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MOJ KOTIČEK 
 

Sobota je dan, 

ko skrbi lahko odženem stran. 

Odpravim se v svoj kotiček, 

v katerem bi užival še ptiček. 
 

Usedem se na vrečo 

in se poglobim v bralno srečo. 

Da vzdušje je bolj prijetno, 

si prižgem še dišečo svečo. 
 

Izberem si zanimivo knjigo, 

ki me ponese v širni svet. 

Ure hitro bežijo. 

oči se mi iskrijo. 
Neja Mrvar, 6. a  



NAGOVOR RAVNATELJICE 

OB IZDAJI eBILTENA NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC«  

 

 

Spoštovane bralke, spoštovani bralci! 

 

Neizmerno me veseli, da tudi letošnje koledarsko leto zaključujemo z izdajo likovnih in 

literarnih del naših učencev. Z ustvarjanjem in oblikovanjem učenci gradijo svojo 

osebnost in značaj. Skozi svoja dela svoj sproščujoči »plac« doživljajo kot prostor, kjer 

se počutijo sproščeni, varni  in sprejeti. V bogastvu pisnega in likovnega izražanja se 

lahko kadarkoli potopijo v brezmejni svet domišljije, v katerem so  srečni, uspešni in jim 

je dovoljeno sanjati in upati.  

Letošnji likovni in literarni natečaj je še toliko bolj poseben, saj smo z njim uspeli poseči 

tudi izven meja šolskega prostora. Verjamem, da nas bodo majhni koraki, ki jih 

delamo skupaj, na koncu pripeljali na sam vrh, k uspehu na vseh področjih.  

Želim vam, da še naprej ohranite vedrino in iskrico nasmeha. Kajti ko ste srečni, bodo 

srečni vsi okrog vas.  

Želim vam, da ste še naprej dobri do sošolcev, učiteljev in staršev in sreča se bo 

prelivala nazaj v vas.  

Želim vam, da se zavzeto učite in redno opravljate svoje šolske obveznosti. Tako boste 

dosegli vse, karkoli si želite. 

Vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem se za čudovite izdelke iskreno zahvaljujem in vam 

želim obilo novih idej tudi v prihodnje.  

Hvala mentoricam in uredniškemu odboru za spodbudo in oporo učencem. 

Neprecenljivo je v življenju naleteti na učitelja, ki razume učence, jih spodbuja in krepi 

njihova močna področja. 

Hvala Zavarovalnici Triglav, d. d., da ste nas videli in zaznali naše potrebe. 

Bodimo zadovoljni s stvarmi, ki smo jih dosegli. Bodimo ponosni, da smo se uspešno 

spoprijeli z izzivi in z odliko dokončali zastavljeno delo. 

 

Mija Penca Vehovec, ravnateljica 

 

  



 

 

HIMNA OŠ ŽUŽEMBERK 

(Besedilo: učenci OŠ Žužemberk in Matej Kocjančič) 

 

Žužemberk je kraj veselja, naša šola v njem stoji, 

tu na skali grad bohoti se in Krka žubori. 

V našo šolo so hodili znane žene in možje, 

slavo kraja so ponesli v širni svet in čez morje. 

 

V naši šoli se učimo in prijateljstva gradimo, 

tu se kujemo, zorimo in se znanja veselimo. 

 

Suhokranjci smo najboljši, šola nam je v ponos, 

saj v znanju ali športu nam nihče nikjer ni kos. 

Naša šola sploh ni šala, naša šola resna je, 

saj ima še velik vrtec in kar tri podružnice. 

 

V naši šoli se učimo in prijateljstva gradimo, 

tu se kujemo, zorimo in se znanja veselimo. 

 

 

  



PREDSTAVITEV POTEKA ŠOLSKEGA LIKOVNEGA IN LITERARNEGA NATEČAJA  

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

 

Tudi za šolsko leto 2022/23 smo se odločili oddati vlogo na razpis Zavarovalnice 

Triglav, d. d. Še pred zaključkom šolskega leta 2021/22 je ravnateljica dobila odgovor, 

da je bila šola izbrana na razpisu za donatorska sredstva. In tkanje idej se je pričelo 

...  

Knjižnica je – in naj bi ostala tudi v prihodnje – središče, jedro, srce šole; knjižnica je 

prostor, ki ni namenjen le izposoji knjig, pač pa je tudi prostor, v katerem se razvija 

domišljija, v katerem srečujemo somišljenike in v katerem nastajajo nove ideje. Ravno 

zato smo se odločili, da bi bila tema letošnjega šolskega likovnega in literarnega 

natečaja prostor, kjer se počutimo udobno, prijetno, skratka, »plac«, kjer smo 

sproščeni ali Naš sproščujoči »plac«. V šoli naj bi bil takšen prostor prav v šolski knjižnici. 

In z donatorskimi sredstvi Zavarovalnice Triglav, d. d. se bo lahko v njej preuredil, 

posodobil družabni kotiček.  

