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Vsi smo vzorniki, bodimo dobri vzorniki! 

 
Vsi smo vzorniki ljudem okoli nas, vsak trenutek, pa če se tega zavedamo ali ne. Lahko smo 

dobri ali pa slabi vzorniki. Od posameznika je odvisno, kako se trudi delovati in živeti 

skladno s pozitivnimi prepričanji in vrednotami, kako se trudi postati dober, kul in pravi 

vzornik.   

Prvi vzorniki otroku so njegovi starši, ki mu pošiljajo pozitivne vedenjske vzorce. Iz leta v 

leto se krog vzornikov širi najprej v domačem okolju, z vstopom v vrtec in šolo pa pričnejo 

signalizirati pozitivna sporočila sovrstnikov, vzgojiteljev, učiteljev, mentorjev in trenerjev. 

Glede na to, kakšni vedenjski in miselni vzorci obkrožajo otroka in kasneje odraslega, se 

takšen vedenjski vzorec podzavestno pri otroku oblikuje – takšen res postaja. Star pregovor 

pravi: »Povej mi, s kom se družiš, pa ti povem, kakšen si!« 

 

V naši šoli se pri vsakdanjem vzgojnem delu prizadevamo, da bi naši učenci postali 

odgovorni, pošteni, spoštljivi in delavni ter da bi maksimalno razvijali vrednote, ki so 

pomembne za sočloveka, družbo in celoten svet. Ker je danes toliko različnih in škodljivih 

pasti, navad, razvad, nevzpodbudnih okoliščin ob odraščajočem otroku in mladostniku, se je 

iz potrebe po razvijanju vrednot na pobudo strokovnjaka Marijana Muska rodil družbeno 

odgovoren projekt »Bodi dober, bodi kul«. Poteka pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika RS Slovenije Boruta Pahorja, njegovi ambasadorji pa so številni igralci, 

umetniki, športniki, učitelji in druge znane in manj znane osebnosti.  

 

Eden izmed njih je tudi raper Zlatan Čordić – Zlatko, ki  je bil osrednji 

gost naše kulturne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V 

pogovoru je učencem predstavil svoje življenjske izkušnje in dileme, kaj 

je prav in kaj ne. O sebi je povedal: »Ponosen človek sem, ki zna 

prisluhniti drugim in ljudi spoštovati, kakršnikoli že so, ne glede na 

običaje, spol in vero, saj je človeško življenje največ, kar premore svet.« 

 

K akciji je jeseni pristopilo veliko šol in med njimi tudi naša. Cilji projekta sovpadajo z 

vrednotami naše šole, ki so že vrsto let stalnica prizadevanja pri vzgojnem delu z našimi 

učenci: spoštovanje, poštenost, delavnost, znanje, odgovornost, solidarnost, dobri medsebojni 

odnosi, medsebojna pomoč, skrb do narave, krepitev rodoljubne zavesti in ljubezni do 

domovine.  
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Taoistična modrost pravi: »Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega 

semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč 

milj, se začne z enim samim korakom.«  

Tako smo tudi mi letos izhajali iz »prgišč« drobnih aktivnosti, ki smo jih z majhnimi, a 

vztrajnimi koraki usmerjali k akcijam pod okriljem tega projekta. Med drugimi so na PŠ 

Šmihel sošolki priskočili na pomoč pri ličkanju koruze in zlaganju drv, ajdovški šolarji so s 

prisrčno čajanko in darilci osrečili starejše krajane, na matični šoli pa so starejšim na razredni 

stopnji izdelali tudi karton zdravja. Poleg načrtovanih dejavnosti pa sem zagotovo spada tudi 

vsakdanja pomoč med sošolci, učenci in učitelji ter med sodelavci.  

 

Da pa bi kljub vsemu še bolj razmišljati o vrednotah in o svojih dobrih delih ter v sliki in 

besedi predstavili svoja vzorna dejanja, smo razpisali šolski literarno-likovni natečaj z 

naslovom Bodi dober, bodi kul. Sodelovali so vsi učenci matične šole in podružnic od oktobra 

do decembra. Nagrajenci bodo razglašeni na javni prireditvi ob kulturnem prazniku, ki bo 7. 

2. 2020, kjer jim bodo podeljene tudi nagrade. Učenci od 1. do 3. razreda so sodelovali z 

likovnimi deli, učenci od 4. do 9. razreda pa so lahko sodelovali z literarnimi in likovnimi 

izdelki. Usmeritve za literarni del natečaja so bili doživljajski spis, opis, zgodba, pesem, za 

likovni del pa ustvarjalna tehnika ni bila predpisana.  

 

Literarne in likovne izdelke sta po predhodnem kritičnem izboru učiteljev pregledali komisiji 

iz vrst učiteljev. Prva komisija je bila imenovana za izbor literarnih izdelkov in druga za 

pregled in izbor najboljših likovnih izdelkov. Izmed prispelih stvaritev vsakega razreda so bili 

izbrani izdelki, ki so kvalitetno in izvirno izstopali. Avtorji zelo dobrih izdelkov prejmejo 

priznanja, avtorji najbolj izvirnih in dovršenih izdelkov pa prejmejo nagrado. Priznanja se 

podeli učencem pri razredni uri, nagrade pa na kulturni prireditvi na matični šoli in na 

kulturnih prireditvah podružničnih šol.  

Komisija za izbor najboljših literarnih del je učencem od 4. do 9. razreda podelila 36 priznanj 

in 6 nagrad, komisija za likovni del natečaja pa je učencem od 1. do 9. razreda podelila 75 

priznanj in 9 nagrad. Ta dela so predstavljena v nadaljevanju biltena.  

Bralec lahko ugotovi, kako razmišljajo učenci, kakšen odnos razvijajo do soljudi, živali, 

narave,  česa si želijo ... Z željo, da bi rasli in se razvijali v okolju, v katerem bodo gojili čuteč 

odnos do vseh živih bitij, se zaključuje letošnji razpis literarno-likovnega natečaja.  

Naj se sporočilo naših likovnikov in literatov zapiše v vsako srce, da bomo vsak dan cenili in 

predajali naprej majhna dejanja velikega pomena.  

 

     Ravnateljica:  Mira Kovač, prof. 
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ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA LITERARNI NATEČAJ 

 »BODI DOBER, BODI KUL« 

 

Na natečaju so sodelovali učenci matične šole s podružnicami. Na literarni del natečaja je 

prispelo 45 del.  Komisija, ki se je sestala 9. januarja 2020 ob 15.00, je pregledala vsa poslana 

dela, jih razvrstila v kategorije in ocenila. Podelila je dve vrsti nagrad: knjižne nagrade in 

pisna priznanja. 

 

 

Število podeljenih nagrad in priznanj: 

 

 

Komisijo za literarni del so sestavljali:. Andreja Šercer Robič, Nataša Škrbe, Mateja 

Cvitkovič, Marjeta Zore, Milena Legan in Blanka Perpar ter Sanja Nose, ki sta svoje predloge 

posredovali pisno. Kriteriji, ki so jih pri ocenjevanju upoštevali, so bili: ustreznost teme, 

izvirnost, ustvarjalnost in bogastvo besedišča. Izdelki učencev so bili razdeljeni v 4 

kategorije: 4. r. podružnične šole, 4. in 5. r., 6. in 7. r. in 8. in 9. r. matične šole. 

