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Maja Furman
napisala

Rimofila je pesnila pesem. Ker ni našla rime na besedo 
pomlad, je hodila po hiši sem in tja ter razmišljala. 
»Nimam navdiha, nimam navdiha,« je mrmrala.

»Česa nimaš? Prepiha?« se je izza knjige zgodb 
oglasil Zgodboljub.

Rimofila je prasnila v smeh. »Neeee prepiha, 
navdiha! Navdih je tako razpoloženje, ko dobiš ideje 
za pisanje. In jaz nimam navdiha. Ne najdem rime na 
besedo pomlad!« je razložila knjižna črvička.

»Aha … Ti bom pomagal najti rimo na pomlad,« 
se je ponudil Zgodboljub in razmišljal. »Aha, že vem: 
pomlad je lepa,« je ponosno povedal.

»To ni rima! Pomlad je lepa se ne rima!« ga je 
poučila Rimofila. »Recimo, rima se: pomlad, rad, spat,« 
je začela naštevati.

Naenkrat je Zgodboljub vzkliknil: »Imam rime! 
Poslušaj:

Zunaj je pomlad,
jaz imam te rad.
Zaradi tebe ne morem spat,
zato grem eno knjigo brat!«

Rimofila je zaploskala od navdušenja!

Rime rimaste
Zgodboljub in Rimofila
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Otroci, najdete rime na besedo jesen? 
(Mislim, da to za vas ne bo problem. J)



Marjeta Zorec
napisala
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SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

MRAVLJE (ŠE NEKAJ VEČ ...)

VOJNA MED MRAVLJAMI
Lepega dne se prikaže grd tujec in pogleduje skozi vhode 

v rove. Dobro ve, da so tukaj skriti hodniki, polni belih 
svežnjev, ki so pravzaprav ličinke črnih mravelj.
Tujec je zelo živih barv, rdečkasto rjav s škrlatnim nadihom. 

Čeljusti mu štrlijo daleč naprej na obe strani glave, kakor 
krivi turški sablji – te že niso prilagojene za mirno kopanje 
rovov, temveč za paranje in prebadanje tujih oklepov. To 
je strašna rdeča mravlja, ki s kleščami čez pol preščipne 
črnega stražarja črnih mravelj. Vojaki na obeh straneh se 
pripravljajo na spopad.

Krožna pot
Ko so mravlje na pohodu ali sredi napada, so včasih tiste 

na robu kolone odrezane od drugih. Zdi se, da tedaj izgubijo 
občutek za smer in pričnejo hoditi v krogu. Na stotine ali 
celo na tisoče mravelj cele dneve koraka po svoji krožni 
poti, dokler nazadnje ne omagajo.

Če pride do nesreče
Če se mravlja raztrga, more vsaka tretjina  njenega telesa 

še nekaj časa živeti sama zase. Vsak del ima svojo zalogo 
krvi, svoje dihalne cevke, svoje zunanje odprtine, ki jih 
zapira s poklopci, svoje živce, da ravnajo z mišicami.

Težak tovor
Ko mravlja nese po travi debelega mrtvega molja, 

sedemindvajsetkrat večjega od nje same, za to potrebuje 
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SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI moč in spretnost. Ne poskuša ga vzdigniti in nesti, temveč 
ga vleče, potiska in preobrača. Ves čas teka okoli njega. 
Če pa le ne zmore, pa pohiti nazaj v mravljišče in sporoči 
tovarišicam, da potrebuje pomoč.

Mravljinčja kopel: 
več vrst ptic se postavlja v bližini mravljišč gozdnih 

mravelj in te jih napadajo, ker se počutijo ogrožene. Ptice 
imajo pri tem seveda povsem drug namen; s pomočjo mravelj 
se želijo znebiti zajedavcev med perjem, ki so jim same le 
stežka kos. Zato se jim ptice prav nastavljajo: razširijo peruti 
in rep, da mravljam omogočijo lažji dostop med peresa. 
Pri tem mravlje gomazijo med perjem in nehote preženejo 
in pospravijo tudi kakšnega parazita, skritega med perjem. 
Svoje opravi še mravljinčna kislina, ki jo razdražene mravlje 
spuščajo na napadalca.
 

- Mravlje spijo približno tri ure dnevno.

- Mravlje – delavke dočakajo tudi 6 let, mravlja – kraljica pa 
celo do 15 let.

