
PRIREDITEV OD 20. PESNIŠKI OLIMPIJADI IN  

9. OTROŠKI PESNIŠKI OLIMPIJADI 

 

V soboto, 9. 11. 2019, je v dvorcu Bukovje potekala 

prireditev ob 20. pesniški olimpijadi in 9. otroški 

pesniški olimpijadi. Prireditev sta začela voditi glavna 

organizatorja Barbara Žvirc in Robert Preglar. 

 Sledilo je podeljevanje nagrad osnovnošolskim 

nagrajencem. Ena izmed njih sem bila tudi jaz, 

Rozalija Lia Muršec. Dosegla sem 3. mesto v 

kategoriji od 7.- 9. razreda. Izbrali so tudi 17 

izstopajočih pesmi, med katerimi je bila pesem 

Arandjele Horvat, učenke 4. b-razreda. 

 Nadaljeval je dr. David Bedrač, ki je nato svojo 

besedo predal olimpijcem. 16 olimpijcev je prebralo 

svoje pesmi. Dr. David Bedrač je razglasil štiri 

najboljše in na koncu tudi zmagovalko 20. pesniške 

olimpijade Špelo Sketničar. Prireditev je glasbeno 

popestrila Sandra Erpe, ki je odpela in odigrala nekaj 

svojih skladb.  

 

 

 

 

Najini pesmi: 

 
 

REŠIMO SVET 

 

Čas teče, 

ura tiktaka, 

vse se premika, 

vsem se mudi. 

A ura enakomerno teče, 

hitenje ustvarjamo mi. 

 

Tehnologija se izboljšuje, 

to je dobro in prav, 

a naravo nam onesnažuje, 

kar pa ni dobro in ne prav. 

 

Planet se segreva, 

ledeniki se topijo, 

morje se dviga, 

otoki se gubijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitenje prevzema celoten planet, 

hitro premika se naš svet. 

Dobri ukrepi se slabo vršijo, 

čeprav v teoriji lepo zvenijo. 

 

Sočlovek izginja, 

odnosi bledijo, 

ljudi skrbi le zase, 

denar si želijo. 

 

Planet izgublja barvo, 

odhaja v sivino. 

 

Dajmo mu moč, 

da se otrese sivine, 

v barvah zaživi v višine. 

 

Rozalija Lia Muršec, 9. b 

OŠ Kidričevo 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

 
 

 



NARAVA IN MI VSI 

 

Zakaj ne smemo v naravo vreči tetrapaka? 

Ker ji to škodi in je velika napaka. 

Gozd je srečna velikost, ki jo ima narava. 

In njena ljubezen do gozda ni naprava. 

Gozd so drevesa, listje, gobe, rastline in trava. 

Živali je treba spoštovati, biti ljubezniv in z njimi lepo ravnati! 

Tistega, ki ima živali rad, ga moramo spoznati. 

Veliko se govori, da nas je telefon zasvojil in še druge elektronske naprave. 

Bolje bi bilo, da zunaj izkoristimo lep čas narave. 

Z naravo je treba lepo ravnati, je ne onesnaževati in jo negovati. 

Narava so rože, sonce in oblaki. 

To, kar nam narava lahko da, moramo spoštovati. 

Kaj pa smeti? 

Toliko jih je, da naokrog že vse smrdi. 

Ne samo, da smrdi, veliki kupi smeti nam povzročajo že hude skrbi! 

Spoznati moramo, da elektronske naprave, smeti, nevarne snovi in tetrapak lahko povzročijo 

ogromno napak. 

Bodi junak, ne se s telefonom bahati, z naravo lepo ravnati! 

In tako boš tudi postal zelo bogat. 

 

Arandjela Horvat, 4. b 

OŠ Kidričevo 

Mentorica: Klara Vindiš – Pušnik 

 

 

 

 



 


