zgodbe
IZ NARAVE

Razstava Zgodbe iz narave izhaja iz istoimenske knjižice, ki
smo jo v Kozjanskem parku izdali konec leta 2020. Vsebuje 11
zanimivih »okoljskih« zgodbic, ki so dopolnjene z likovnimi deli
učencev osnovnih šol iz našega zavarovanega območja.
Na razstavi je predstavljen izbor likovnih umetnin, ki so jih mladi
ustvarjali z barvicami, in nekaj zanimivih delov zgodbic, za katere
upamo, da vas bodo navdušili k nadaljnjemu branju.
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Oblikovanje in tisk: Gorila print d.o.o.,
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IZ NARAVE

Avtorji risb in njihovi mentorji:
OŠ Bistrica ob Sotli: Eva Zorenč, Klara
Vračun; mentor: Franc Grobelšek
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Anja Ivnik,
Miha Beuc; mentorica: Urška Tomše
OŠ Podčetrtek: Gal Šeligo; mentor: Uroš
Krivec
OŠ Koprivnica: Taja Krnc, Lan Škerbec,
Larissa Resnik; mentor: Franc Grobelšek
OŠ Lesično: Sara Polšak, Klara Šergon,
Leja Kozole, Manca Senica; mentorica:
Milojka Drobne
OŠ Kozje: Blaž Županc, Julia Bratuša,
Patrik Kovačič; mentor: Franc Grobelšek
OŠ Bizeljsko: Emily Škof, Tinkara Gregl,
Jakob Jazbec, Ajan Kovačič; mentorici:
Lidija Cizel, Tadea Vahčič
1

OŠ Artiče: Maja Lakner, Ema Vrščaj, Lucija
Preskar; mentorica: Sabina Košir

Celotno knjižico si lahko ogledate s skeniranjem QR kode.

PRIJETNO BRANJE.

Razstava je nastala ob svetovnem dnevu Zemlje v okviru projekta LIFE Naturaviva (LIFE16 GIE/
SI/000711), Biodiverziteta – umetnost življenja, katerega glavni cilj je promocija, izobraževanje
in osveščanje predvsem otrok kot tudi celotne širše javnosti o pomenu izjemne biotske
pestrosti Slovenije.
Projekt je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe ter Ministrstva
RS za okolje in prostor.
Vsebina razstave odraža izključno stališča avtorjev. Zanjo in za morebitno iz nje izhajajočo uporabo informacij Izvajalska
agencija za mala in srednja podjetja (EASME) ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti.
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INFORMACIJE:
Kozjanski park
Podsreda 45, SI-3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
Splet: www.kozjanski-park.si

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

Kozjansko & Obsotelje
Biosferno območje od leta 2010
Program Človek in biosfera

NAVADNI POLH,

PA ČEPRAV BREZ REPA
... kot polh«, pravi star ljudski rek, ki ga
uporabljamo za ljudi, ki radi dolgo spijo.
In ob pogledu na spečega dodamo še:
»se je zvil kot polh«. In drugi rek pravi:
»debel kot polh«. Namenjen je ljudem, ki
so se obilno zredili. Da so se zredili, so
predhodno »jedli kot polhi«. Polha torej
kar dobro poznamo, navkljub skritemu
nočnemu življenju in ...

• Anja Ivnik, 2. razred, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece •

... cenili polha le kot hrane, cenjena
je bila tudi polšja mast, saj naj bi bila
zdravilna. Pa še nekaj uporabnega ima
polh – čudovit kožušček. In Slovenci
smo po celem svetu znani po polhovkah,
saj jih ne pozna noben drug narod. V 19.
stoletju so jih naši študentje v tujini radi
nosili in s tem ...

... so odkrili, da v letih, ko bukev zelo
slabo obrodi, polšje samice skoraj nimajo
mladičev. Razumljivo, saj bi vsi stradali
in zelo verjetno tudi poginili od lakote.
Pretežno vegetarijanski polhi si občasno
privoščijo tudi kaj živalske prehrane
ali glive. Darko Kovačič iz Podsrede
zna povedati še nekaj bolj zanimivega.
Spoznal je polha, ki je pojedel kar ...

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO
• Miha Beuc, 5. razred, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece •

SVIŠČ, MODRIN

IN ŠE MRAVLJE POVRH
... se večina ljudi spomni kakšnega prijetnega pripetljaja. Njihovega frfotanja
na cvetočem travniku ob nedeljskem pohajkovanju, mogoče srečanja ob iskanju
peteršilja na maminem ...