Termiti
Večina termitov je velika kot zrno riža, so skoraj slepi 

in neplodni. Tako kot mravlje živijo v koloniji z matico, ki 
izleže do 36.000 jajčec na dan. Ko je kolonija dovolj velika, 
matica poskrbi za njihove krilate samce in samice, ki odletijo 
stran, da bi si zgradili nove kolonije. Termiti si zgradijo 
visoka bivališča, ki jih imenujemo termitnjaki. Iz zemlje in 
sline naredijo ogromno gomilo, ki se na soncu posuši in 
spremeni v trdnjavo, ta pa v notranjosti skriva številne sobe, 
galerije in hodnike, dimnike za prezračevanje in odtoke.
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

1. Kaj delamo v dnevni sobi?  
Dopolni in poveži z ustreznimi besedami: Klečimo na tepihu itd. ...

DELAMO ... NA, V, PRI? KJE?

sedimo tepihu

klečimo na kavču

ležimo stolu

stojimo omari

spimo divanu

dremljemo tleh

2. Kje, kam, od kod? Dopolni 

Muca nagajivka KJE JE? (v / na / pri) KAM GRE? (v / na / k) OD KOD PRIHAJA?
(iz / z-s / od)

omara Muca je _____ omar_ Muca gre __ omar_ Muca prihaja __ omar_

predal Muca je _____ predal_ Muca gre __ predal. Muca prihaja __ predal_

miza Muca je _____ miz_ Muca gre __ miz_ Muca prihaja __ miz_

stol Muca je _____ stol_ Muca gre __ stol_ Muca prihaja __ stol_

roža Muca je _____ rož_ Muca gre __ rož_ Muca prihaja __ rož_

televizor Muca je ___ televizorj_ Muca gre __ televizorj_ Muca prihaja __ televizorj_
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3. Kje je / kje so ...?  
Poglej sličico in Izberi pravilni odgovor:

Knjige so ...  
O ob vaze O ob vazi O blizu od vaze

Ciklama je ... 
Onad omaro O NA OMARI O v omari

Grelec je ... 
O pod oknom O spodaj okna O spodaj od okna

Slika je ...
Onad steno O na steni O gor od stene

Police so ... 
O nad televizorjem O na televizorju O nad televizorja
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4. Pozor! Z ali S?  

Muca je nagajiva, zato včasih gre tja, kamor ne bi smela ... Ko je lačna in ji zadišijo 
briketi, skoči ... hmmmmm ... Z ali S? 
Pomagaj muci, da bo našla pravo pot do briketov!

Muca skoči ... 
 __ mize, __ omare, __ kavča, __ police, ___ grelca, ___ peči, __ fotelja

5. Včasih imamo za poimenovanje enega predmeta več besed.  
Katere od spodnjih poimenujejo isti predmet? Poveži jih:

     divan    tepih
    fotelj      kavč 
   preproga         naslanjač
 

6. Bi rad gledal televizijo?

Kam boš vtaknil kabel?
O v stično O  v stičnico O v vtičnico

Televizor  boš nato ...
O prižgal O odprl O užgal

Za iskanje risank boš uporabil ...
O teleukaz O  daljinec O telekomand

Nazadnje boš televizor ...
O ugasnil O upihnil O odpihnil
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NA SPLETU 2
GALEBOV Kviz 1

pripravila
nevenka škrl j

GALEB LETI,LETI IN V — — — — PRILETI!

Pozorno reši vajice in ugani kam je priletel naš Galeb!

V tej vasi se je rodil naš pesnik:

SLOVRIMA KATUŠO

— — — — — — — —      — — — — — —, ki

je napisal veliko pesmic za otroke in odrasle.

Če verze urediš pesmico dobiš!

NA KRASU JE KRASNO

E) na Krasu.

D) vse je zmeraj o pravem času,

B) nikdar ni prezgodaj

A) Na Krasu je krasno –

C) nikdar ni prekasno:

F) Na Krasu je krasno-

K) na Krasu.

I) vsi so zmeraj na dobrem glasu,

H) nikdar ni preglasno

G) nikdar ni pretiho,
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NA SPLETU 2

NA KRASU JE KRASNO

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

V knjižnici poišči knjigo in preberi pesmice!

V mesecu septembru so v — — — — — slovesno odprli prvi 
ribiški muzej.

Kriški ribiči so lovili s posebno ribiško barko. Pravilno poveži 
pojme in v prazen prostor vpiši ustrezno črko. Rešitev je:

 

 SKDANC                 A) PALICA

 RIBIČ                    Č) IZVIR

 TONJA                   P) VRVICA

 HARPUNA               U) MREŽA

   — — — — 

Poišči sliko te prelepe barke in jo nariši!

GALEB; LETI; LETI....




