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ilustrirala
Anja Jerčič Jakob

KOT BODICE STRICA JEŽA,

RAZPROSTRTE V VSE STRANI,

SE RAZŠIRI BODEČA NEŽA

MED TRAVNIŠKIMI BILKAMI.

MAJSKI HROŠČ JO OBIŠČE,

RAD BI KUPIL SLADKO SEME.

CEKINOV IMA CELO PRGIŠČE,

VES GORI OD SILNE VNEME.

RABIM SEME! RESNO PRAVI. POSEJATI GA 

OB HIŠO – TAK JE MOJ NAČRT.

HOČEM, DA SE ZAJEC USTAVI

IN MI NE HODI VEČ V VRT!

Bodeči neži strokovno rečemo brezstebelna kompava. Od ostalih kompav se razlikuje 
po nekoliko večjem cvetnem košku (okoli 3 centimetre) in pritličnem steblu. Steblo je 
tako kratko, da ga običajno sploh ne opazimo, iz njega pa se razraščajo nazobčani listi, 
ki objemajo belo srebrn bodičast cvet. Raste po sončnih travnikih, pašnikih in gozdnih 
jasah po celi Sloveniji. Pazite, da je ne pohodite bosi, ker so njene bodice res ostre! 
Še utrgati jo je težko, zato se skoraj nikoli ne znajde v šopku travniškega cvetja. Zajca 
iz pesmi bo zagotovo ugnala! V starih časih so kopali njene korenine, saj so namočene 
v žganju zdravilne za črevesne in želodčne tegobe. Še vedno pa je nezmotljiva 
napovedovalka vremena. Ko se bliža slabo vreme, se njeni srebrni ovojni listi postavijo 
pokonci in varno zaprejo cvetni košek.

Prevedel in spremno  
opombo sestavil  
Jure Jakob

Vladimir Čerkez
napisal



Ko si je Žuži opomogla od jeze in razočaranja, ki ga je povzročila 

mama ob srečanju z rovko, je spet sedla za skupno mizo.

 »Si še užaljena? Si še jezna name?« je vprašala mama.

 »Nisem jezna, čeprav te težko razumem. Govoriš nam o ljubezni, a 

nas učiš sovražiti.«

 »Vem, da težko razumeš, a življenje nima popravnih izpitov. Če se 

kot otrok ne boš naučila, kako preživeti in se varovati pred sovražniki, 

ne boš doživela niti tega, da bi se prvič zaljubila in imela svoje 

otroke …« 

 »Mama, kje je še to!? Pusti in počakaj!« jo je prekinila Žuži.

 »Lahko počakam. Prav. Toda to pomeni, da danes ne grem iskat 

hrane za vas. Pustila vas bom v lakoti in ko boste zelo zelo lačni, boš 

ugotovila, da je tudi rovka dobrodošla malica v hudi stiski.«

 Žuži in drugi so jo gledali brez besed. Niso si predstavljali, 

da bi jih mama pustila brez hrane niti tega, da bi morali 

pojesti rovko.

 »Najbolje, da gremo zdaj počivat, potem pa vas bom 

peljala na izlet. Čakali in spoznali bomo mačko.«

 »Mačko? Kdo je to? Je večja kot jaz?« je vprašal 

Krtek.

Darinka Kobal
napisala
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RADOVEDNI MALČKI

ilustrirala
Katerina Kalc
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RADOVEDNI MALČKI

 »Mačka je tako velika, da te z lahkoto požre. Če te dobi, te pohrusta in 

konec. S tabo je konec. Preprosto te ni več,« je govorila mama.

 »Te-te ni-ni ve-ve-več?« je zajecljala Rozi.

 »Kako misliš, da te ni več?« se je razjezil še Žametek.

 »Tako kot sem rekla. Če ti poješ deževnika, ga ni več. Če bi 

ti ali jaz pojedla Rilčico, bi jo njena mama zaman iskala. 

Čisto preprosto – ne bi je bilo več! To je tako kot pri 

ljudeh. Ko umrejo, jih v krogu njihove družine ni več.«

 Otroci so utihnili in šli počivat. Niso razumeli, a 

jih je razganjalo od radovednosti, kakšna je mačka, 

ki jih lahko požre in izbriše iz obličja Zemlje. 
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 Tam, kjer je bilo krožišče rovov, tam so se dobili po počitku. 
Staknili so glavice in prisluhnili mami:

 »Zdaj boste rili in kopali vsak po svoje. Vsak bo naredil svojo 
krtino. Ko boste pririli do vrha, ne bo več črne teme temveč mlečno 
bela megla. Takrat morate obvezno uporabiti svoje notranje čutilo za 
tresljaje. Bodite pozorni na vsak tresljaj in tresljajček, kajti mačka 
je zelo previdna in prebrisana žival. Po svojih mehkih blazinicah 
stopa tako tiho, tako počasi, da jo skoraj ni zaznati. Šele ko boste 
prepričani, da na površini zemlje ni nikogar, se lahko povzpnete 
do vrha in pokukate ven.«

 »Si hotela reči, da moramo biti še bolj previdni kot tu pod 
zemljo?« jo je prekinila Rozi.