 

 

Seznam nagrajenih učencev:  

Knjižna nagrada: 

1. kategorija – 4. r. PŠ: Žiga Novak, 4. r. PŠ Dvor 

2. kategorija – 4. in 5. r. OŠ Žužemberk: Neja Pečar, 5. a 

3. kategorija – 6. in 7. r. OŠ Žužemberk: Marija Travnik, 6. b 

4. kategorija – 8. in 9. r. OŠ Žužemberk: Matej Zaletelj, 9. b 

 

Priznanje: 

1. Sara Kranjčič, 4. r. PŠ Dvor 

2. Eva Murn, 4. r. PŠ Dvor 

3. Ana Štravs, 4. r. PŠ Dvor 

 

4. Žana Hrovat, 5. a 

5. Ajda Humek, 5. a 

6. Petra Gorenčič, 5. a 

7. Erik Grm, 5. b 

8. Luka Zupančič, 5. b 

 

9. Nejc Župec, 6. a 

10. Tim Mrvar, 6. a 

11. Maj Štrucelj, 6. b 

 LITERARNI DEL 

4. r. PŠ 4. in 5. r. 6. in 7. r. 8. in 9. r. Skupaj 

Število izdelkov 4 6 16 19 45 

Nagrada 1 1 1 1 4 

Priznanje 3 5 15 18 41 
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12. Gal Muren, 6. b 

13. Lana Štrasberger, 6. b 

14. Luka Novak, 6. b 

15. Aleksandra Primc, 6. b 

 

16. Tjaša Lucić, 7. a 

17. Lana Pasar, 7. a 

18. Žana Gliha, 7. b 

19. Jaka Setnikar, 7. b 

20. Tom Agnič, 7. b 

21. Anej Maver, 7. b 

22. Nina Dovč, 7. b 

23. Jože Primc, 7. b 

 

24. Tanaja Kopač, 8. a 

25. Aja Amalija Pečar, 8. a 

26. Kaja Miklavčič, 8. a 

27. Neža Pust, 8. b 

28. Tomaž Pečjak, 8. b 

29. Iza Bradač, 8. b 

30. Špela Štupar, 8. b 

31. Bine Kocjančič, 8. b 

32. Neja Mirtič, 8. b 

33. Julija Papež, 8. b 

 

34. Elma Ebipi, 9. a 

35. Anja Gorenčič, 9. a 

36. Nika Potočnik, 9. a 

37. Urša Godec, 9. a 

38. Lara Zupančič, 9. b 

39. Žiga Hrovat, 9. b 

40. Žan Mravljak, 9. b 

41. Nuša Glavan, 9. b 

 

 

  

 

 

 

Žužemberk, 9. 1. 2020        Zapisnik zapisala predsednica komisije:  

                                                                                                          Andreja Šercer Robič, prof. 
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ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA LIKOVNI NATEČAJ 

 »BODI DOBER, BODI KUL« 

 

V četrtek,  9. 1. 2020, smo se v likovni učilnici zbrale učiteljice, ki smo vrednotile izdelke 

šolskega likovnega natečaja: Irena Prodanić Vasić, Zvonka Struna, Irena Platiše, Anja Rojc, 

Maja Mlakar – vodja. 

Podelile smo 6 nagrad. Vsaka podružnica ima po eno nagrado, matična šola pa tri nagrade, za 

vsako triletje posebej. 

Nagrajeni učenci: 

PŠ Dvor:  Ela Hren,  3. r. 

PŠ Šmihel: Anarisa Barle,  3. r. 

PŠ Ajdovec: Taja Kmet,  2. r. 

OŠ Žužemberk:  

1. triada: Lina Mohorčič, 1. r. 

2. triada: Aleksandra Primc,  6. b 

3. triada: Božidar Mišković,  9. a 

 

Priznanja za sodelovanje dobijo: 

OŠ Žužemberk: 

1. Lara Barčič, 9. b 

2. Klara Godec, 9. a 

3. Maša Blatnik,  9. b 

4. Lea Papež,  9. a 

5. Tiana Kumelj, 9. a 

6. Manca Rozman, 5. b 

7. Luka Zupančič,  5. b 

8. Manca Hrastar,  5. a 

9. Anej Bambič,  6. b 

10. Neža Skube,  6. b 

11. Maja Pucelj,  6. b 

12. Albiona Guci,  6. b 

13. Patrik Kelšin,  4. r. 

14. Ajda Krese,  4. r. 

15. Maj Jefim,  4. r. 

16. Živa Erpe,  1. r. 

17. Kaja Zupančič, 1. r. 

18. Jan Novak,  2. r. 

19. Anja Miklič,  2. r. 

20. Neja Mrvar,  3. r.. 

21. Ana Pirc,  3. r. 

22. Ula Šetina, 3. r. 

23. Maruša Miklič, 7. a 

 

PŠ DVOR 

24. Klara Šabić, 4. r. 

25. Nika Grm,  4. r. 

26. Neli Zupančič,  3. r. 

27. Julija Papež,  4. r. 

28. Luka Rajer,  3. r. 

29. Gašper Kopač, 3. r. 
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30. Tea Gregorič, 3. r. 

31. Taja Tomažin, 3. r. 

32. Nik Legan,  4. r. 

 

PŠ Šmihel 

33. Urban Iskra,  4. r. 

 

 

 

PŠ Ajdovec 

34. Jan Gorenčič,  1. r. 

35. Ana Mlakar, 3. r. 

36. Ema Pust, 3. r. 

37. Zoja Radovac, 2. r. 

38. Maja Kuhelj,  3. r. 

39. Izak Župevec,  1. r. 

40. Jan Zupančič,  3. r. 

41. Karolina Rozman,  4. r. 

 

Opomba: Izdelki učencev 1. in 2. razred PŠ Dvor so izločeni iz podelitve, ker so skupinsko delo. 

Bodo pa razstavljeni. 

 

 

Žužemberk, 9. 1. 2020                                     Zapisnik zapisala predsednica komisije: 

           Maja Mlakar, prof. 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Bodi dober, bodi kul.       

Ne oziraj se na žulj, 

saj dobil si ga zato, 

ker si priden bil zelo. 

 

Dobrota se vrača 

in vse se poplača. 

Ko boš prijazen, 

ne boš dobil kazen. 

 

Če starki pomagaš čez cesto, 

postalo bo lepše mesto. 

Če otroke učil boš dobrote, 

starost bo tvoja polna lepote. 

 

Zato pomagaj vsem ljudem, 

saj to zate ni problem.  

Če pomoč delimo si, 

ne bo konca srečnih dni. 

                       Lara Zupančič, 9. b 

PROSTOVOLJKA IN POL 

Danes je bil zanimiv in predvsem lep dan. V naši družini vsi radi 

pomagamo in moja mami je celo prostovoljka pri Rdečem križu. 

Želela sem jo vprašati, če lahko tudi jaz pomagam pri Rdečem 

križu. Vedela sem, da bo rekla ne, ampak danes sem ugotovila… 

Karkoli, več še izveste.  