 

 

 

 

 

 

S temi besedami so bili na OŠ Žužemberk s podružnicami Ajdovec, Dvor in Šmihel k 

sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju povabljeni učenci. Razmišljali so o 

prostoru, kjer se počutijo sproščeno, in ustvarjali likovne in literarne izdelke na temo 

spodbudnega in varnega učnega okolja, kar predstavlja prednostno nalogo šole. 

Svoje izdelke so ustvarjali v poljubni likovni tehniki ali pa so pisali pesmi.  

Natečaj je potekal od 22. 9. 2022 do 20. 10. 2022. Učenci so ustvarjali znotraj 

posameznih oddelčnih skupnostih. Vsak mentor je nato izbral do 5 izdelkov. Zbrane 

izdelke je na koncu pregledala še komisija ter določila nagrajence po triletjih. 

Podeljenih je bilo 12 nagrad, 6 za likovno in 6 za literarno področje. Nagrajenci so bili 

razglašeni na šolski prireditvi, njihovi izdelki pa predstavljeni v biltenu, objavljenem na 

šolski spletni strani. V šolski avli je bila postavljena razstava likovnih izdelkov, najboljši 

literarni izdelki pa so bili prebrani na prireditvi.   

Iskrena hvala vsem sodelujočim učencem in njihovim mentorjem.  

Uredniški odbor  



 

 

 

 

 

 

NAGRAJENCI LIKOVNEGA IN 

LITERARNEGA NATEČAJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

1. TRILETJE 

LIKOVNO USTVARJANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Zala Plut, 1. r., PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lana Kmet, 2. r., PŠ Ajdovec  



 

 

 

 

 

 

2. TRILETJE 

LIKOVNO USTVARJANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Taja Kmet, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aleš Blaznik, 6. b  



 

 

 

 

 

 

3. TRILETJE 

LIKOVNO USTVARJANJE 
 

  



 

 

Žana Hrovat, 8. a 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lana Plot, 9. b  



 

 

 

 

 

 

1. TRILETJE 

LITERARNO USTVARJANJE 
 

 

 

 

 

  



SUPER SOBA 

 

V MOJI SUPER SOBI 

NASTAJAJO ŽELJE IN VESELJE. 

TAM SE UČIM 

IN TUDI SPIM. 

MOJA SOBA JE LEPA, 

V ROZA BARVO ODETA. 

KO DOLGČAS MI JE, 

SKOČIM V KNJIGO SANJ IN POGLEDAM, KDO JE TAM. 

 

Lina Škufca, 2. r. 

 

 



MOJ KONJIČEK 

 

V MOJI MALI SOBI SKRIT IMAM KOTIČEK, 

JOJ, KAKO ŽELIM SI, 

DA V NJEM BI BIL KONJIČEK. 

 

Manca Lušin, 2. r 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

2. TRILETJE 

LITERARNO USTVARJANJE 
 

  



MOJ KOTIČEK 

 

Sobota je dan,  

ko skrbi lahko odženem stran. 

Odpravim se v svoj kotiček, 

v katerem bi užival še ptiček. 

 

Usedem se na vrečo 

in se poglobim v bralno srečo. 

Da vzdušje je bolj prijetno, 

si prižgem še dišečo svečo. 

 

Izberem si zanimivo knjigo, 

ki me ponese v širni svet. 

Ure hitro bežijo, 

oči se mi iskrijo. 

 

Neja Mrvar, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

 

Tam, kjer sivi beton živi, 

tam moj najljubši »plac« ždi. 

 

Za šolo pogovarjamo se 

in tam igramo igrice. 

 

Tam rada berem, 

se učim in nalogo naredim, 

potem pa domov odhitim. 

 

Zelo vesela sem, 

da ga imam 

in do 9. razreda ga ne dam. 

 

Nika Gliha, 6. b 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

3. TRILETJE 

LITERARNO USTVARJANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

 

Ne vem, če vam bi to zaupal, 

saj vsega res ne smeš izdati, 

a skoraj sem že čist' obupal, 

resnico žal vam moral bom priznati. 

 

To »plac« je, kjer mi je lepo, 

tam vržem se na sedežno. 

Takrat, ko mi je res hudo, 

prižgem še dobro »muziko«. 

 

No, zdaj že ugotovili ste, 

da dnevna soba moj »plac« je. 

Tam rad preberem knjige vse, 

kamin pa zraven greje me.  

 

Če knjižnica tak »plac« bi imela, 

ponosna bi bila in vesela, 

saj veliko bralcev bi prevzela 

in nobena knjiga ne bi bila predebela. 

 

Žiga Novak, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

 

Knjižnica je kraj, 

kjer vsak je dobrodošel 

v ta preprosti raj.  

 

Tam se lahko učimo  

in včasih ure zamudimo. 

V knjižnici je »plac«, 

kjer s prijatelji se zaigraš. 