 »Mnogo bolj ali zelo, zelo. Če te mačka začuti ali zavoha prej, 
bo adijo s tabo!« ji je skoraj grozeče odgovorila mama.

6



NADALJUJE

 Krtek je bil kot vedno najhitrejši. Kot blisk je skopal rov in vso 
zemljo odrinil v krtino. Ko si je naredil drobno špranjo, je skoznjo 
zares zagledal mlečno belo svetlobo in nebo, ki se je premikalo nad 
njim. Prestrašen, ker je mislil, da je sonce, je zbežal do mame.

 »Ali sonce bi-bin-glja nad zemljo?« je plaho vprašal.
 »Binglja?« se je čudila mama. »Najbrž je bila krava.«
 »Krava? Kdo je krava? Kakšna je? Je tako nevarna kot mačka?« ga 

je razganjalo od radovednosti.
 Obrnil se je, da bi se vrnil, a sta se vanj zaletela Žametek in Čufti.
»Videla sva mačko, videla! Grooznooo!« sta kričala in za krtke 

se je končalo raziskovanje. Prestrašeni so se stisnili k mami in raje 
prisluhnili njenim zgodbam.
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11 - AVSTRALIJA

»GLEJ MEDVED, KAKŠNA 
NENAVADNA STREHA!« 
»PA RES!«
»TO JE SLAVNA OPERNA HIŠA 
V SYDNEYJU!« SE OGLASI NEKA 
PAPIGA.

»OPROSTITE, KDO STE PA VI?« 
JE NEZAUPLJIV MEDVED. »SEM 
TURISTIČNI VODIČ MIRKO. 
SPADAM MED AVSTRALSKE 
KRALJEVE PAPIGE. ČE ŽELITA, 
VAMA RAZKAŽEM DEŽELO!« 
»ODLIČNA IDEJA!« V EN GLAS 
VZKLIKNETA MEDVED IN MIŠKA.

IN ŽE SO NA POTI.
»KENGURUJI UPORABLJAJO SVOJE 
MOČNE NOGE ZA BORBE. NASLONIJO 
SE NA REP IN NA VSO MOČ BRCNEJO 
NASPROTNIKA!« RAZLAGA MIRKO.
»BRIDKO!« PRIPOMNI MIŠKA.

»NO, ALI KAJ OPAZITA NA 
EVKALIPTIH?« ZANIMA MIRKA. 
»NIČ,« ODVRNE MIŠKA. 
»NIČ,« ODKIMA MEDVED.
»NO, POGLEJTA MALO BOLJE!« 
»IIIIIII, KOALE!« VKLIKNETA OBA.

Avstralija je država in tudi najmanjša celina na svetu. Je zelo oddaljena od vseh ostalih celin, 
zato lahko tu občudujemo nenavadne živali, ki ne živijo nikjer drugje na Zemlji. To so kenguruji, 
koale, kljunaši, ježevci in vombati. Srečali pa bomo živali, ki živijo tudi drugje po svetu – celo 
vrsto papig, kač, pajkov in celo krokodilov, in sicer sladkovodnih, pa tudi takih, ki živijo v morju.8
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6IN NAPREJ SKOZI PUŠČAVO, REDKO 
PORASLO Z GRMIČEVJEM.
»O, TI ŠMENT, KAKO JE VROČE!« 
SE PRITOŽUJE MEDVED. »DRŽI!« SE 
STRINJA MIŠKA. MIRKO PA JE TIHO.

V MESTU SO Z LUČKAMI OKRAŠENE 
HIŠE IN NOVOLETNE JELKE PRED 
HIŠAMI.
»JA, KAKO KAR SREDI POLETJA!?« 
SE ČUDI MIŠKA. »SEVEDA, PRED 
VRATI JE VESELI DECEMBER!« 
POKIMA MIRKO. »SAJ BOSTA ŠE TU, 
KAJNE? SKUPAJ BOMO PRAZNOVALI 
BOŽIČ IN NOVO LETO!«

»ZDAJ SMO NA SEVERU AVSTRALIJE. 
TU SO VELIKA MOČVIRJA S …« 
PRIPOVEDUJE MIRKO, A GA MIŠKA 
PREKINE: »KROKODILI! AAAAA!« 
ZAKRIČI.
»DA. V MOČVIRJIH ŽIVIJO 
KROKODILI.« KONČA STAVEK MIRKO. 
MEDVEDU IN MIŠKI KROKODILI NISO 
VŠEČ, ZATO SE VRNEJO V MESTO.