Na poti v šolo sem videla staro gospo, ki ni mogla čez cesto in 

še težko je hodila. Hitro sem stekla k njej. Ustavila sem avto in gospe pomagala priti čez cesto. Rekla 

mi je, da sem ena redkih oseb, ki je tako dobrega srca. Šla sem naprej. Prišla sem do šole. Imeli smo 

prosto preduro. Želela sem iti v telovadnico. Sošolka me je prosila, če jo lahko sprašujem, saj je bila 

ta dan vprašana slovenščino. Bila sem malo žalostna, ker nisem mogla izpolniti svoje želje. Vseeno 

sem ji pomagala. Moja sošolka mi je v zahvalo podarila prelep kemični svinčnik. Bila sem zelo 

vesela. Ja, dobro se res z dobrim povrne. Kmalu je odzvonila zadnja ura. Odšla sem doma. Vesela 

sem bila, ker sem pomagala sošolki in gospe. Kmalu je prišla mami in mi rekla, da lahko pomagam 

pri RK kot mlada prostovoljka, saj sta ji za mojo prostovoljnost povedali gospa in sošolkina mami. 

Pri Rdečem križu so me bili vsi veseli in rekli,  naj povabim še katero od sošolk. Počutila sem se kot 

prostovoljka in pol. 

Marija Travnik, 6. b 

 

Anarisa Barle, 3. r. PŠ Šmihel 

                Ula Šetina, 3. r.  
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BODI DOBER, BODI KUL     

 

Daj pomagaj stari teti 

in po hiši ji pameti, 

da boš zraven bolj vesel, 

ji boš še kakšno pesmico zapel. 

 

Daj brezdomcu dosti hrane, 

ker še veliko ti jo ostane, 

poleg mu še kaj preberi 

in lepšo prihodnost mu zaželi. 

 

Sosedi pomagaj kaj odnesti, 

ji kaj novega prinesti, 

kakšno čokolado za sladkanje, 

za čudovite nove sanje. 

 

Ko sošolcu matematiko razložiš,   

mu novo znanje podariš, 

ker si dober, ker si kul, 

rad pomagaš in to ful. 

                           Žiga Hrovat, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea Papež, 9. a 

Manca Rozman, 5. b 
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BODI DOBER BODI KUL 

 

Pomagati, storiti nekaj dobrega,        

to za vsakega temelj življenja. 

Pomagaj drugim v nesreči 

ali pri kakšni drugi reči. 

 

Ne vpij, ustavi norčije, 

vprašaj se, ali to prav je. 

Spoznali boste vsi, 

kako se vse poživi. 

 

Tudi tebi dobro bi bilo, 

ko pomagal bi ti kdo. 

Saj vsak enkrat v stiski znajde se, 

dobro ne počuti se.                                 

 

Kmalu ugotovil boš, 

bolje počutil se boš. 

Zmeraj delaj dobro: 

Bodi dober, bodi kul. 

                               Neža Pust, 8. b 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

Vsak na tem svetu je vsaj enkrat pomagal, a na 

različne načine. Pomagamo lahko vsakomur, na 

kakršen koli način. Jaz mislim, da pomoč lahko 

vsakomur polepša dan, saj pomoč ni samo denarna, 

ampak lahko s tisto osebo preživimo dan, se 

pogovarjamo. Mislim, da bi bilo zelo lepo, če bi šli 

obiskat starejše osebe ali tiste, ki so sami med kakšnim 

praznikom. To jim lahko ta praznik zelo polepša in so 

nam zelo hvaležni. Mnogo ljudi se ne zaveda, da ni 

vsako življenje tako lepo kot njihovo. Mislim tudi, da 

bi mlajši šli pomagat starejšim pri gospodinjskih opravilih, na primer pomagali zlagati drva, odnesli 

smeti, skupaj pospravljali. Lani, ko smo bili na počitnicah v Piranu, se je skupina mladih odločila, da 

bo pomagala starejšim. V tem je sodelovalo vsaj 15 mladih. V tem sem sodelovala tudi jaz. Jaz sem 

pomagala sosedi, ki ima stanovanje pod našim. Z njo sem bila cel dan. Ji pomagala kuhati, počistiti 

stanovanje, se družila z njo. Po mojem mnenju je bilo to zelo lepo. Upam, da bom lahko še kdaj 

pomagala. 

Elma Ebipi , 9. a 

Manca Hrastar, 5. a 

                            Anja Miklič, 2. r.  
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Pomagaj starki čez starki čez cesto,                  

pokaži svojo radodarno gesto. 

Prijazna beseda naj bo most, 

saj prinaša nam modrost. 

 

Če kul bi bil rad, 

se ne obnašaj kok kakšen tat. 

Bodimo dobri ljudje, 

ključ je spoštovanje in zaupanje. 

 

Če skupaj stopimo, 

če si zaupamo, 

vsem skupaj je lepo, 

kakor družina smo. 

                                                                                                            

Ko bomo šli od tod, 

pred nami je lepa pot. 

Torej, če bi bil rad junak, 

naredi dober korak. 

                            Tanaja Kopač, 8. a 

 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

Zamišljam si, da bi vsi ljudje imeli denar, da bi preživeli. Nekateri ljudje so bogati in se jim revnejši 

gabijo in nikoli ne prispevajo k dobrodelni akciji. Lahko bi naredili koncert, da bi zbrali denar in ga 

podarili revnim. Vsi ljudje bi lahko pomagali, a nekaterim je mar za starejše in revne. Prvič bi 

zgradili naselje tistim, ki si ne morejo narediti hiše. Starejšim in revnejšim bi pomagali obdelovati 

okoli hiše in obnavljati hiše. Lahko bi jim pripeljali hrano, ker so prestari, da bi jo šli iskat sami. 

Lahko bi za brezdomce obnovili stare in zapuščene hiše. Če bi nekdo izgubil kakšno stvar, bi  mu jo 

vrnili. Ko bi nam bila kakšna oblačila premajhna, bi jih podaril komu, ki nima oblačil. Lahko bi 

revnim pomagali pri obrti. Mogoče se bo kaj od tega, kar sem zapisal, uresničilo. 

Nejc Župec, 6. a 

 

 

 

 

 

 

                                   Ana Pirc, 3. r.  
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SAM ZASE SI VEDNO KUL   

 

Če se učiš, 

lahko 5 dobiš, 

ko pa daruješ, 

lahko veselje pričakuješ. 

 

V življenju ni lahko, 

a če se boš potrudil, 

ti bo šlo. 

 

Če pa ti ne gre, 

ne razburjaj se. 

Če vase boš verjel, 

kmalu boš zmago objel. 

Lahko si reven, 

a nič zato, 

saj v življenju ni lahko, 

a s prijatelji ti bo šlo. 

 

Na koncu smo tu, 

bodi dober, bodi kul. 

                 Maj Štrucelj, 6. b 

 

 

 

 

                      Tiana Kumelj, 9. a 

Kaja Zupančič, 1. r. 
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VEDNO DOBER, VEDNO KUL 

 

Vedno dober, vedno kul, 

razkrij svoje želje in 

tvoje veliko potrpljenje.  

 

Ko nekdo pomoč potrebuje, 

vedno pomagati mu želite, 

vedno to tudi nazaj dobite. 

 

Če si kul,  

Imaš veliko svojih  

vzornikov in prijateljev.  

Vsi te imajo radi kot svojo lastno  

družino, 

vedno dober, vedno kul. 

                       Gal Muren, 6. b  

 

 

BODI DOBER BODI KUL 

 

Kadar imaš težave, 

ti pravi prijatelj pravo pot pokaže. 

Ko v težavah boš sam, 

za pomoč prositi naj te ne bo sram. 

 

Zato si pomagajmo med seboj, 

ker marsikomu se takrat povrne obstoj. 