 

Knjižnica je tudi kraj, 

kjer se študenti tako učijo, 

da skoraj zaspijo.  

 

Matic Rugelj, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

IZDELKI SODELUJOČIH NA 

LIKOVNEM IN LITERARNEM 

NATEČAJU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lenart Gnidovec, 1. r. 

 

Žiga Jordan, 1. r., PŠ Ajdovec 



 

Viktorija Kavčič, 1. r. 

 

 

Žiga Miklič, 1. r., PŠ Dvor 



 

Lovro Mirtič, 1. r., PŠ Dvor 

 

 

Anže Nose, 1. r., PŠ Dvor 



 

Alja Primc, 1. r., PŠ Dvor 

 

 

Mateo Soklič, 1. r. 



 

Marcel Turk, 1. r., PŠ Šmihel 

 

 

Gal Zupančič, 1. r. 



 

Nalin Gruden, 2. r., PŠ Šmihel 

 

POLETJE 

MED ROŽAMI SEDIM IN SE VESELIM. 

KO PA METULJ PRILETI, 

REČEM: JUPI! 

NATO LASTOVICE PRILETIJO IN SE VESELIJO. 

PA ŠE KNJIGO V ROKO VZAMEM 

IN PRAVLJIČNE JUNAKE UJAMEM. 

Ivana Perko, 2. r. 

 



 

Sabrina Radovac, 2. r., PŠ Ajdovec 

 

 

 

 

 

 

NA TRAVNIKU 

NA TRAVNIKU SEDIM IN SE VESELIM, 

KER TRAVNIK RES POLN JE ČUDES. 

SPOMLADI LEP JE TULIPAN, 

KER ZALIVAM GA VSAK DAN. 

NARCISE TUDI VŠEČ SO MI, 

KER NJIHOV CVET DIŠI. 

Ana Sadar, 2. r.  

 



NA IGRIŠČU 

RAD IMA IGRIŠČE, 

TO JE MOJE SKRIVALIŠČE. 

S PRIJATELJI SE IGRAM, 

KER RAD JIH IMAM. 

ZDAJ PAGREM NA KOLO 

ZA ZDRAVO TELO. 

Aleks Vidmar, 2. r. 

 

 

 

 

 

 

Tim Bevk Blatnik, 3. r. 

 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Kolo leti, 

Manca spi. 

Neža jezdi, 

Mitja vrešči. 

To mi je všeč. 

Resno? Ne veš? 

Matija Ban, 3. r., PŠ Dvor  

 

 

 

 

 

 

 

Neja Glavan, 3. r., PŠ Šmihel 



 

Živa Hren, 3. r., PŠ Dvor 

 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Mucki po travici skakljajo 

in veselo se igrajo. 

Zraven njih ležim 

in se jim smejim. 

Igram klarinet 

spet in spet in spet. 

Rada se zabavam, 

pojem, rišem, plavam. 

Počutim se lepo, 

sprostim pa se zelo. 

Živa Hren, 3. r., PŠ Dvor 



 

Gaja Hrovat, 3. r. 

 

 

Nika Ivanec, 3. r., PŠ Šmihel 



 

Luka Kastelic, 3. r., PŠ Šmihel 

 

 

Neža Matko, 3. r., PŠ Dvor 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

V svoji sobi imam knjige, 

v katerih piše fige. 

Prostor tu je velik, 

zato je tu ogromno knjig. 

Brati je zabavno, 

zato je tudi glavno. 

Jakob Mirtič, 3. r., PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Murn Bec, 3. r., PŠ Dvor 

 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Rada se igram z mucko 

in za zajtrk pojem štručko. 

Rada pojem, plešem, igram na klavir, 

v Novem mestu je železniški tir. 

 

Mojemu kužku je ime Nero, 

pri nas je petelin Pero. 

Pri nas doma je res lepo, 

krasno je zelo. 

Tjaša Murn Bec, 3. r., PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

Ajda Štrasberger, 3. r., PŠ Dvor 

 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Sami na obali sedimo, 

s prijatelji molčimo. 

Beremo, plavamo, se veselimo, 

s prijatelji dobrimi se učimo. 

 

Drugi dan gremo veselo, 

ker videli smo ribo debelo. 

Začudeni smo zelo, 

ker je tej ribi hudo. 

 

Domov gremo vsi žalostno, 

ker je vse zelo barvasto. 

Na morju luštno je, 

ker zabavamo se. 

Ajda Štrasberger, 3. r., PŠ Dvor 

 

 

Klara Štupar, 3. r., PŠ Dvor 



 

Jan Urbančič, 3. r. 

 

 

Ines Zupančič, 3. r., PŠ Dvor 



 

Neja Zupančič, 3. r. 

 

 

Klara Župevec, 3. r., PŠ Ajdovec 



 

Neža Ban, 4. r., PŠ Dvor 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Vsak ima en svoj košček sveta, 

kjer najde mir in veselje srca. 