»TALE KAMEN SE IMENUJE ULURU,« 
RAZLAGA MIRKO. 
»GREMO GOR?« ZANIMA MIŠKO.
»RAJE NE. DOMAČINI NE MARAJO, 
DA KDORKOLI PLEZA NANJ.«
»BOMO PA NAREDILI POSNETEK!«

Ime Avstralija je nastalo iz latinskih besed »terra australis incognita«, ki pomenijo »neznana južna dežela«. 
Belci so jo namreč odkrili šele leta 1770. Avstralija obsega močvirja, puščave, celinske travnate stepe in 
sredozemska območja z oljkami in nasadi pomaranč. Država ima 23 milijonov prebivalcev. Med njimi so tudi 
prvotni prebivalci Aboridžini. Ti so znani po lovu z bumerangi – posebno palico v obliki črke L.



NALOGE
PAPIGA

ZNAMKE IZ AVSTRALIJE

KAKO NARISATI PAPIGO?

NA ZNAMKE NARIŠI NEKAJ ZA AVSTRALIJO ZNAČILNIH 
ŽIVALI, LJUDI, KRAJEV, STAVB!
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Otroci, gotovo ste že kdaj sledili kakšni kuharski oddaji na 

televizijskem ekranu. Danes je namreč kulinarika zelo v modi.

Kuharski dvoboj, o katerem govori ta zgodba, pa se je 

odvijal pred mnogimi leti na Kranjskem. Živel je klošar, 

ki se je klatil sem ter tja, dokler ni klecnil in obležal na 

kamnitem pragu neke krčme. Stari krčmar, ki je pravkar 

ostal brez kuharja, se ga je usmilil, mu ponudil hrano in 

prenočišče ter ga vzel za pomočnika v kuhinji. Lupil je 

krompir, kuhal karfijolo, rezal kolerabo na kolobarje, skubil 

kokoši, dokler ni postal pravi kuharski izvedenec. Tedaj mu 

je krčmar zaupal vlogo glavnega kuharja. Koren, tako je bilo 

fantu ime, je sekljal in rezal kot stroj. Vsaki jedi je poleg 

začimb dodajal ščepec kreativnosti, sicer pa je namesto 

kuharske kape v kuhinji nosil klobuk. S kvasom je umesil 

najboljši kruh, pripravljal je okusne krofe in slasten krompir. 

Kaj kmalu je zaslovel kot najboljši kuharski mojster v deželi 

in prevzel upravo krčme.

Zanj je slišala kuharica Karamela, ki se je naveličala 

kuhati za kapucine v kloštru, saj so jo redkokdaj pohvalili. 

Bila je krhke postave, sicer pa je slovela kot klepetulja. V 

kuhinji je vihtela kuhalnico, še bolj pa jezik, saj je oštevala 

dekle in hlapce za vsako malenkost. Na vasi so rekli, da 

klepeta kot klopotec. Pa se je Karamela odločila, da gre 

Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan
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izzvat najboljšega kuharja v Kamno Gorico. Stopila je v klet 

po nekaj parov kranjskih klobas, jih skuhala, pripravila košaro 

s kosom kruha in pijačo ter krenila na pot.

Karmela je krevsala in krevsala, dokler ni prišla 

do Korenove krčme. Tam se je ponudila za kuharsko 

pomočnico in kmalu začela z delom. Pridno je delala in 

vrtela jezik kot krava rep. Tako je tekel dan za dnem, 

teden za tednom, mesec za mesecem, ko se je končno 

opogumila in izzvala mojstra kuharja na dvoboj.

»Naveličana sem se te tvoje kuhinje. Tekmujva, kdo 

je boljši, kdo zna speči boljšo jed. Kdor bo zmagal, bo potem 

lahko kak teden počival. Nič ne bo kuhal, ampak bo samo 

jedel,« je izzivalno rekla Karamela.

Mojster Koren, ki se je tudi sam naveličal kuharije, je 

pristal na kulinarični dvoboj, zaupajoč svojemu kuharskemu 

talentu. Upal je namreč na zmago. Tako sta se pomerila krhka 

Karamela in krepki Koren. Ona se je odločila za pripravo 

kokosovih kolačkov, nadevanih s kremo, on pa je predstavil 

krapa v korenčkovi omaki s krompirčkom iz krušne peči.

 Odločali so gostje. Eni so bili bolj za kolačke, drugi 

pa za ribo. Ker je kuharski dvoboj ostal neodločen, sta se 

kuhar Koren in kuharica Karamela odločila, da se vzameta. 