Dobrota se vedno vrača, 

čeprav se za to nič ne plača. 

 

Pomaga prijatelj – prijatelju, 

zaupnik – zaupniku, 

neznanec – neznancu, 

želimo pa vsakemu človeku pot k mirnemu spancu. 

 

Bogastvo vsakega človeka je dobro delo, 

to naj zapiše si vsak za svoje načelo. 

Ko to v svetu bo zavladalo, 

prijatelju bo srečo kazalo. 

                                                   Žana Gliha, 7. b 

 

 

 

                             Neja Mrvar, 3. r. 

                              Ajda Krese, 4. r. 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Pomagaš še drugim, 

bodi dober, bodi kul!  

Vedno z energijo bodi 

na ful. Bodi kul. 

 

Pomagaj ljudem, 

ne vprašaj pri čem. 

Če imajo težave, 

pomagaj jim do zmage. 

 

Bodi pošten, ne zatemnjen. 

Če kdo je osamljen, 

naj ne bo pozabljen. 

Če si srečen, 

srečo deli naprej. 

Bodi dober, bodi kul in rešil boš marsikateri žulj. 

                                                            Jože Primc, 7. b 

 

POMAGAMO SI MED SEBOJ 

Pesem oz. rap govori o tem, da če boš dober, boš tudi kul. To moramo razumeti kot to, da si moramo 

med seboj pomagati in postati boljši. V zadnjem mesecu smo se Slovenci izkazali zelo dobro, ko smo 

zbirali denar za malega Krisa in Gala. Mislim, da si moramo stati ob strani in upoštevati pravila, da 

bo svet boljši. Med sabo si moramo pomagati, saj ko boš ti potreboval pomoč, ti bodo drugi zagotovo 

pomagali, ker si ti pomagal njim. Zelo je hudo, ko izgubiš svoje najbližje. Zato moramo njim 

pomagati in biti še bolj prijazni do njih. Če boš drugim pomagal, ne boš nikdar reven, saj ti bodo 

tisti, ki si jim pomagal, vedno stali ob strani. Svet se mora res izboljšati glede na vojne in vse te 

begunce … Če hočemo preživeti na Zemlji, se moramo razumeti, drugače ne bomo preživeli. Število 

nesreč na cesti je še vedno preveliko. Upoštevati moramo pravila, ne samo zaradi kazni, ampak tudi 

zaradi svoje varnosti. Vsem moramo kar se le da pomagati po svojih najboljših močeh. Zdaj bi lahko 

še našteval vse probleme, ki se dogajajo. Da se to zmanjša, morate upoštevati vsa dobra dejanja, ki se 

jih spomnite. Ko boste zadovoljni z uspehom, si čestitajte, saj bo morda to vodilo v boljši jutri. 

Upam, da vam je moje mnenje všeč in da je kdo našel v tem tudi svoj navdih. 

Tim Mrvar, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Godec, 9. a 
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BODI DOBER BODI KUL 

 

Vzemi se v roke, 

pomagaj ljudem, ki potrebujejo te. 

Zato dober bodi, 

komu kaj posodi. 

 

Kdor dobro daje, se dobro mu vrača. 

Kdor ne, priložnost zavrača. 

Dobrega človeka povsod ravno ni, 

a morali bi biti vsi. 

 

Ljudje, ki so potrebni pomoči, 

da bi to priznali, nimajo moči. 

Jim pomagajmo zato, 

da mir po svetu vladal bo. 

 

Premoženjske razlike 

so žal zelo velike. 

Ampak vseeno pomagajmo ljudem, 

ne le revnim, pač pa prav vsem. 

                                   Jaka Setnikar, 7. b 

 

 
 

 

 

 

       Maruša Miklič, 7. a 

Lara Barčić, 9. b 
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BABICI V ZAHVALO 

 

Malo meni se mudi, 

danes pavze zame ni. 

Grem do babice v vas, 

da razgibam se in babici naredim kul obraz. 

 

Babi zame naredi prav vse 

in prav je, da večkrat tudi vidi me. 

Starejši potrebujejo mlajšo družbo, 

da spočijejo svojo utrujeno dušo. 

 

Všeč mi je prijazna, topla beseda,   

tudi babica jo je vesela. 

Zraven še kaj koristnega postorim 

in se z babico v plesu zavrtim. 

 

Danes zame je poseben dan, 

babici se zahvaljujem, 

ker rada me ima, me podpira in bodri, 

tudi kadar tega treba ni. 

 

Od kje jemlje to svojo energijo, 

žareč obraz in besedno harmonijo? 

Jo na vrti posadi, jo obere 

in si z njo čaj naredi? 

 

Moja babi je res kul,   

moja velika vzornica, 

moja motivatorka 

in skrita spovednica. 

                   Lana Štrasberger, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anej Bambič, 6. b 

                           Albiona Guci, 6. b 
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BODI DOBER DO VSEH 

 

Bodi dober do 

ljudi, bodi dober 

do vseh. 

 

Ko vidiš starko  na cesti,  

ji pomagaš in 

vsi smo veseli. 

 

Ko slišiš, da ti dedek umira, 

se poslovi 

in ga objemi. 

 

Ko delaš dobro, 

se ne zavedaš, 

kaj delaš. 

Potem pa ti pove prijatelj 

in si ves začuden. 

To pomeni bodi dober, 

bodi kul. 

                              Luka Novak, 6. b 

BITI DOBER 

Pomagati drugim ljudem je nekaj najlepšega na svetu. Res, da ne dobimo nobene nagrade, vendar 

lahko nekomu polepšamo dan s preprostim dejanjem in s tem tudi sebi polepšamo dan. Včasih 

zadostuje že lepa beseda. 

Včasih je v sosednji hiši, nedaleč stran od moje, živela stara gospa. Mož ji je umrl že pred leti in 

ostala je sama. Z veliko težavo je hodila v trgovino, pospravila hišo, hranila svojega mačka. Sam sem 

jo redko videval, vse do takrat, ko sem za šolo moral izpolniti anketo. Hodil sem od vrat do vrat in 

čez čas prišel do nje. Potrkal sem in ona me je prijazno povabila notri. Kmalu sem opazil, kako ji je 

težko, zato sem se ponudil, da ji bom pospravil hišo. Pobrisal sem prah, nahranil mačka, uredil njene 

stvari, pomil posodo. Bila mi je zelo hvaležna. Od tistega dne dalje sem večkrat odšel k njej in malo 

pospravil po hiši ali ji samo delal družbo. Zelo pomembno je bilo, da sem ji delal družbo, saj že 

dolga leta ni imela stikov z drugimi. Večkrat je omenila, da se že dolgo ni tako zabavala. Ko sem 

nekega dne potrkal na vrata, se nihče ni oglasil. Čez čas je k hiši pripeljal rešilni avtomobil.  

To je bilo že dolgo časa nazaj. Nisem dobil nobene nagrade, vendar sem nekoga zelo osrečil. Zame 

je to pomembnejše kot kakršna koli nagrada. 

Tom Agnič, 7. b 

 

 

 

 

Božidar Mišković, 9. a 
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Bodi dober, bodi kul 

 

V bloku sredi Ljubljane je živela stara vdova. Bila je revna in vesela vsakega obiska. K njej so včasih 

prišli kakšni otroci in malo poklepetali z njo. A le redko kdo ji je prinesel malo hrane. Ko je za 

vdovo slišal nek deček, ki mu je bilo ime Maks, je začel redno hoditi k njej. 

