
7. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA 

 

30. 11. 2017 se je zaključil natečaj 7. Mlade pesniške olimpijade s temo JAZ SEM 

JAZ, TI SI TI …, ki so ga razpisali JSKD OI Dravograd in Klub koroških študentov 

v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit in ZKD. 

 

Natečaj je bil namenjen promociji poezije in širjenju literarne kulture med 

osnovnošolci ter predstavitvi poezije mladih širši javnosti. 

 

Tudi učenci naše šole so sodelovali na tem natečaju in izmed 114 pesmi iz 19 

slovenskih osnovnih šol sta nagradi prejela tudi naša učenca. 

 

To sta ELIZABETA LIZA MURŠEC, 4. A; mentorica Breda Križan, ki je v prvi 

kategoriji učencev od 2. do 4. razreda prejela 3. nagrado;  

ter LOVRO VALENKO, 8. B; mentorica Sonja Lenarčič, ki je v kategorijo učencev 

od 5. do 9. razreda prejel priznanje za pesem, ki se sicer ni uvrstila med tri najboljše, 

a je po kvaliteti pozitivno izstopala. 

 

Podelitev nagrad bo v soboto, 11. 11. 2017, v Dvorcu Bukovje – Dravograd. 

 

Iskrene čestitke! 

Mentorici 

 

 

PESMI 
 

JAZ SEM JAZ IN TI SI TI 

 

Jaz sem jaz 

in ti si ti, 

vsak po svoje 

živi. 

 

Ko pogledam 

te v oči, 

se mi zazdi, 

da nisi podoben mi. 

 

Jaz bela sem 

in ti črn si, 

vsak v pravljici 

junaka lovi. 

 

 

Bodi ti in 

jaz bom jaz. 

Ne sledi mi! 

 

Jaz sem jaz 

in ti si ti, 

življenje se 

naj ne spremeni. 

 

Ta svet naj 

takšen živi, 

skupaj igramo 

lahko se vsi. 

 

 

ELIZABETA LIZA MURŠEC, 4. A 

 

 



JAZ SEM JAZ, TI SI TI 

 

Glej, vsi po svetu smo drugačni! 

A zato nismo grdi spački. 

Vsak od nas drugačen je, 

zato drugih žali ne! 

 

Kaj če vsi enaki bi bili? 

Bi nam to bilo všeč? 

Jaz sem le eden na svetu, 

na celem širnem tem planetu. 

 

Prav tako si ti … 

Edinstvena oseba, 

ki se tega ne zaveda 

in se ti to zdi beda. 

 

Priznajmo si: 

vsi žalimo ljudi. 

Pač takšni smo vsi. 

Pa kaj če oseba smrdi? 

 

Naj bo majhna in debela 

ali pa preveč bela. 

Naj bo suha in velika, 

po vsem telesu raznolika. 

 

Najprej pred svojim pragom pometi! 

Drugih ne ocenjuj, 

raje jih spoštuj. 

Brzdaj se! Čuj! 

 

Vsi počnemo napake. 

Popravimo, negativno misel ustavimo! 

Ni pomembno, od kod kdo prihaja, 

pomembno je, kar se v glavah dogaja. 

 

LOVRO VALENKO, 8. B 

 