• Eva Zorenč, 9. razred, OŠ Bistrica ob Sotli •

... mravljiščarja lahko na pisanih travnikih kozjanskih hribov srečamo junija in
julija. Najlažje njihovo prisotnost zaznamo, če poiščemo navzkrižnolistni svišč.
Skoraj zagotovo ne bomo opazili našega
modrina, z malo sreče pa snežno bele
pike na listih in cvetovih. Ti mali biserčki
so namreč njegova jajčeca. Uh, kako ...

... so nekaj posebnega. Spustijo se na
tla in začnejo oddajati dišečo snov. Z
njo skušajo privabiti delavke travniških
mravelj iz rodu Myrmica. Dišeča snov
(feromon) je namreč enaka snovi, ki jo v
mravljiščih izločajo njihove ličinke. In za
mravlje delavke pomeni: »Lačna sem ...

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO
• Klara Vračun, 7. razred, OŠ Bistrica ob Sotli •

SUŠEČA VELIKA DREVESA
V GOZDU IN HROŠČI
ALPSKI KOZLIČEK, ROGAČ …
... mnoge vrste potrebujejo za preživetje
v gozdu mlada drevesa, so številne
vrste povsem odvisne od prisotnosti
starih, umirajočih ali celo mrtvih,
leta trohnečih dreves. Kaj jim nudijo?
Mnogim vrstam ...

• Emily Škof, 4. razred, OŠ Bizeljsko •

... odlagajo svoja jajčeca tudi nekatere
vrste hroščev. Zakaj? Razlog je enostaven – skrbna samica izleže jajčeca na
mestu, kjer bo imela izlegla ličinka takoj na voljo najboljšo hrano. Pri rogaču,
alpskem, hrastovem in bukovem kozličku (in še mnogih drugih, tudi lubadarju)
je tu poškodovan ali ...

... in že trohneča drevesa so torej
za zdrav gozd zelo pomembna.
Dajejo zavetje in hrano mnogim
vrstam gliv in živali. Te v nekaj letih
iz nekdanjega gozdnega orjaka
ustvarijo nov humus, ki je osnova
novega ...

• Tinkara Gregl, 4. razred, OŠ Bizeljsko •

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO

POMEN GOZDNEGA

INTERNETA
... obiskovalci gozdov in znanstveniki
so si enotni – drevesa in grmi v gozdu
ne živijo vsak zase – komunicirajo in
si pomagajo med seboj. Večina dreves
v gozdu je v stiku s sosednjimi preko
korenin, ki segajo v tleh široko za dva
premera krošnje. Stike drevesa vzdržujejo
še s pomočjo gliv. Drobna lisička ...

• Maja Lakner, 7. razred, OŠ Artiče •

... presenetljiva pa je komunikacija preko električnih impulzov. Čisto primerljivo
s človekovim internetom preko optičnih
kablov ali z delovanjem živčevja. Le da
signal potuje počasneje, približno centimeter na sekundo. Za nas nepredstavljivo počasi, za potrebe dreves pa povsem
primerno. In preko tega gozdnega spleta (znanstveniki ga tako kot človeškega
označujejo s kratico WWW – »wood-wide-web«) drevesa stalno komunicirajo.
Pri bukvi ...

... preko korenin in podgobij ne pošiljajo
samo sporočil, temveč tudi snovi. Vodo in
hranilne snovi. Drevesa, ki lahko pridejo
do velikih količin vode, jo posredujejo
okoliškim drevesom. In tako pride voda
iz vznožja hriba vse do drevesa, ki vode
v tleh sploh ...

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO
• Patrik Kovačič, 5. razred, OŠ Kozje •

KRASTAČA IN

ŠPANSKI LAZAR

(ZAKAJ PRENAŠATI DVOŽIVKE PREKO CESTE)
... v naravi zaznamo po prvih cvetočih
telohih, zvončkih in trobenticah. Na
cvetovih opazimo prve metulje, tiste
rumeno obarvane citrončke. V grmih
in krošnjah dreves se začnejo oglašati
ptice. In na cestah opazimo povožene
žabe in krastače. Le zakaj se jih ravno
takrat toliko povozi? Žabe in krastače ...

• Manca Senica, 4. razred, OŠ Lesično •

... zimi ni prva skrb hrana, temveč razmnoževanje. Mnogo številčnejši samci
krenejo v nočnem času prvi na pot proti
vodi. V bližini vode se ustavijo in čakajo.
Koga? Ja, samice vendar. In ko samček
opazi samico, skuša čim prej splezati na
njen hrbet ter se je tesno oprijeti okoli
vratu. Samica mora tako zadnji del poti
prehoditi s »fantom« na ...