Na poti k njej je včasih kupil kaj hrane ali pa je kaj skuhal kar pri njej doma. Nekega dne pa je Maks 

ugotovil, da so vdovi vzeli stanovanje in postala je brezdomka. Maks se je posvetoval s starši in 

sošolci. Sošolci so mu svetovali, naj poišče kakšen primeren kraj, kjer bo lahko živela. Že naslednji 

dan se je odpravil raziskovat, a ni ničesar našel. Prosil je starše, če bi lahko vdova živela pri njih. 

Starša sta se strinjala, saj so imeli doma prosto sobo. Takoj so jo odšli iskat, vendar je niso našli. 

Organizirali so pravo iskalno akcijo. Ko so jo našli, jo je Maks povabil, da pride živet k njim. Vdova 

se je zelo razveselila. Od takrat naprej je iz Maksove hiše dišalo po dobrotah in slišati je bilo le 

smeh. 

Anej Maver, 7. b 

 

 

 

Bod ful kul 

 

Eno pravljico povej,   

in smeti na tleh pober. 

Eno čokolado dej, 

da svet bo lepši, leto glej. 

 

Ta sivi mami vic povej, 

življenje ji nasmej. 

To vsem ljudem povej, 

da vse bo kul in vse bo zdej. 

 

Hiter, plis, učit se pejt, 

da mami bo okej. 

 

Svojmu bratu cuker dej, 

da bo brcal še precej. 

Na insto pač en stori dej, 

hitro lajkej, pa še kej. 

 

Kakšen drink tekaču dej,  

da pokal bo spet vzel. 

Čez okno zaupi: »Bodi dober, bodi kul, 

brez laži, pa si že naredu ful.« 

                                       Žana Hrovat, 5. a 

 

               Maja Pucelj, 6. b 
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Sreča 

 

Sreča, sreča … 

Strpno izražanje, 

vzajemno soglašanje – 

to je sreča. 

 

Za nas nov začetek, 

za druge končen, vesel zadetek. 

 

Če bodo na svetu spori, 

bomo postali vsi nori. 

 

Prijaznost naj bo med nami, 

da se sovražnost nič več ne drami. 

                                 Ajda Humek, 5. a 

 

Pomoč 

 

Če vidiš, da je kdo osamljen, 

verjetno na pomoč je pripravljen.   

Z njim zapleši, se igraj, 

pomagaj mu en, dva, tri – zdaj! 

 

Namesto da brezdomca gledaš, 

mu prinesi nekaj hrane  

in tako olajšaj mu življenje, 

da bo lažje to trpljenje. 

 

Le pomagaj stari teti, 

da bo danes bolj vesela. 

Preženeš ji dolge dneve, 

saj ti to zmoreš in ti to znaš. 

 

Sošolcu matematiko razloži, 

čeprav je ful težko, 

vedno najde se rešitev,  

pa še njemu bo lahko. 

Za piko na i, 

pa prinesi sladkariji dve al tri, 

naj otroško veselje zadoni … 

                            Neja Pečar, 5. a 

Luka Zupančič, 5. b 

 

Jan Novak, 2. r.  
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Dober človek 

 

Da pomagaš drugim, je res lepo. S tem pridobiš dobre delovne navade, dobro izkoristiš svoj prosti 

čas in kot pravi pregovor: »Dobro se z dobrim vrača.« 

Dobro delo vsako leto naredimo učenci naše šole, ko zbiramo denar in prinašamo zvezke za tiste, ki 

nimajo dovolj denarja, da bi jih kupili. S tem, ko pomagamo drugim, postajamo boljši ljudje in 

vredni zaupanja.  

V našem razredu smo vsi zelo dobri prijatelji in si vedno pomagamo med seboj. Včasih smo ljudje 

tudi žalostni, zato je potrebno, da jih potolažimo. Jaz imam zelo dobro prijateljico. Ta mi vedno stoji 

ob strani, me tolaži in mi zaupa. Takega prijatelja bi si želel vsak človek na tem svetu. Zares sem 

vesela, da imam tako prijateljico. Včasih se nam ne uresničijo vse želje, ki jih imamo. Pri tem se ne 

smemo predati, ampak si zaupati in iti naprej, saj so tudi to vrednote dobrega človeka. Včasih so res 

taki trenutki, ko ne moremo iti več naprej, takrat se zanesemo na svoje prijatelje. Šele takrat 

spoznamo kakšnega prijatelja imamo. Nekateri prijatelji nas takrat zapustijo, ob tem izvemo, da ta 

oseba sploh ni bila tvoj prijatelj. Zato moramo biti zelo previdni s tem, ko zbiramo prijatelje in komu 

lahko zaupamo. 

Zelo rada pomagam drugim, saj je to res lepa vrednota, ki bi jo moral imeti vsak človek. Zelo se 

veselim, da bom lahko tudi jaz naredila nekaj dobrega za druge. 

Petra Gorenčič, 5. a 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ela Hren. 3. r., PŠ Dvor 
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Bodi dober, bodi kul 

 

Na klopci sedi   

in roke moli, 

starec ves zguban 

drobiža si želi. 

 

Že majhen cekin 

mu srečo prinese, 

sreča se s srečo deli,  

zato bodi dober, bodi kul. 

 

Cesta predolga, 

pot prenaporna, 

vsa zasopla v trgovino hiti. 

Za pomoč bi prosila, 

a se boji. 

Bodi dober, bodi kul 

in pospremi starejše ljudi. 

 

Pravi prijatelj 

se teme ne boji, 

vedno ti ob strani stoji,  

če si dober in si kul. 

                                Erik Grm, 5. b 

 

 

Aleksandra Primc, 6. b 

Patrik Kelšin, 4. r. 
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Bodi dober, bodi kul 

 

Bodi dober,  

bodi kul, 

glej naprej 

in ne nazaj, 

saj pred tabo 

so ljudje,  

ki čakajo 

na tebe le. 

 

Potrebni vsi  

so pomoči, 

hop na delo: 1, 2, 3. 

Dobrota tvoja 

pomaga vsem, 

da svet se 

na bolje 

spremeni. 

 

Narava, živali in ljudje  

hvaležni ti bodo za vse. 

                   Luka Zupančič, 5. b 

 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

 

Pred nekaj leti je bil fant brez staršev, ki je živel na ulici. Ni imel denarja za hrano, za šolo … Vsak 

mesec je mimo prišel mož in mu dajal hrano. Pogovarjal se je z njim in ga gledal, kako je odraščal. 

Domov ga ni mogel vzeti, saj njegova žena ni marala otrok. Toliko denarja, da bi mu plačal 

stanovanje, tudi ni imeli. Prav tako ni hotel, da bi ga poslali v sirotišnico, kjer ne bi bil več svoboden. 

Pošiljal mu je odeje in oblačila, da bi mu bilo toplo. Nekega dne pa ga je našla neka starka in poslali 

so ga v sirotišnico, nato naprej v Ameriko. Pot je bila zelo dolga in neudobna. Mož ga je iskal po 

sirotišnicah, kjer so mu povedali, da je na poti v Ameriko. Želel je iti za njim, vendar ni imel denarja. 