Vsak tam lahko knjige ima 

ali družino 

ali prijatelja. 

Lahko se tam 

z bratcem ali s sestrico igra. 

Tja gre, 

ko kaj narobe je 

ali ko te glava boli 

ali ko vse drugo zbeži. 

Jaz rabim svoj sproščujoči plac. 

Vsak ima en svoj košček sveta. 

Neža Ban, 4. r., PŠ Dvor 



 

Živa Erpe, 4. r. 

 

 

Jan Gorenčič, 4. r., PŠ Ajdovec 



PRENOVLJENA TELOVADNICA 

Telovadnico smo dobili 

in jo čisto prenovili. 

Obroče smo kupili 

ter jih v kroge položili. 

 

Seveda vse to je le v moji domišljiji, 

a telovadnico bi res lahko malo spremenili. 

To sem včeraj razlagal učitelju, 

on pa me je poslal zdravstvenemu reditelju. 

 

O tem sanjam že cele dneve, 

a vsi tega nočejo, ker so reve. 

Nekoč bom imel svojo telovadnico 

in imel jo bom v žepu kot denarnico. 

Patricija Mesarič, 4. r.  

 

 

Lina Mohorčič, 4. r. 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Zelo rad grem 

na svoj sproščujoči »plac«. 

Tam rad skačem, 

tečem, 

se igram. 

Tam se počutim veselega, 

srečnega, 

pozabim na prepire vse, 

svet spet lep mi je. 

Moj sproščujoči »plac« moj dom je, 

rad ga imam nadvse. 

Kris Murn, 4. r., PŠ Dvor 

 

 

Kris Murn, 4. r., PŠ Dvor 



SKRIVNI PROSTOR 

Moj prostor je tak, 

da ne pozna ga še vsak. 

V omari tiči, 

pa nikamor ne zbeži. 

 

Ena blazina je res fina, 

glasba pa razburljiva. 

 

A prostor je tak, 

da najde ga že skoraj vsak. 

Anže Rojc, 4. r. 

 

 

 

 

 

Adam Skube, 4. r.  



 

Lea Šabić, 4. r., PŠ Dvor 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Vsak ima en  svoj »plac«, 

en košček sveta. 

Tam počne vse, 

kar si želi. 

Skače, se lovi, 

igrice igra, 

se s prijatelji rad ima. 

 

Ko mi gre na jok, 

ko sem razburjena, 

ko sestra mi nagaja, 

grem na svoj »plac«. 

Vsak ima en svoj »plac«, 

en košček sveta. 

Lea Šabić, 4. r., PŠ Dvor 



 

Jan Škraba, Legan, 4. r., PŠ Dvor 

 

 

Erik Štupar, 4. r., PŠ Ajdovec 



 

Domen Zupančič, 4. r., PŠ Dvor 

 

 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Vsak svoj sproščujoči kraj ima, 

kjer počiva ali igrice igra. 

Sam rad na kolo grem, 

s prijateljem se rad karkoli igram, 

samo da sveži zrak imam. 

Med igro pozabim na vse skrbi, 

si naberem novih moči. 

Potem vse lažje je 

in šolska naloga od rok mi gre. 

Domen Zupančič, 4. r., PŠ Dvor 



 

Eva Župevec, 4. r., PŠ Ajdovec 

 

 

Neža Hrovat, 5. a 



 

Ažbe Kelšin, 5. a 

 

 

Anže Štravs, 5. a 



 

Tadej Župec, 5. a 

 

 

Jakob Jarc, 5. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Moja soba je varen plac, 

kjer zabava se dogaja, 

kjer veselje obstaja 

in bratec nagaja. 

 

Je »plac«, ko rabim tišino 

in imam vročino. 

Tu najdem varnost in mir, 

ko nastane brezvezen prepir. 

 

V sobi spim in večino časa preživim. 

To je kraj, kjer se učim, 

da v življenju kaj »nardim«. 

Tevž Jefim, 5. b 

 

 

Blaž Lukanc, 5. b 



MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Moj sproščujoči »plac« je moja soba, 

tam se pokaže vsa moja lenoba. 

Ponoči se utopim v moje sanje, 

podnevi pa v neznanje. 

Všeč mi je pogled na nebo, 

ker vem, da kmalu sonce bo. 

Sprosti me pogled na moje kužke, 

ko iz gozda slišim zvok puške. 

Moj sproščujoči »plac« je zame varen kraj, 

boljši je kakor pot v raj. 

Upam, da še dolgo bo tako, 

da varen »plac« to zame bo. 

Anja Miklič, 5. b 

 

 

 

Lina Plot, 5. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Na sprehodu po gozdu s psičko 

sva srečali veveričko. 

Nagovorila je naju, 

da sedaj sva v raju. 

 

To svet je mnogih čudes, 

saj okoli nas je polno nenavadnih dreves. 

Tam se sprostim 

in živali mirim. 

 

To skriti je kotiček, 

kjer udomačil se je ptiček. 