... tudi v Kozjanskem regijskem parku,
poskušajo srčni ljudje dvoživkam
pomagati pri prečkanju cest.
Pa nam dvoživke poplačajo za naš trud?
Čeprav brez princa, pa bi morala biti
krastače na svojem vrtu vesela vsaka
vrtnarka. Pomaga pri nadlogi, kjer bi
še princ odpovedal – vsako noč požre
kakšnega španskega ...

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO
• Leja Kozole, 4. razred, OŠ Lesično •

SOVE – PRINAŠALKE
SMRTI ALI ZDRAVJA?
... nočne živali, ki že od pradavnine
pri človeku vzbujajo tako strahove kot
občudovanje. Smrt prinaša, so rekli. In
zakaj je prepričanje, da sovje oglašanje
prinaša smrt, tako razširjeno na
podeželju? Pred stoletjem in več so ...

... se nekdo vsako noč upravičeno boji
sov, saj jim te res prinašajo smrt. Miši,
voluharice, rovke, polhi, mnoge ptice,
celo manjše med sovami se upravičeno
bojijo srečanja z večjo ...
• Ajan Kovačič, 5. razred, OŠ Bizeljsko •

... začnejo z gnezdenjem že zelo
zgodaj, včasih celo pred koncem
zime. Pogled v duplo marsikdaj
pokaže, da imajo mladiči v ugodnih razmerah ob sebi celo skladovnico kosmatih priboljškov. V
eni sami sezoni lahko tako ena
sovja družina na svojem ozemlju
polovi tudi več tisoč nam tako neprijetnih glodalcev.
Zato so vražam navkljub mnogi veseli, da imajo sovo v bližini
doma. Nekateri jim ...

Preberite celotno zgodbo
• Jakob Jazbec, 5. razred, OŠ Bizeljsko •

SKENIRAJTE QR KODO

NETOPIRJI – NEVARNI
KRVOSESI V LASEH
ALI NARAVNI INSEKTICID
... ob slišani ali prebrani besedi gredo
mnogim lasje pokonci. Če jih opazijo na
podstrešju svoje hiše ali zvečer v sobi je
pa sploh vse narobe. Se nam bodo zapletli v lase ali nam celo po »drakulsko«
pili kri? Ob tem se vedno ...

... kaj naši netopirji lovijo, če niso krvosesi? Nočno aktivne žuželke. Zato tako
radi letajo v bližini uličnih svetilk. Luči
privabljajo žuželke, žuželke pa netopirje. En sam netopir lahko v enem večeru
pospravi več sto ...
• Lucija Preskar, 7. razred, OŠ Artiče •

... prebavijo svoj plen. In izločijo
neprebavljive snovi. Drobni »kakci« padajo na tla in skozi daljše
obdobje se jih lahko nabere za
več centimetrov debelo plast.
Temu rečemo gvano. In zopet groza na podstrešju! Ampak pametni to gvano z veseljem pospravijo, saj ga uporabijo kot gnojilo.
Pospravijo komarje in jih predelajo v najboljše gnojilo! Že hočete
imeti netopirje na domačem...

Preberite celotno zgodbo
• Ema Vrščaj, 7. razred, OŠ Artiče •

SKENIRAJTE QR KODO

LABOD – ALI PTICE
ZNAJO ŽALOVATI?
... žalost, jeza, bolečina, začudenje. Vsa
ta in še mnoga druga čustva lahko mnogokrat opazimo na ljudeh, že ko jim samo
pogledamo v obraz. Ali samo vidimo njihovo fotografijo. Mnogi so prepričani, da
smo čustvovati sposobni le ljudje. Pa je
res ...

• Larissa Resnik, 7. razred, OŠ Koprivnica •

... opazovanje narave nam razkrije marsikaj presenetljivega.
Nobenega dvoma v sebi pa nimam več
o čustvovanju pri labodu grbcu. Saj ga
vsi poznamo. Velika snežno bela ptica
na jezerih ali mirnih odsekih rek. Kako
eleganten je videti, ko rahlo privzdigne
peruti in zaplava. Pravimo, da vozi ...

...nas pa se ob vsakem srečanju z
živalmi zaveda, da so ta srečanja
čustvena tako za nas kakor tudi
za živali. Strah, presenečenje, veselje, groza … Verjetno smo zato
tudi malo previdnejši, saj se zavedamo, da večina živali ob srečanjih z ljudmi preplavijo predvsem
negativni občutki. Zato ohranjamo
primerno razdaljo in s tem zmanjšamo možnost stresa za ...