Fant je odrasel, se naučil angleškega jezika, celo diplomiral je in dobil poklic. V srcu je vedno nosil 

tega moža, zato se je odpravil nazaj v Evropo. Mož ga je čakal 20 let. Ta čas mu je umrla žena in ni 

imel več družbe. Fant je prišel k njemu, ga objel  in se odločil, da bo popravil hišo, ker je nekoč on 

toliko naredil zanj. 

V letu dni je bila hiša kot nova in skupaj sta živela kot prej, le da boljše. 

Lana Pasar, 7. a 

 

 

 

                                Živa Erpe, 1. r. 
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PRIJAZNOST JE SREČA  

Bodi dober, bodi prijazen,  

sreča je polna sanj,  

ne obupaj, vztrajaj. 

 

Pomagaj ljudem 

in tudi oni bodo tebi. 

Pravi prijatelj je dober, 

pomaga ti, da postaneš boljši. 

 

Sreča, prijateljstvo, pomoč, prijaznost 

opisujejo te, 

če si dober, si tudi kul. 

 

Dobrote naj bo poln svet, 

tako kot ti. 

Življenje je upanje, 

vztrajaj, tvoj cilj naj bo prijaznost. 

                                          Tjaša Lucić, 7. a 

 

 

 

BOŽIČNA ISKRICA 

 

Ko pozimi po božiču zadiši,   

se nam v očeh iskrica zaiskri. 

Ljudje se obdarujemo, 

vendar na osamljene duše pozabimo. 

 

Vsem otrokom oči se svetijo, 

saj materialne stvari prejemajo. 

Vendar te svari ne štejejo, 

saj družina, veselje in dobrota bistvene so. 

 

Zato bodi dober, bodi kul 

ter med prazniki daruj. 

Svet bo lepši ter vesel, 

saj boš za srečo poskrbel. 

                            Iza Bradač, 8. b 

 

 

 

Neža Skube, 6. b 

Maj Jefim, 4. r. 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Bodi dober, bodi kul, 

pomagaj ljudem in radodarno daruj. 

Vedno bodi vesel, 

s tem se bo nov dan začel. 

Starejšim občanom pomagaj 

in nekaj denarja prišparaj. 

Če se ti zdi nemogoče, ti povem,  

da se da, če se hoče. 

Bodi dober, bodi kul 

in s prijatelji sodeluj. 

Če bomo skrbeli za prijatelje in Zemljo, 

bo naše življenje boljše in lepše. 

                                            Špela Štupar, 8. b 

 

 

 

POMOČ GOSPE ROZALKI 

 

Na robu vasice je stala rumena hiša, v kateri je živela stara gospa, ki ni imela nobene družbe. Nekega 

dne se je družina Kovač preselila v hišo nasproti stare gospe. Stara gospa se je družine Kovač zelo 

razveselila, saj bo zdaj imela sosede. Ko je družina prispela, so odšli pozdravit novo sosedo. Stara 

gospa pa jim je pripravila piškotke. Povedala jim je, da ji je ime Rozalka. Tudi družinski člani so se 

predstavili, in sicer oče Gregor, mama Janja ter Jure in Tina. Odšli so domov razpakirat stvari in 

urediti hišo za bivanje. Mama je bila navdušena nad vrtom in rastlinjakom za hišo. Gospo Rozalko so 

vsak dan obiskovali. Mama ji je kuhala, oče pa popravljal stvari, otroka sta ji delala družbo. 

Nastopila je zima in zapadlo je veliko snega. Minilo je nekaj časa, da so se lahko prebili do sosede. 

Skrbelo jih je. Opazili so, da je v njeni hiši hladno in je vsa premražena. Oče je zakuril kamin, mama 

skuhala juho, otroka pa sta jo posedla na stol ob kaminu in pokrila z odejo. Gospa Rozalika se je 

okrepčala, zahvalila in zadremala ob prijetni toploti kamina.  

Bodi dober, bodi kul in pomagaj starejšim v svoji okolici ter vsem, ki potrebujejo tvojo pomoč. 

Nina Dovč, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taja Kmet, 2. r. PŠ  Ajdovec 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

»Bodi dober, bodi kul« letos učence spodbuja k pisanju o dobrih dejanjih. Večina jih »teorijo 

obvlada«, v praksi pa počnejo ravno obratno. Veliko nas učijo odrasli s svojimi nepremišljenimi 

dejanji in v take osebe bomo tudi sami odrasli, če se ne bomo začeli zavedati pravih dobrin sveta. 

Približujeta se božič in novo leto. Vasi, mesta okrašujemo z okraski, da nam bo lepo, da bodo 

okraski prinesli nekakšno toplino. A kaj nam to pomaga, ko nekje stoji hiša, bogato okrašena, v njej 

moški ali ženska osamljena. Domači posvečajo več pozornosti darilom in okraskom, kot pa 

sočloveku. Podjetja to spodbujajo z oglasi in znižanimi cenami. Le kaj nam bodo pomagali vsak dan 

novi čevlji? Nas bodo tolažili, ko bomo žalostni? Nam bodo pomagali pri učenju? Se z nami igrali? 

V Sloveniji  je na žalost veliko več nakupovalnih središč kot pa šol in knjižnic. Zaradi trgovin se 

skregamo s starši, ko brat ali sestra dobita kakšno majico več. Tako niti približno ne prihajamo k 

temu, da bomo dobri.  

Na ulicah je vse več ljudi, ki prosijo denar. Pri denarju se zatakne tudi v podjetjih. Delavcem za trdo 

delo plačujejo nizke plače. Zakaj nekateri za svoje delo dobijo milijone?  

Mačehovsko se ne obnašamo samo do ljudi, ampak tudi do narave. Kaj bo, ko bo izginil tropski 

deževni gozd? Tamkajšnji staroselci na požganih delih sadijo nova drevesa, a jih nekateri pretepajo. 

Zakaj?! Točno ta gozd nam daje več kot polovico vsega kisika, brez katerega ne moremo živeti. 

Želite, da se konča življenje na Zemlji za vedno? Zemlja se segreva. Življenje se spreminja.  

Moja prijateljica se je rodila na začetku novembra in je snežilo. Ko sem bila stara 5 let, je zapadlo 

toliko snega, da smo lahko naredili iglu, obzidje in stražarje. Pogrešam te čase.  

Ne bodi sramežljiv. Povej svoje mnenje o izboljšanju sveta, da boš kul. Verjemi, slabše kot je sedaj, 

ne more biti več. 

Aja Amalija Pečar, 8. a 

 

 

 
Maša Blatnik, 9. b 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Vsak človek ima za sabo zrcalo,  

bodi kul in ne bit budalo. 

Tvoja dejanja so tvoje ogledalo. 

Ne škodi, če nameniš evro ali dva nekomu,  

ki tega nima. 

Če nekaj daš, potem veliko veljaš, 

ker dobre se z dobrim vrača. 

Verjemi, to je boljše kot nova obleka, 

čeprav tudi ta ni odveč, 

zato je ne meči preč. 

Raje jo nesi na Karitas 

in nekomu polepšaj dan, 

tako postal boš car in pokazal,  

da ti je mar. 

Če ti to ni odveč,  

se nam pridruži prec. 

Postani dobrodelen, 

le tako ne boš beden. 

To je bolj kul kot kakšen Red bull. 

No, kaj čakaš? Gremo, gremo, 

pokrit nekomu streho. 