Tam res uživam 

in skrite kotičke odkrivam. 

 

V gozdu na vsakem koraku, 

se gibljem na čistem zraku. 

Jesen obarva gozd v zlato 

in meni se to zdi zelo lepo. 

Larisa Pograjc, 5. b 

 

 

 



 

Larisa Pograjc, 5. b 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Moj prostor za sprostitev je slap, 

je moj in mu ni enak. 

Najraje ga imam poleti, 

ker sončni so obeti. 

 

Pod slapom je tolmun, 

v njem plava riba, ampak ne tun. 

Njegova višina res ni velika, 

sem pa skakalec kot se šika. 

 

Poleti je suh in brez vode, 

v neurju pa pokaže nam zobe. 

Moj prostor je to 

in upam, da vedno bo. 

Vid Škraba Legan, 5. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Igrišče je moj sproščujoči «plac«. 

Tam brcam žogo in se sprostim. 

 

Igra z žogo je moja droga. 

Vsak dan čakam, da zabijem 

gol okoli droga. 

 

Ko brcam žogo, se umirim, 

prostor v mislih naredim. 

 

Brcamo sem, brcamo tja, 

kmalu vsi prijatelji se pojavijo 

pri meni doma. 

 

Veselo, norčavo popoldne mine. 

Jaka, hitro domov, 

me klic mame prekine. 

 

Jutri se spet popoldne dobimo. 

A nujno je, da domačo nalogo 

prej naredimo! 

Jaka Vovk, 5. b 

 



 

Kristjan Žbogar, 5. b 

 

 

Nik Bambič, 6. a 



V SVETU KNJIG 

Medtem ko čakam, da sonce zaide, 

obrnem še zadnji list svoje knjige. 

Joj, kako je b'la zanimiva! 

 

Smešna, napeta in tudi igriva. 

Prav všeč mi je tale »plac« moj, 

razmišljam, ko odprem zaboj. 

O, kako bom brala nocoj! 

Šelestijo polne strani … Joj! 

Čutim – besede prelivajo se. 

Uh, kako radovedna sem že! 

Ja, to bo to! 

Obiskala bom knjigo, 

čisto novo in zapeljivo, 

iskrivo, viharno, nagajivo. 

 

Pokliče me mami, da moram spat'. 

Lahko noč, pa hitro zaspat. 

Ah in vsi že v hiši zaspimo, 

ceste sanj nas poneso v drugo deželo. 

Ela Hren, 6. a 

 

Daša Malovrh, 6. a 



 

Jakob Mohorčič, 6. a 

 

  

Ana Mlakar, 6. a 



KRAJ, KJER SKRBI ODPLAVAJO 

Ko problemov imam dovolj, 

v gozd stečem, 

probleme za seboj vlečem, 

v grmovje jih mečem. 

 

Ko prispem na gozdno jaso, 

klavir začne igrati, 

ptice žvrgoleti – 

melodija me premami, 

da na vse skrbi se pozabi. 

 

Glasba se zasliši, 

konj pridrvi, 

muca zaprede, 

kuža jo že lovi. 

 

To je najljubša melodija, 

saj prihaja iz srca. 

Jaz sem zopet srečna 

in v meni je spet energija. 

Ana Mlakar, 6. a 

 

 



 

Neja Mrvar, 6. a 

 

MOJA SOBICA 

Na podstrešju naše hiše 

moja sobica stoji. 

Skozi moje okno sonce sije 

in mi za učenje da energije. 

 

Moja sobica je moje zatočišče. 

V njej svobodna in sama 

počnem stvari, ki me veselijo, 

in imam mir pred ostalo družino. 

 

Moja sobica je modre barve – 

včasih je nebo, včasih morje. 

V njej sem vedno dobre volje. 

Neja Muren, 6. a 



 

Anže Novak, 6. a 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

 

Luka Rajer, 6. a 



 

Neli Zupančič, 6. a 

MOJ KOTIČEK 

Moj sproščujoči »plac«  

je doma v dnevni sobi. 

Sem na kavču in včasih spim, 

včasih pa samo ležim. 

 

Moj sproščujoči »plac«  

je doma v dnevni sobi – 

tam ležim in se 

slovenščino učim. 

 

Moj sproščujoči »plac«  

je doma v dnevni sobi – 

tam na sedežni na desni 

zbiram ideje za pesmi. 

 

Moj sproščujoči »plac« 

je doma v dnevni sobi – 

tam nisem sama, z mano sta še dve muci, 

ena je Brina, druga pa Luci. 

Neli Zupančič, 6. a 



 

Nina Pucelj, 6. b 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Ko se na stol zavihtim, 

v čudni svet odletim. 

Tam se odvija vse 

le po mojem okusu. 

 

Rožnati konj in zeleni metulji, 

lisasti pes pa še ladja na travi … 

Luna pa kar podnevi vstopi  

in se na moj znak zavihti. 

