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Povezava s poukom:  
4.r: Kraljestvo rastlin in živali;  
5.r.: Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico – jedilni list za rastline/;  
Pomen vode za življenje;  
POTEK:  
A. Izhodišče - ogled filmov: primerjava življenjskih pogojev brez posegov človeka in z uničujočim  
poseganjem ljudi v naravo  
1. serija Moj dom Zemlja – nespametna početja; beda in revščina;  
2. Slovenski vodni krog – Pragozd Krokar (ob reki Kolpi)  
 
B. Razgovor po ogledu filmov – pomen dreves za ohranjanje naravnega ravnovesja (voda, zrak, 
zemlja, rastlinska in živalska raznovrstnost,...)  
 
C. Ustvarjalne naloge (po izbiri):  
- sestavljanje pesmi ali zgodbe  
-sporočilo politikom;  
-slika ali plakat »Ohranimo drevesa« 
 
 
 

 

 

Prosila bi, da se malo bolj 
potrudite za naš planet, 
ker smo mi odvisni kakšno 
prihodnost bomo imeli. Sami 
sebi škodimo in to vam 
ne moremo dopovedati. 
Vse nas zelo skrbi. 
Malo se zamislite. Kako 
bomo živeli brez rastlin, 
vode, ZEMLJE? Če še niste 
opazili - ubijate Zemljo. 
Kdo nam bo potem 
nudil kurivo, kisik, pohištvo? 
Prosim, ne izkoriščajmo dreves. 
Mi ne nudimo nič drevesom 
in rastlinam, one nam pa 
vse to. Če mislite, da je 
to samo blebetanje in da 
vse veste, se motite. Morda 
vas to ne briga, a meni 
je to pomembno. Če želite, lahko 
nadaljujete z uničevanjem planeta, 
lahko pa se streznite, primete stvar 
v roke in nas rešite. 
 

Jelena Aleksić, 5. r 
 

 



 
 
 

 

 

DREVO 

 

Drevo je pomembno za marsikaj. 

Rabimo ga – a le zakaj? 

Eni ga rabijo za les, 

eni pa za prekmurski poročni ples. 

Vsi pobijajo drevesa, 

kdor to dela – naj se kesa. 

Obrnimo se proti njim, 

in imejmo drevesa radi toliko kot 

brata Grimm. 

Jaz se teh dejanj zavedam, 

zato na stvar drugače gledam. 

Eno drevo 

vredno je več kot čisto zlato. 

Drevo je dar življenja, 

in s to mislijo bomo prišli 

do razsvetljenja. 

A zato moramo tu biti, 

in na svet paziti. 

Razidimo se zdaj, 

a pridite še kdaj. 

 

Leo Istenič, 5. r 

 

 
 
 



 

 

SPOŠTOVANI, 
v vlogi Zemlje sem se počutila grozno. 
Na eni strani lakota, na drugi pa je 
vsega preveč. Ampak, da veste, za to smo krivi 
mi vsi; tudi tisti, ki ste v parlamentu. Ljudje 
smo pohlepni in ne delimo, zato je prišlo do 
vsega tega. Taki ljudje,tudi taki so v parlamentu, 
sodijo za rešetke. Zato vas naprošam, da  
predlagate in dodate  tak zakon, da se vse uredi. 
Hkrati pa upoštevajte zakone! 
 

Ana Mlinar, 5. r 
 

 

 
 

 
 