                                     Kaja Miklavčič, 8. a 

 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

 

Med počitnicami sem se odpravil v trgovino, kjer sem na tleh našel denarnico z veliko denarja ter 

osebnimi dokumenti. Nekaj časa sem jo gledal, nato pa jo pobral in začel gledati naokoli, če bi jo 

kdo iskal. Po trgovini sem spraševal, če je kdo izgubil denarnico. Nekaj časa sem še bil v trgovini, 

nato sem odšel domov in povedal staršem, kaj sem našel. Za trenutek mi nista verjela, nato sta me 

vprašala, kje sem jo našel in če jo še imam. Bila sta zelo vesela, ko sta slišala, da nisem iz denarnice 

ničesar vzel in da jo imam pri sebi.  Takoj sta poklicala policijo, če bi lahko izvedeli, kje živi njen 

lastnik ali lastnica, da bi jo lahko vrnili. Predali smo jo policistom. Čez nekaj dni smo prejeli klic z 

neznane številke. Bil je tisti človek, ki je izgubil denarnico. Zahvalil se je in ko smo se čez nekaj dni 

srečali, mi je podaril 20 evrov. Bil je zelo prijazen in ostali smo prijatelji. 

Bine Kocjančič, 8. b 

 

 

 

 

Lina Mohorčič, 1. r. 
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BODI DOBER, BODI KUL 

 

Na svetu veliko groznih je stvari 

zaradi slabih ljudi. 

Če med njimi si tudi ti, 

raje hitro premisli si. 

 

Če vidiš nekoga, ki rabi pomoč,  

nikakor ne zbeži proč. 

Ker, če nekomu pomagaš,  

vedno zmagaš. 

 

Starejšim pomagaj,  

čas za njih vlagaj. 

Zelo bodo hvaležni pomoči 

in v zahvalo kaj dali ti. 

 

Ne zapravljaj za brezvezne stvari,  

raje revežem denar nameni. 

Če hočeš, da svetu gre bul', 

bodi dober, bodi kul. 

                                    Matej Zaletelj, 9. b 

  

BODI DOBER, BODI KUL 

 

Tina je bila pametna deklica, ki je hodila v sedmi razred. V šoli ji je šlo zelo dobro. Imela je lepe 

ocene. 

Nekega dne je prišla v šolo. Sošolci so jo prosili, naj jim pomaga pri učenju. Tistega dne so pisali test 

iz angleščine, ki je ni nihče znal. Tina jim ni želela pomagati. Želela je, da bi imela samo ona dobre 

ocene. Sošolci so ji to zamerili. Od takrat naprej je bila vedno sama. Med odmori ni imela družbe, pri 

športu je nikoli niso povabili v ekipo. Počutila se je zelo osamljeno. Prijateljem se je večkrat želela 

opravičiti, vendar ni imela poguma.  Naslednji teden so se v šoli odpravili na izlet. Na avtobusu je 

sedela sama, ker si nihče ni želel njene družbe. Zapustila jo je celo najboljša prijateljica. Ko so 

prispeli, so se odpravili na pohod.  Hodili so po gozdu, pot pa je bila spolzka. Tina je hodila v 

zadnjem delu, za njo je bil le še sošolec Tine. Naenkrat je zaslišala klic na pomoč. Krik je utihnil, 

zato je šla naprej, vendar ga je čez nekaj trenutkov ponovno slišala. Obrnila se je in v breznu sredi 

gozda zagledala sošolca. Ta je ponesreči padel v brezno in se poškodoval. Tina mu  je pomagala iz 

brezna. Ugotovila je, da ima zlomljeno nogo, zato je tekla po pomoč. Sošolca so nato odpeljali v 

bolnišnico. 

Po tem dogodku so sošolci ugotovili, da je Tina v resnici prav prijazna oseba. Vsi so ji odpustili in jo 

ponovno sprejeli v svojo družbo. Ona pa je ugotovila, da biti dober pravzaprav ni težko, dobra dela 

pa ti dajejo občutek sreče in veselja. 

Anja Gorenčič, 9. a 

Julija Papež, 4. r. PŠ Dvor 
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Živim v majhnem kraju. Tukaj živi veliko otrok ter mladih, še več pa je starejših. Nekateri živijo 

sami, nekateri z družino, vendar jih ni veliko doma, saj so dolgo v službah. Skoraj vsi so osamljeni. 

Nekateri ne morejo niti po kruh v trgovino, ker ga niso zmožni plačati ali pa jih noge ne nosijo več. 

V zimskih dneh nimajo ogrevane hiše kot mi, saj nimajo drv. Z nakupom hrane jim pomagajo 

različne humanitarne  akcije, a za nekatere ne vedo.  

Bila je zima, vse je bilo belo. V soboto sem odšla v trgovino. Pred mano je bila dolga vrsta, saj je 

bilo malo pred božičem. Za mano je stala starejša gospa, ki je nosila kruh in mlečni namaz. Videti je 

bilo, da je komaj stala, zato sem jo spustila naprej. Kmalu je prišla na vrsto. Prodajalka ji je povedala 

znesek nakupa, gospa pa je nato vrnila namaz. Bilo ji je zelo nerodno.  Z mano je bila sestra, ki sem 

ji naročila, naj gre še po nekaj namazov, čaj in piškote. Ko sva plačali, je sestra odšla domov, jaz pa 

sem ustavila gospo. Njen kruh sem dala v vrečo z namazi, čajem in piškoti. Prijela sem jo pod roko 

in ji pomagala do doma. Povabila me je v hišo, kjer je bilo hladno. Zakurila sem ji in ji pripravila čaj 

ter kosilo. Bila mi je zelo hvaležna. Njen nasmeh mi je polepšal dan. 

To je bil več kot leto nazaj in še vedno jo obiskujem. 

Nika Potočnik, 9. a 

 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

 

Zemlja, naš planet,   

uničen si spet. 

Smeti povsod ležijo 

 in ob tem smrdijo. 

 

Tovarne onesnažile so zrak, 

kriv je avto pa tudi vlak. 

Prevelika količina embalaže 

potrebno bo več reciklaže. 

 

Smeti nesi v smetnjak 

in postal boš junak. 

Vozi kolo 

 in vsem nam lepše bo.   

                              Neja Mirtič, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Legan, 4. r. PŠ Dvor 
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Bodi dober, bodi kul,  

z elektriko varčuj  

in ne onesnažuj, 

ker Zemlji bo samo še »huj«. 

 

Pomagaj naravi, 

da se naša Zemlja ne ustavi. 

Nazaj v zeleno se postavi 

in vse težave odpravi.  

 

Bodi dober, bodi kul, 

naj Zemlja bo zdrava ful. 

Rešimo ta problem,  

da bolje bo vsem.  

                      Julija Papež, 8. b 

 

 

 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

 

Kaj pomeni biti dober? Dobrota izhaja iz človekove notranjosti. Dobrote v današnjem svetu 

definitivno primanjkuje. Prav gotovo je na svetu še veliko dobrih ljudi, a vseeno menim, da 

humanosti primanjkuje.  