 

»To je to!« rečem na glas, 

ko nalogo končujem jaz! 

Ema Skube, 6. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Tam, kjer Krka žubori, 

kjer ptički pojo, 

kjer modro je nebo … 

 

Kjer trava je zelena še bolj, 

da zelena tako ni nobena – 

tam je moj najljubši »plac«! 

 

Tam rada berem, 

gledam naravo, 

kdaj pa tudi 

ležem v travo. 

Taja Tomažin, 6. b  

 

Jan Zupančič, 6. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Knjižnica te sprosti, 

te napolni z močmi. 

Police so polne knjig, 

polne zgodb, pravljic in pesmi. 

 

Če rabiš pomoč, prosi knjižničarko – 

ona ti bo priskočila na pomoč. 

Čisto vse najdeš tam, vse, kar srce ti poželi – 

za domače branje, bralno značko pa tudi za zabavo. 

 

Kadar te nekdo razjezi, 

knjižničarka je pravi naslov. 

A še vedno se drži pravil – 

 bodi tiho in ne poškoduj knjig! 

 

Še prijatelja opomni, 

naj gre v knjižnico še on. 

Pojdi z njim in mu pomagaj. 

Opozori ga na pravila in se skupaj veselita. 

Lana Blatnik, 7. a  

 

 

 

 

 

 

 



 

Maja Dovč, 7. a 

 

 

 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Sproščujoči »plac« je »plac«, kjer živijo sanje  

in se utrjuje splošno znanje. 

Tu se skrivajo želje, skrivnosti  

in naše otroške radosti. 

 

Tukaj ni pravil, ampak le zabava 

in otroški smeh do ušes. 

Maja Dovč, 7. a 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Sproščujočega »placa« nimajo vsi. 

Tam pa veseli smo vsi. 

 

Tja se gremo sprostit'. 

In s knjigo v roki se poveselit'. 

Pod hrastom sredi trave brat' – 

ne moremo se te narave naveličat'.  

 

Ta »plac« je poseben – čist 

in vedno me razveseli. 

Blaž Lavrič, 7. a 

 

 

 

Nik Legan, 7. a 



 

Gregor Rojc, 7. a 

 

 

Rebeka Papež, 7. a 



 

Klara Šabić, 7. a 

 

 

Grega Bradač, 7. b 



 

Manca Iskra, 7. b 

 

 

Patrik Kelšin, 7. b 



 

Tamara Maver, 7. a 

 

 

Eva Murn, 7. b 



 

Žiga Novak, 7. b 

 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Naš »plac« je »plac«, 

»plac«, kjer se sprostimo, 

»plac«, kjer se zaigramo, 

»plac«, ki si ga uredimo, kakor želimo, 

»plac«, ki ga spoštujemo, 

»plac«, ki ga obožujemo, 

»plac«, ki mu zaupamo, 

»plac«, ki je naš prijatelj, 

ki je naš cel svet, 

ki ga ne izdamo. 

Neža Rezelj, 7. b 



 

Neža Rezelj, 7. b 

 

 

Larisa Robida, 7. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Naš sproščujoči »plac – 

to imamo vsi. 

To so lahko 

kraji, drevesa, vasi. 

 

Meni se zdi, 

da narava nas najbolj pomiri. 

Kaj pa misliš ti? 

 

Z družino se po gozdni poti odpravi 

in košaro z gobami napravi. 

Ana Štravs, 7. b 

 

 

Maks Godec, 8. a 



 

Žana Hrovat, 8. a 

 

 

 

 

 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Knjižnica je prostor, 

v katerem je čustev polno: 

od joka do poka roke očeta,  

katerega sin ni naloge naredil 

do dogovorjenega roka. 

 

Notri skrivajo se poeti, 

Prešernovi soneti, 

polno kratkih, dolgih, zahtevnih 

ali lahkih pravljic, 

ki jih vzgojiteljice berejo 

kot uspavanko našim malim mravljicam. 

 

V knjižnici najdemo  

od španskih romanc do balad, 

katere končajo se tragično, 

a nekaterim je to prav magično. 

 

Ko pisatelji pišejo o tesnobi, 

iščejo črnino v svetlobi. 

To bralci začutijo, 

ko knjige zasijejo v čarobnosti. 

Ajda Humek, 8. a 

 

 

 

 



MOJA SOBA 

Moja soba je majhna, 

ampak ji prav nič ne manjka. 

V njej je veliko stvari, 

zato se lahko veliko pripeti. 

V njej delam nalogo, 

lahko pa tudi brcam žogo. 

V njej tudi spim, 

da energijo dobim. 

Ko pridem iz šole, grem v sobo, 

da v knjigi preberem novo dobo. 

Vanjo tudi mačka včasih gre 

in to je za mojo sobo tudi vse. 

Nejc Miklavčič, 8. a  

 

 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Ko pridem domov, 

rada se sprostim, 

svojo težko torbo odložim 

in domačo nalogo naredim. 

