
Gozdovi so del našega življenja na različnih nivojih, katerih se vse premalo zavedamo. Ko spijemo kozarec 

vode, zapišemo v zvezek, vzamemo zdravila za vročino ali zgradimo hišo, smo z gozdovi vedno v stiku. In 

vendar so ti in številni drugi vidiki našega življenja na tak ali drugačen način povezani z gozdovi. Gozdovi, 

njihovo trajnostno upravljanje in uporaba virov, tudi v krhkih ekosistemih, so ključni za boj proti podnebnim 

spremembam. Nedvomno prispevajo k blaginji sedanjih kot prihodnjih generacij. Gozdovi igrajo tudi ključno 

vlogo pri zmanjševanju revščine in pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 

Vir: http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=54 

Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji (58 %) in 

blagodejnega vpliva gozda na vodne razmere 

ima gozd pomembno vlogo pri preskrbi z vodo, 

pri uravnavanju odtoka in pri vplivu na vodo kot 

biotop za številne oblike življenja. Gozd s 

svojimi gostimi krošnjami, listnim opadom ter 

globokimi koreninskimi sistemi odločilno vpliva 

na vodo, tla ter snovne tokove v povodjih. 

 

Tema letošnjega svetovnega dneva voda je:  
Voda in podnebne spremembe. 
V letu 2016 je bila pravica do pitne vode vpisana v slovensko ustavo. 
 

Leto 2020 je Mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov 

ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo 

razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin je pomembno za 

varovanje okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Samo zdrave rastline so odporne pred rastlinskimi 

boleznimi in škodljivci. Z zdravimi rastlinami zmanjšujemo učinke klimatskih sprememb ter podpiramo 

napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine. 

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin 

 

O prepletenosti pomembnih tem so razmišljali šestošolci. Naučimo se spoštovati vodo, gozdove in vse 

rastline. 

 
Če bomo imeli dovolj vode bodo zdrave tudi rastline, 

imeli bomo dovolj hrane, 
ohranili bomo zdravje in življenje vseh živih bitij. 

 
Pijmo vodo dokler je imamo, 
morda nam odplakne viruse. 

 
 

 



Mednarodni dan gozdov je 21. marca. 

GESLO: Gozdovi in biotska raznovrstnost predragoceni, da bi jih izgubili. 

 

Človek potrebuje gozd za drva, ki jih nasekamo in zakurimo, da je toplo. Če 

ne bi bilo gozda, bi bilo za gozdne živali malo težko ker ne bi imele hrane, 

prebivališča…  Živali v gozdu so: srne, medvedi, volkovi, lisice, divji zajci, divji 

petelini, jelen,… 

Gozd prečiščuje zrak. Brez gozda bi bilo večje onesnaženje, saj drevesa 

čistijo zrak.  

 

Rad imam smreko, ker dobro gori, lepo diši. Smreke so visoke, iz njihovih 

debel se da nacepiti veliko polen in iz smrekovega lesa se naredi zelo lepo 

pohištvo.  

  

Rad grem v gozd, ker z bratom delava MTB (mountinbike) progo.  

 

V gozdu je mirno in se res lahko pomiriš. Prisluhneš lahko pticam, šumenju 

vetra, sebi… 

Gozdovi izginjajo zaradi onesnaževanja, prevelikega izkoriščanja gozda, 

včasih tudi požari uničijo veliko gozdov (spomnimo se velikih požarov v 

Avstraliji …), ko pogori več 10 hektarov. Gozd uniči tudi žled, saj takrat polomi 

veliko dreves. Škodo lahko pospravljajo več mesecev.   

Do gozda moramo ravnati previdno, da se ne onesnažuje, zagori… 

 

 

David Strah, 6. b 



 

VODA 
 

Leta 1992 je Organizacija združenih narodov  22. marca razglasila za Svetovni dan voda Na ta način so 

hoteli sporočiti pomembnost vode. Voda je zelo pomembna za življenje. Brez vode ni življenja in to se 

moramo zavedati. 