Lahko bi se malo zamislili, kaj ljudje delamo živalim. Veliko jih pobijemo po nepotrebnem. Najbolj 

zaskrbljujoča stvar so vojne in vse, kar se dogaja v Iranu in Iraku. Lakota postaja resen problem, 

namesto da bi je bilo vedno manj, se vedno bolj razširja. Peščica ljudi ima dovolj denarja, da bi rešila 

ta problem. Menim, da lahko vsak prispeva nekaj za boljši svet, kot je pomoč starejšim, sodelovanje 

v humanitarnih organizacijah. Veliko ljudi živi na robu revščine. Če bi vsak pripeval nekaj, bi se 

dalo veliko narediti.  Prav žalostno je, da ima nekaj držav na svetu ves kapital, ki ga namenja razvoju 

jedrskega orožja, s katerim lahko uničijo naš planet. Prav žalostno je, da ljudje nočejo več pomagati 

drug drugemu. Rečejo si: «Ah, saj bo pomagal nekdo drug!« 

Dobrota prihaja iz srca in je velika odlika vsakega človeka.  

Žan Mravljak, 9. b 

 

 

 

 

 

Zoja Radovac, 2. r. PŠ Ajdovec 
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Bodi dober, bodi kul,  

nasmej se osebi,  

ki živi ob tebi. 

 

Reci »dober dan«  

in človeku boš polepšal dan.  

Pridno se uči  

in se za kaj dobrega izuči. 

 

Dober bodi do ljudi, 

da tvoji prijatelji bodo vsi. 

Smej se ful 

in vse ti bo kul.  

               Nuša Glavan, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Kuhelj, 3. r. PŠ Ajdovec 

Neli Zupančič, 3. r. PŠ Dvor 

Luka Rajer, 3. r. PŠ Dvor 
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Bodi dober, bodi kul,  

lajf vzemi čist natur. 

Starejšim pomagaj  

in se ne norčuj. 

 

Nihče ni brez napak, 

zato se ne sramuj. 

Lajf je dober in kul, 

zato si ga ne uničuj. 

 

Bodi dober, bodi kul, 

lajf vzemi čist natur. 

Svet ni velika luknja, 

ampak je odprta bukla. 

                           Urša Godec, 9. a 
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Bodi dober, bodi kul 

v šolo hodi, da znal boš ful. 

Frajer dober boš postal, 

če boš matematiko znal. 

V šoli bod prijazen, bodi kul, 

pa prijateljev imel boš ful. 

Pomagaj komur le lahko, 

pa ti bo zares lepo. 

                 Sara Krajnčič, 4. r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Iskra, 4. r. PŠ Šmihel 

Tea Gregorič, 3. r. PŠ Dvor 
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Ana Mlakar, 3. r. PŠ Ajdovec 

Klara Šabić, 4. r. PŠ Dvor 

Gašper Kopač, 3. r. PŠ Dvor 

Taja Tomažin, 3. r. PŠ Dvor 
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Bodi dober, bodi kul, 

pomagaj vsem ljudem, 

tudi če je ta za tvojo pomoč nem, 

nikoli pa v dobrem nisi sam, 

to ti sedaj priznam. 

 

Bodi dober in bodi kul, 

in vedno vse enako spoštuj. 

Dober bodi do drugih ljudi, 

in dobro vrnili ti bodo vsi. 

 

V življenju važno je le, 

da si ČLOVEK za vse. 

Če to upoštevamo, živimo lepo, 

in nobenega prepira več na svetu ne bo.  

                          Žiga Novak, 4.r. PŠ Dvor 

 

BODI DOBER, BODI KUL 

V vasi je bila stara mama, ki ni imela nikogar. Bila je stara in ni mogla več hoditi, videla in slišala pa 

je tudi slabo. Običajno je sedela pred hišo, ljudje pa so hodili mimo, vendar je nihče ni opazil. 

Nekega dne pa sta se prijatelja dogovorila, da gresta do nje. Naslednji dan sta šla. Imela je staro in 

zelo slabo hišo, ki je še komaj stala skupaj. Ko sta vstopila v hišo, sta jo videla, da leži. Vstala je, saj 

je bila zelo presenečena, ker sta bila verjetno prva, ki sta prišla k njej, odkar ji je umrl mož. Delala 

sta ji družbo, nato pa jo vprašala, če kaj potrebuje. Rekla je, da potrebuje drva. Napravila sta ji jih. Ni 

in ni se mogla zahvaliti. Nato sta jo obiskovala, ji delala družbo ter pomagala pri različnih opravilih. 

Vsi so bili zadovoljni, še posebej prijatelja, ki sta naredila dobro stvar. 

Tomaž Pečjak, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Zupančič, 3. r. PŠ Ajdovec 

Izak Župevec, 1. r. PŠ Ajdovec 
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Bil je lep sončen dan, ko sem se peljala s kolesom. Hkrati sem opazovala naravo in živali. Ker sem 

se dolgo vozila, sem se utrujena ustavila. Videla sem, da je gospa, ki stanuje v vasi, pozabila jopico. 

Ker ji je bilo vroče, jo je odložila na tla, ko je nabirala gobe. Vzela sem njeno jopico in se odpeljala 

do njenega doma. Potrkala sem in ji izročila jopico. Bila je vesela in se mi je lepo zahvalila. Na poti 

domov sem zagledala gospoda, ki je živel poleg gozda in grabil listje. Bilo mu je vroče in bil je zelo 

utrujen. Hotela sem mu pomagati, zato sem odšla domov po kozarec in vodo. Dala sem mu vodo in 

ga odpeljala do stola, da se je malo odpočil. Medtem sem jaz pograbila listje okoli njegove hiše in ga 

odpeljala na kompost. Ko sem končala, sem mu pokazala, kaj sem naredila. Bil je zelo vesel in 

skupaj sva popila vodo, ker je bilo res vroče. Ko sem odhajala, se mi je gospod še enkrat zahvalil. 

Bila sem vesela, da je bilo delo opravljeno. Ko sem se odpravljala proti domu, sem si rekla: »Kdor je 

dober, je kul!« 

Aleksandra Primc, 6. b 
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Jaz sem dobra, jaz sem kul. 

Svojo sobo vsak dan pospravim, 

pri pripravi kosila pomagam, 

vsak dan delam naloge in se učim, 

v šoli znanje s sošolci delim. 

Bodi tudi ti dober in kul, 

pomagaj drugim, če le lahko, 

pa se tudi tebi dobro vrnilo bo. 

Če ti bo dolgčas,                          

pomagaj mamici ali komu drugemu, 

bodi dober, bodi kul. 

                          Eva Murn, 4.r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ema Pust, 3. r. PŠ Ajdovec 

Nika Grm, 4. r PŠ Dvor 
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Bodimo vsi prijazni, veseli in uspešni, 

bodimo dobri, bodimo kul! 

V šoli in doma, ne obupuj, deluj! 

Dobri smo takrat, 

ko nekomu pomagamo, ga razveselimo,  

kaj zanj ali z njim naredimo. 

Včasih je biti dober, biti kul težko, 

posebno če ti vsi nagajajo, 

celo sonce in so povsod same sence. 

Med prazniki pa se potrudimo, 

sence preženimo. 

Bodimo dobri, bodimo kul! 

                           Ana Štravs, 4.r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Rozman, 4. r. PŠ Ajdovec 

Jan Gorenčič, 1. r. PŠ Ajdovec 
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                                 podeljuje priznanje 

 

 

 
 

ime in priimek 
za sodelovanje na 

literarnem natečaju/likovnem natečaju 
»Bodi dober, bodi kul«. 

 

 

                   7. februar 2020                                                   Ravnateljica: 

          

 

 

  

 

 

Bodi dober,  
                     bodi kul! 
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