 

Moj poseben prostor je med knjigami. 

Med njimi ure in ure prečepim. 

To poseben »plac« je zame, 

saj takrat moja domišljija zaživi. 

Ela Mlakar. 8. a 



 

Jure Petje, 8. a 

 

 

Jaka Godec, 8. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Mnogi poznajo tišino. 

Ostali se jo učimo. To 

je osnovno pravilo. 

 

Na policah veliko je knjig, 

ampak z njimi se znanje dobi. 

Je prostor, kjer svojo 

ljubezen sprostimo. 

Je knjižničarka, od katere lepo besedo dobimo. 

Uspešno si 

branja zaželimo. 

Širino obzorja 

in znanje dobimo. 

 

Pomirjen in sproščen 

lepo se posloviš, 

ampak nazaj si vedno želiš, da 

cilje v življenju dobiš. 

Erik Grm, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Moj sproščujoči »plac« je »plac«, 

v katerem se počutim 

sproščeno in ne zaskrbljeno. 

 

Ta »plac« mi je že od nekdaj res pri srcu, 

še od prej, ko sem bila punčka majhna v vrtcu. 

Res rada notri zadržujem se. 

 

V njem razne zabavne reči počnem, 

a včasih se zaradi žalosti v njega zaprem. 

Od žalosti na postelji ležim 

in vedno se v njej umirim. 

 

Brez misli v njej zvečer zaspim 

in zjutraj se navdušena zbudim. 

»Kaj je to?« se že sprašujete. 

A potem kmalu z mislimi v mojo sobo pripotujete.  

Tia Kopač, 8. b 

 

Katjuša Plot, 8. b 



 

Kiara Murn, 8. b 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Je nekaj posebnega, 

prav zanimivega 

in sproščujočega. 

 

Je nekaj čarobnega 

in prav nenavadnega. 

Če pa zagledaš knjigo, 

vse postane prav zanimivo. 

 

Pridobiš besedni zaklad 

in počutiš se vesel in mlad. 

Pia Pintar, 8. b  



 

Manca Rozman, 8. b 

 

Luka Zupančič, 8. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Če si ti, le to, kar si, 

ne moreš biti več, kot že si.  

Če stopiš med knjige, si vse, 

kar zamisliš si. 

Knjižnica je kraj, kjer v knjigah 

si lahko policaj, pilot vsepovsod, 

kamor te vodi tvoja domišljijska pot. 

 

Knjižnica je nekaterim le »plac«, 

kjer lahko kaj prebereš. 

Drugim pa kraj,  

kjer svoje znanje poženeš. 

Se lahko izobražuješ in nove ideje skuješ, 

se učiš in svoje zgodbe gradiš. 

 

Knjižnica nam je kraj, 

je dom kot beseda, 

kot vsaki dobri knjigi soseda. 

Lahko je sijaj tvojega srca,  

ki ti pove, 

 kje je tvoj krajec 

našega malega sveta. 

Luka Zupančič, 8. b  

 



 

Patrik Blatnik, 9. a 

 

NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Je prostor, kjer pasejo se knjige, 

tam časa za debato ni. 

Knjigo pa si lahko vsak zaželi. 

 

V knjižnici dobrodošel je tudi veseljak, 

a tišina zanj velik je spopad. 

Tam se ego sprošča v deželi branja, 

kjer dobrodošel je vsak korenjak. 

 

Kdor v knjižnico redno hodi, 

mu znanost in radovednost  

odpreta pot v prihodnost. 

Saška Gorenčič, 9. a  



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Ta naša knjižnica 

je čisto mala bližnjica. 

Iz nje znanje smo dobili, 

se besede naučili. 

To je naša knjižnica. 

 

Kje je tvoj kraj miru,  

kjer skačeš kot kenguru? 

Tam se zabavaš  

in med besedami plavaš.  

To je tvoja knjižnica. 

 

Kam pa on teče, 

ko ga vest peče? 

Ko knjige sreča,  

znanje se mu veča.  

 

To je knjižnica, 

ki vsem je bližnjica do znanja. 

Nejc Glavan, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nika Mikec, 9. a 

 

 

MOJ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Moj »plac« je marsikje, 

kot v kuhinji, kjer se je, 

kot v šoli, kjer se vse ve. 

 

Najljubši pa mi je v sobi, 

saj tam počnem, kar se mi le da. 

Včasih ležem, 

drugič pa se na film navežem. 

Nika Mikec, 9. a 

 

 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Jou, 'mej se fajn, ne rab te n'č skrbet', 

najd' si plac, k' bo tud' teb' všeč. 

Sprost' se t'm, nej ti bo udob'n. 

Sam študiraj, da boš b'l sposob'n. 

 

Ne rab'š bit kemist, da znal boš ful za 5. 

Ne rab'š bit slovarč'k, da znal boš vse zapet'. 

Ne rab'š bit' pa tak, k' vse v luft daš. 

