 
 
ZAKAJ STE SE SPLOH ODLOČILI ZA ZAVETIŠČE? 
Že od malih nog skrbim za živali, veliko sem jih imela tudi doma. Prej sem delala 
tudi že v živalskem vrtu in tam sem spoznala, kaj je zavetišče za divje živali. 
Povezala sem se z veterinarjem dr. Golobom in skupaj sva ustanovila ta azil. 
 
 
NEKAJ ŠTEVILK 
Od maja leta 2004 so sprejeli 1892 živali, od tega 1378 ptic, 445 sesalcev, 67 
plazilcev in 2 dvoživki. Izpustili so jih 1409, to je 74 % vseh živali. 
 
Samo v letu 2008 je prišlo v zavetišče 450 živali; 263 so jih izpustili, 94 živali je 
poginilo, 74 pa jih je še vedno v zavetišču. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanja 
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NEKAJ PRISRČNIH IZ PRVEGA RAZREDA 
 
Moj oči je pa enkrat popil toliko kokakole, da je potem pol ure rigal.  
 

Moj oči pa pije pir. To ni dobro, ker je notri alkohol. Alkohol je škodljiv, ker se 
lahko zastrupiš ali pa si pijan. Potem te mora pa kdo držati, da ne padeš.  

 
Če voziš z avtom po cesti in je tam policaj z eno tako liziko svetlečo, te ustavi in 
reče, da pokaži vozniško ... Potem pa vpraša, a si pripravljen pihati. Če si pijan, ti 
pa vzame vozniško in moraš še enkrat v avtošolo. 
 

Jaz sem mojemu atiju že stokrat rekla, naj neha pir piti pa cigarete pa alkohol v 
flaši, pa me ne posluša.. Sem rekla atiju, da ne sme kaditi v avtu, da ne bo kakšna 

eksplozija. Pa smrdi.  Mami pa je vegetarijanka. Nič takega ne je. 
 
Jaz sem pa pri očiju že veliko požirkov pira popila.  
 

Meni je pa dal ati na Dolenjskem vino. Pijem rdeče pa belo vino pri babici.  
 
Jaz sem prvič cucnila kapljico rdečega vina, ampak je bil fuj. 
 

Moja mami ne je mesa, ker ve, da je škoda živali. Morali bi jesti samo zelenjavo 
pa sadje. 

 

 
Risba: Žan Jauh,6. c  
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ZA KONEC PA ŠE PET ZAPOVEDI 
 
 

VARČUJ Z VODO! 
 

• medtem ko si umivaš zobe, naj ne teče voda 
• vrt zalivaj z deževnico 
• avtu malo prahu ne škoduje ― ni ga treba vsak teden utapljati v vodi 

in čistilih 
• umivaj se le ob zapovedanih praznikih  

 
VARČUJ Z ENERGIJO! 

 
• ne glej televizije ― španske žajfnice slabo vplivajo na prebavo 
• ugašaj računalnik in luči; ob svečah je bolj romantično 
• pozimi pazi pri kurjavi ― v dnevni sobi ne gojite banan, zato ni treba 

imeti 30 stopinj 
• veliko počivaj 

 
NE UNIČUJ OKOLJA S SMETMI! 

 
• papirčkov se ne splača saditi po tleh ― nikoli ne zrastejo nazaj v 

čokolado 
• kjer je voda iz pipe neoporečna, ne pij plastične  
• namesto plastenk raje kupuj izdelke v steklenicah 
• v trgovino pojdi s košaro ali večkrat uporabno vrečko 
• cigarete ubijaj v pepelniku in ne na tleh 
• ne hodi v hribe in v gozd, saj za tabo ostajajo kupi svinjarije  

 
OHRANJAJ ČIST ZRAK! 

 
• potovanje z letalom izniči ves trud vsakdanjega varovanja okolja, tako 

zelo uničuje zrak 
• vozi se s kolesom in hodi peš ― noge niso samo za okras mini krila  
• šminkiranje s terenskim avtom zamenjaj z javnim prevozom 
• ne jej govejega mesa, saj nam plini kravjih prdcev kopljejo grob  
• počasneje dihaj in ne preklinjaj  

 
RECIKLIRAJ ODPADKE! 

 
• obišči reciklažno oazo na Prešernovi šoli in naučili te bomo manir 

•  
• Risba: Karolina Rakovec, 6. c 
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