Povprašal sem malo mojo babico, kako je bilo včasih s pitno vodo in se je samo zasmejala. Pogledal sem jo 

zakaj se smeje in potem mi je začela pripovedovati, kako je bilo potrebno paziti na vodo. Vode je bilo zelo 

malo in še to daleč od hiše. Ni bilo tako kot zdaj, da samo pristaviš kozarec in že teče, zanjo se je bilo treba 

pošteno namučiti. Gospodinje so jo morale s škafi na glavi vso znesti domov. Če so imele srečo je bil kakšen 

bajer zraven hiše, drugače je bila pa pot zelo dolga. Za umivanje jo je bilo zelo malo. V velik škaf so nalili 

vode in najprej se je šel notri umit oče, potem so prišli na vrsto ostali, ampak vsi so se umivali v eni in isti 

vodi. Perilo so gospodinje prale ob potoku z milniki.  

Šele po pripovedovanju babice, sem se zavedal kako je potrebno vodo ceniti. Še v današnjem času eni 

nimajo pitne vode, ker so preveč oddaljeni od glavnih hidrantov.  

Največji problem za pitno vodo so suše, saj moramo takrat res paziti, da ne zalivamo preveč, peremo 

avtomobilov in največ se je da privarčevati tudi pri umivanju, da ne stojimo pod tušem eno uro. 

Problem je tudi onesnaženost voda. Paziti moramo, da ne uporabljamo preveč čistil in na sploh vseh 

nevarnih snovi. Da se ne zliva v naravo, da se da tam kamor to spada. 

Če bomo cenili vodo, jo bo tudi v prihodnje dovolj. Biti moramo prijazni do narave in tako bomo vedeli, da 

smo storili nekaj dobrega in narava nam bo to vračala. Imeli bomo dobro PITNO VODO  še naprej. 

Nejc Pečjak 6. B 

 

 

Gozd in voda sta 

vira narave, 

rabimo ju za potrebe prave. 

 

Živali gozd potrebujejo, 

saj dom si v njem oblikujejo. 

 

Naravne katastrofe, 

zanemarjen odnos to 

nam ne sme biti v ponos. 

 

Na sprehodu po gozdu 

vidiš lahko brezico! 

Oblečeno v belo lisasto srajčico. 

 

Jerneja Hribar 6.a 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZMIŠLJANJE O GOZDU IN VODI 

 

Gozd mi pomeni veliko. V njem se lahko sprostim na sprehodu, plezam po drevesih, nabiram gozdne 

plodove, občudujem naravo, opazujem živali. Brez gozda bi težko preživeli, ker nam daje kisik, ki ga rabimo 

za dihanje. Tudi voda je zelo pomembna za človeka. Brez vode ni življenja. 

Ponekod gozd ljudje požigajo in izsekavajo. Včasih so to počeli zaradi lesa, ki so ga potrebovali kot osnovno 

surovino. Zdaj pa gozdove požigajo, da bi pridobili prostor. To pa ni dobro, ker gozd potrebujemo za 

življenje in s tem uničujemo življenjski prostor mnogih živali. Nekateri ljudje puščajo odpadke v gozdu in ga 

s tem onesnažujejo. Ljudje pa onesnažujemo tudi pitno vodo, ki je nekateri nimajo. Mnogi umirajo, ker 

nimajo te osnovne dobrine. Morali bi se bolj zavedati, da se brez vode ne da živeti.  

Zato bi morali ljudje bolj varovati vodo in gozdove. Vsak lahko pripomore k temu. Med umivanjem zob 

zapiramo pipo, umazano vodo porabimo za zalivanje vrta, pri čiščenju in pranju smo varčni z vodo, ne 

izpuščamo škodljivih snovi v vodo, odpadke odlagamo na temu namenjena mesta, uporabljamo obnovljivo 

energijo in še marsikaj. 

Ljudje in živa ter neživa narava smo povezani. S tem, ko ne ravnamo spoštljivo do okolja, škodujemo tudi 

sebi.  

Jure Koleša, 6. A      

 

VODA 

Voda je vir, ki mi ne da mir. 
Pije jo vsak, ki ni bedak. 

