
REZULTATI NATEČAJA »ČLOVEK IZZIVA, NARAVA ODRIVA« 

Center za mlade Domžale je razpisal likovni in literarni natečaj ČLOVEK IZZIVA, 

NARAVA ODRIVA.  

Natečaja so se udeležili tudi učenci naše šole in dve učenki sta bili zelo uspešni. 

To je ZOJA KAUČEVIČ iz 6. a z delom Narava je rešitev, ki je zasedla 2. mesto v 

kategoriji druge triade. 

NARAVA JE REŠITEV 

 

Nekoč je živel majhen deček, ki si je želel pozornost. Ker pa je imel še tri sestre, se zanj 

niso zmenili. Vsak dan je odšel v naravo. 

Nekega dne je pri kristalnem potoku zagledal metulja. Bil je veličasten. Imel je na stotine 

barv in vzorcev. Čez nekaj trenutkov se je prav ta metulj pojavil na dečkovi dlani. Oči, polne 

ljubezni, so bile usmerjene v metulja. Ta je naenkrat spregovoril in dejal, da tudi on išče 

prijatelja. Postala sta nerazdružljiva. Sklenila sta, da pojdeta po svetu. 

Hodila sta dvanajst dni in prišla do čudovitega gozdička. Po sredini gozdička se je raztezala 

krasna jasa. Tam je bilo veliko metuljev. Lovila sta se. To lovljenje je bilo malce drugačno. 

Zvečer sta legla spat. Deček pod drevo, metulj pa v cvet tulipana. 

Ko sta se zbudila, sta v bližini zagledala potok. Odšla sta se odžejat. Ob potoku sta zagledala 

deklici, imeli sta dolge rdeče lase. Bili sta bosi, oblečeni v rožnati obleki. Deček jima je 

prisluhnil. Imeli sta čudovita glasova. V potoku sta si prali lase. Metulj je sedel dečku na ramo 

in skupaj sta odšla do deklic. Tudi onidve sta se počutili zapostavljeni. Preko mostička so 

skupaj odšli do drevesa z rožnatimi cvetovi. 

Postali so prijatelji in že naslednji dan odšli na pot. Ob lepi koči, ki je bila zapuščena, so 

zagledali staro kolo mlina. Z njim so se podili po griču. Podajali so si ga. Nato je izza vogala 

prihitel pes. Zelo so se prestrašili. Kolo so pustili v dolini. Iz travnate bilke so naredili 

zapestnice, ki so predstavljale njihovo prijateljstvo. Metuljček jim je rekel, da se še nikoli ni 

tako zabaval. 

Njihove družine so jih že iskale. Zapestnice so jih za vedno varovale in za vedno so ostali 

prijatelji. 

  

ROZALIJA LIA MURŠEC iz 9. b je zasedla v kategoriji tretje triade 3. mesto s pesmijo 

Narava zna. 

 

NARAVA ZNA 

 

Naravi škodujemo, 

Zemljo uničujemo, 

zaradi lenobe 

smo Zemlji tečnobe, 

blatne so reke, 

je črno nebo, 

kdaj bo spet takšno, 

kot je bilo? 

Narava bo ukrepe storila, 

počistila bo človeško nesnago, 

sebe bo spet uredila 

in gospodarstvu povzročila zgago. Iskrene čestitke! 

 

Mentorica Sonja Lenarčič 


