
Posebno nagrado za najboljši razred pa dobijo 
učenci 3. razreda podružnične OŠ Bilje. Čestitke za 
čudovita dela vsem avtorjem (Mia, Viktor, Kris, Karin, 
Emi, Filip in Luna) in mentorici Tjaši Močnik, da vam je 
vse to v času pandemije uspelo. Čestitke!

nagrajenci

Rešimo planet Zemljo!
Natečaj najboljši strip s temo 
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V aprilski številki Mojega 
planeta smo razpisali 
natečaj in vi, dragi 
planetovci, ste se množično 
odzvali. Kljub pandemiji 
smo v uredništvo prejeli 
okrog 100 čudovitih stripov, 
za kar se vam in vašim 
mentorjem ali staršem,  
ki vas pri delu spodbujajo, 
lepo zahvaljujemo. 

Tričlanska komisija  
z ilustratorjem in avtorjem 
stripov Damijanom 
Stepančičem na čelu je 
sklenila, da bo namesto treh 
podelila kar šest nagrad. 
Vidimo, da vam je za naš lepi 
modri planet mar, da ste zelo 
ustvarjalni, da imate odlične 
ideje in da dobro rišete.

Anita Jemec Kokalj, 10 let
Pri varovanju planeta se 
v realnem življenju ne 
moremo zanesti na super 
junake, v stripu pa se zgodi 
ravno to. Super junaka 
rešita naš planet in vsi smo 
spet srečni. Kdo si tega ne 
bi želel? Super, Anita, še 
tako naprej.

Tais Kobal, 9 let in pol
Zemljo lahko ohranjamo čisto 
oziroma brez odpadkov tudi 
brez super junakov. Če bi se 
vsi držali navodil in bi bili tako 
odgovorni kot ti, bi bilo naše 
okolje čisto in življenje na 
Zemlji prijetno. Odlično, Tais.

Maja Bajželj 
odgovorna urednica revije Moj planet

Najlepša hvala Damijanu Stepančiču za strogost in pravičnost. 

Ana Miklavlič, 11 let 
Zelo duhovito in domiselno narisan 
strip v šestih slikah pove, kako naj 
ravnamo, da narava ostane čista,  
in tako rešimo planet. Ana, čestitke  
za res čudovito barvitost.

Filip Žagar, 11 let  
Zelo zanimiv način reševanja Zemlje, ki pa ga, 
upamo, ne bomo potrebovali. Zelo podrobno si 
narisal osebe, ki nastopajo v stripu, in s tem je 
zgodba še bolj verjetna. Bravo, Filip!

Mojca Belec Drenik, 11 let 
Pri tvojem stripu se vidi dobro 
risarsko znanje, kar naredi strip 
zrel. Ob glavni osebi se pojavlja 
mucek, ki opazuje dogajanje, 
zanimivo bi bilo izvedeti, kaj bi 
imel povedati on. Mojca, čestitke!

Nagrade bomo poslali po pošti. 