Vodo moramo piti in vase vliti. 
Piti jo maramo mi, da 

dehidracije ni. 
 

Voda ni povsod pitna, 
to pomeni da ni vedno užitna. 
Dostopa do vode nimajo vsi, 

ker onesnažena stoji. 
Papirčki za v smeti so, 

ker tja spadajo. 
 

Ker ponekod vode ni, s 
o v Afriki dehidrirani. 

Včasih vodo cenili so bolj, 
v njej papirčki niso bili n`kol. 

 
Staša Belc 

 

 

 



MOJ GOZD 

GOZD LEPI MOJ ZELENI, 
TAKO SI LEP IN ČUDOVIT, 
DA ČUVATI TE MORAM. 

 
ŽIVALI V TVOJEM DOMU UŽIVAJO, 

ZATO ČUVAJ SE SKRBNO. 
 

ČE TE BOLEZEN NAPADLA BO, 
BOŠ ŽALOSTEN, KER DREVESA 

POD ŽAGO PADLA BODO. 
AMPAK NE SKRBI, ZNOVA OBRASLA SE BODO. 

 
ČE TI BO KDO ŽELEL ŠKODOVATI 
IN NA SILO DREVESA PODIRATI, 

UPAM, DA GA ČIMPREJ UJAMEJO 
IN GA KAZNUJEJO. 

 
ZATO ČUVAJ SE GOZD MOJ 
IN ZDRAVJE NOSI S SEBOJ, 

DA MOJA DREVESA ZDRAVA BODO. 

 

LANA ZOJA STRNAD 6.a 

 

MOJA VODA 

O, VODA MOJA, 
BREZ TEBE TEŽKO BI ŽIVELA, 

POMEMBNA SI ZA VELIKO STVARI. 
 

ČE TEBE NE BI BILO, 
BI LJUDJE IN ŽIVALI ŽEJNI BILI, 

NE BI MOGLI POSODE POMIVATI, 
IN OBLAČIL PRATI. 

 
REVEŽI V AFRIKI NIMAJO VODE, 

PRI ROKI KOT MI, 
ZATO JIM JO SKUŠAJO ČIM BLIŽJE DOSTAVITI. 

 
ČE JE VODA ONESNAŽENA, 

JE NE SMEMO UŽIVATI, 
SAJ BI SE LAHKO Z NJO ZASTRUPILI. 

 
ČE BI LAHKO VODO RAZLILA PO CELI ZEMLJI, 

BI JO, SAMO, DA BI JO IMELI VSI NA TEM SVETU. 
TUDI TISTI KI JE NIMAJO, 

DA ZA VSE PRAVIČNO BI BILO. 
LANA ZOJA STRNAD, 6.a 



 

 





 



 

 

 



Pesem o gozdu 
 

Gozd pomemben je za človeka, 
prideluje nam kisik že od starega veka. 

Živali si tam dom naredijo, 
da v njem noč varno prespijo. 

 
Moje najljubše drevo je bor, 

a z iglico te zbode, ča velik si štor. 
Če dolgčas ti je, na sprehod v gozd pojdi, 

če drevesa ne prepoznaš, se pa znajdi. 
 

Smreka ima iglice, 
jelka pa pod njo črti dve. 

Hrast pa je listopad, 
in jaz ga imam zelo rad. 

 
A če gozd izgine, 

kje živali počakajo, da noč mine? 
Zato bodimo prijazni, 

ne uničujmo gozda, saj tudi nam veliko pomeni. 
 

Tinkara Langus, 6. a 

 

VODA in GOZD 

sta pomembna 

Živel je zajec, ki je bil posvojen. V tej družini ni bil srečen, zato se je odločil da bo odšel v 

svet. Prvi dan je živel v gozdu. Ko je ugotovil, da tam ni vode, se je odpravil v drug gozd. V 

gozdu je bilo vse onesnaženo, zato je odšel naprej v naslednji gozd. Tam so bili glasni ljudje. 

Ni imel časa za dremež. Nazadnje se je odločil, da se vrne domov. Saj veste kako pravijo: 

,,Povsod je lepo, doma je najlepše.“ 

Staša Belc 

 