Ti rab'š bit' sam svoj, da zaupu sam seb' boš. 

 

Bod' spoštljiv do sebe, bod' spoštljiv do drugih, 

saj vse, kar delaš, to ti n'č ne škodi. 

Mej se fajn, deli to, kar ti je všeč. 

Sam s polno paro naprej, pa najdu boš svoj svet. 

Neža Novak, 9. a 

 

Tara Štravs, 9. a 



MOJ »PLAC« 

Moja soba je prostor, 

kjer sprostim um in srce 

ter odmislim vse skrbi. 

 

Moja soba je ta kraj, 

kjer vsak dan je  

samo še raj. 

 

Soba moja ur miru je, 

kraj, kjer čas nikoli 

hitro ne potuje. 

 

Soba moja je ta kraj, 

kjer um odpotuje mi 

samo še v raj. 

Mia Piletič, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOJA SOBA 

Moja soba je najboljša soba. 

V njej imam mir. 

Kadar kdo vstopi vanjo, 

nisem najboljše volje. 

 

Moja soba je najboljša za učenje. 

V njej se sprostim 

in možgane zbistrim. 

 

Moja soba je velikokrat razmetana, 

pa se čudim, 

zakaj mama razgraja.  

Nika Zupančič, 9. a 

 

Neža Skube, 9. b 



NAŠ SPROŠČUJOČI »PLAC« 

Ko se vse umiri, 

hitro zapri oči. 

Predstavljaj si nebo, 

zvezdnato, neskončno, mogočno. 

 

Potuješ lahko, kamor želiš, 

lahko pa tudi samo v udobnem kavču sediš. 

Včasih rabiš malu miru, 

da misli spočiješ in se z novo energijo »nafilaš«. 

 

Jasno, vsega ne moreš imet', 

a vseeno je svet lep! 

Če gledaš z odprtimi očmi, 

se ti marsikaj lepega zgodi. 

 

Meni je povsod lepo, če ob meni je nekdo, 

ki v srcu nosi knjigo, 

v njej pa nepopisan list, 

svetlobo – mavrično in igrivo. 

Lana Štrasberger, 9. b  

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMO MOJ 

Obnašam se tam kot človek, ki mu za mnenje ni mar. 

Resnost tam ne obstaja. 

Glasnost je z višin božanstva dar. 

Eleganca odmeva, nikoli ne pojenja. 

Lepo zveni, pa naj bo ljudsko ali umetno. 

Slišati mogočnost je le tu mogoče. 

Klima ni potrebna, vedno je hladno, prijetno. 

In prav nikdar ni prevroče. 

Rada sem tam – z manuali, registri in črnino v noti. 

A ko ta kraj zapustim, 

je v meni občutek, da sem na pravi poti. 

Marija Travnik, 9. b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Zagotovo imaš svoj kotiček, kjer si najbolj sproščen/-a. Kako bi elemente tega 

prostora prenesel/-a v šolsko knjižnico? Druženje v njej bi bilo prav gotovo prijetnejše 

…  

Ponuja se priložnost, da sodeluješ na likovnem in literarnem natečaju, ki ga v šolskem 

letu 2022/23 razpisuje OŠ Žužemberk s podružnicami. Tema letošnjega likovnega in 

literarnega natečaja je Naš sproščujoči »plac«. 

 

 

 

 

 

                                                       Vir: https://www.os-novejarse.si/virtualna-knjiznica/. 

Na natečaju lahko sodelujejo učenci OŠ Žužemberk s podružnicami Ajdovec, Dvor in 

Šmihel. 

Dejavnosti za vsa triletja: 

❖ ustvarjanje pesmi na temo Naš sproščujoči »plac«, 

❖ poljubna tehnika risanja in slikanja ali izdelava makete (tudi računalniško 

oblikovanje) na temo Naš sproščujoči »plac«.  

Natečaj bo potekal od 22. 9. 2022 do 20. 10. 2022. 

Mentorji naredijo izbor del. Vsak razred lahko prispeva do 5 likovnih in do 5 literarnih 

izdelkov. Skupinski izdelki bodo izločeni. 
 

Likovni izdelki se zbirajo pri ge. Jani Mrvar, literarni pa pri ge. Aniti Starašinič.  

Mentorji lahko pesmi (lepopis) tudi poslikajo ter slike pošljejo ge. Aniti Starašinič: 

anita.starasinic1@guest.arnes.si. 

Podeljenih bo 12 nagrad (6 za likovni in 6 za literarni natečaj). 

 

Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Takrat bo postavljena tudi razstava z izdelki. Ogled in prebiranje izdelkov bo potekalo 

v okviru oddelčnih skupnosti, ko se bodo te udeležile decembrske čajanke v šolski 

knjižnici. Vsi izdelki bodo predstavljeni tudi v e-biltenu na šolski spletni strani. 

 

Žužemberk, 2. 9. 2022                                                              Zapisala: mag. Anita Starašinič 
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