Preberite celotno zgodbo
• Lan Škerbec, 6. razred, OŠ Koprivnica •

SKENIRAJTE QR KODO

BREZ JABLAN

TUDI SKOVIKA NI
..., elstar, gala, idared so imena jabolk, ki jih običajno vidimo na policah trgovin.
Imena kot bobovec, kanadka, krivopecelj, carjevič, grafenštajn večina ljudi, vsaj
mlajših, ne poveže s podobo okusnega jabolka. Pa so. Tako imenovane stare
sorte jabolk. Sorte, ki uspevajo na visokih drevesih, v sadovnjaku pri babici in
dedku. In ta jabolka dišijo! Pa ...

... travniški sadovnjaki so v
preteklosti omogočili preživetje mnogim ptičjim vrstam, ki danes izginjajo.
Zakaj? Saj jih ne preganjamo, streljati pa jih je sploh
prepovedano. In zelo lepo
urejenih sadovnjakov je veliko. Zakaj je potem nekaterih vrst ptic vse manj ali
so že ...

• Sara Polšak, 5. razred, OŠ Lesično •

... kako v naš sadovnjak privabiti velikega skovika. Saj ga poznate, a ne?
Spomnite se počitnic, dopusta na jadranski obali. Ob večernih sprehodih
slišimo v borovi krošnji glasen »čuuukk«. Bolj radovedni pevca včasih v
krošnji tudi opazijo. A ne mnogi, saj je barva njegovega perja zelo podobna ...

Preberite celotno zgodbo
• Klara Šergon, 7. razred, OŠ Lesično •

SKENIRAJTE QR KODO

PRIDEN KOT ČEBELA
ALI KOT ČMRLJ?

... je biti konec maja ali junija pod krošnjo češnje z rdečimi plodovi. Pa kasneje
pod marelico, breskvijo, hruško ali jablano. Sline se nam cedijo, ob okušanju
sladkih in dišečih plodov se usta razlezejo do ušes. Če v žepu še domov prinesemo nekaj te slasti, bomo razveselili še koga. Pa kaj v žepu, domov po košaro,
jo napolnimo ter doma mami ali babici pomagamo narediti dišečo marmelado
ali štrudelj. Zelo verjetno bomo slišali kakšno pohvalno v stilu, da smo bili ...

... za češnjo in drugo sadno
drevje, nas ljudi ter še
številne živali, ki si rade
privoščijo zrele sadeže,
medonosne čebele niso
edina vrsta pri nas živečih
čebel. Čmrlje vsi poznamo,
mnogi pa ne vedo, da tudi
njih uvrščamo med čebele.
In ne samo ena vrsta čmrlja,
kar 35 ...

• Taja Krnc, 6. razred, OŠ Koprivnica •

... so torej pomembni za oprašitev marsikatere rastline. Ampak so pridni kot
čebele? Strokovnjaki so ugotovili, da v povprečju čmrlj dnevno obišče in opraši
50- do 60-krat toliko cvetov kot čebela. Pohvala, da smo pridni kot čmrlji, torej
pomeni, da smo še pridnejši ...

Preberite celotno zgodbo
• Gal Šeligo, 6. razred, OŠ Podčetrtek •

SKENIRAJTE QR KODO

BOBER – NAJBOLJŠI

SKRBNIK NAŠIH VODOTOKOV
... skrivnostna žival za vse, ki smo odraščali pred več kot tremi desetletji.
Glodalec ploščatega repa, ki podira mogočna drevesa, gradi jezove.
In ljudje smo jih lovili vse do 19. stoletja, ko so prav zaradi tega izumrli.
Leta 1998 je bila na obrežju Radulje, pritoku reke Krke, opažena podrta vrba. Nič
takega, bi rekli, a štor in deblo sta bila koničasta, s sledovi, ki niso ustrezali
posledicam sekanja s sekiro ali žaganja. Bober se je vrnil! A kako? In od kod?
Poznavalci so ga ...

... se bober pretežno
prehranjuje z lubjem tanjših
vej. Pri grmovnih vrbah je
primerno lubje po celotnem
steblu, pri drevesih le na
vejah v krošnjah. Zato mora
drevo najprej podreti. Nekaj
noči napornega dela in ...

• Blaž Županc, 5 razred, OŠ Kozje •

... je po 200 letih zopet med nami. Ko spoznamo in se zavemo njegovega vpliva
na vodotok ter pomena za pestrost živega sveta ob njem, lahko le upamo, da
ljudje ne bi zopet postali vzrok ...

Preberite celotno zgodbo
SKENIRAJTE QR KODO
• Julia Bratuša, 5. razred, OŠ Kozje •