Na poroki so svatje jedli, pili in plesali tri dni in tri noči. 

V kuhinji je med pomivanjem krožnikov, kupic in kozic voda 

v koritu klokotala tri dni in tri noči, dokler se na kupu 

umazane posode ni prevrnil lonec … in pravljice je konec.
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1. Nariši kuharski par ali ilustriraj najbolj zanimiv 
prizor iz zgodbe!

2. Naštej čim več jedi, zelenjave ali začimb,  
ki se začenjajo s črko K!

3. V pravljici poišči glagole na črko K!

4. Igrajmo se s črkami: krema – kreda, krap – krop, 
kuhati – kukati, klokotati – klopotati!  
Če ti je beseda neznana, poišči njen pomen v 
SSKJ-ju (Slovarju slovenskega knjižnega jezika), 
lahko tudi na spletu. 

 Besede in pomen prepiši v zvezek,  
nato se poigraj z njimi. 

 Za vsako dvojico si zamisli eno poved!

5. Sestavi zgodbo, v kateri poleg besed kuhalnica, 
klobuk, košara, klopotec, krepak, kreniti, krevsati 
lahko po želji uporabiš še druge besede z isto 
začetnico (npr. kralj, korakati, krogla, kočija itd.)!  

 V uredništvu Galeba nestrpno pričakujemo vaše 
zgodbe! 

Naloge brez nadloge
(za različne stopnje)
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Maja Furman
napisala ilustriralA

Ivana Soban

 IN  PRIDIRJATA NA  IN ŽE OD 

DALEČ VPIJETA: »LEEEESTEEEEV, RABIVA LEEESTEEEEV! DETEKTIVKA 

JE  ODNESLA V SVOJE GNEZDO VISOKO NA DREVO!« 

»  SO NAM UKRADLI,« POVE  IN DEKLICI NEMOČNO 

ZAVZDIHNETA. »UPALI SMO, DA NAM JO BO POMAGAL NAJTI , A 

PRAVITA, DA GA JE ODNESLA VRANA …,« RAZOČARANO REČE GASILEC. 

IN GASILEC POTRTI OBSEDIJO NA  PRED 

GASILSKO POSTAJO. NENADOMA ZAPIHA , DA 

 DIVJE ZAVRTINČI PO ZRAKU IN ZASLIŠI SE VRISK: 

»TUTUTUUUU, UMIIIIK! PRISTAL BOOOOM!« Z LISTOM KOT S     
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 PO ZRAKU PRIPLAVA DETEKTIVKO IN PRISTANE TIK PRED 

. 

»VARUŠKA PA NE BOM! O, NE NE! JAZ SEM VENDAR DETEKTIV! 

ME JE ŽELELA NAJETI ZA VARUŠKO SVOJIM VREŠČEČIM 

MLADIČEM! NISEM JI MOGEL DOPOVEDATI, DA SEM SLAVNI  IN 

NE VARUŠKA! 

ŠE SREČA, DA JE PRIPLEZAL TISTI NEPRIDIPRAV PO VISOKI LESTVI 

IN JO PREGNAL Z  NA DRUGO . TAKO SEM JI LAHKO 

UŠEL,« BREZ PREDAHA RAZLAGA ŠKRAT IN Z NEMIRNIMI  

STOPICLJA SEM IN TJA. 

»JUPIII, KAKO SVA VESELI, DA TE VIDIVA!« ZAPLOSKATA .

»KJE PRAVIŠ, DA SI VIDEL VISOKO ?« Z UŠESI ZASTRIŽE 

.

»TISTI NEPRIDIPRAV, ZBIRALEC PTIČJIH , JE IMEL 

VISOKO LESTEV. PO NJEJ JE SPLEZAL NA , KJER JE IMELA 
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VRANA GNEZDO. GOTOVO GA JE ŽE ODNESEL V SVOJE ZBIRALIŠČE.  

TA  TATINSKI!  KRADE GNEZDA IN JIH DOMA 

RAZSTAVLJA PO ! KOT DA SO  OKRASKI ZA DOM!« 

SE HUDUJE DETEKTIVKO.

»KRASNO, DETEKTIVKO, RAVNOKAR SI REŠIL PRIMER POGREŠANE 

GASILSKE LESTVE! HVALA!« NAVDUŠENO ZAPLOSKA GASILEC, SE 

URNO OBRNE NA  IN ŽE DRVI Z GASILSKIM  

IN  PROTI . DETEKTIVKO DEBELO GLEDA, KER 

NIČESAR NE RAZUME. »KAJ PA JE ZDAJ TO?« VPRAŠA.

»ZOPET SI REŠIL PRIMER. NAŠEL SI  GASILSKE ,« SE 

SMEJE .

»TI SI NEVERJETEN ! PRIMER REŠIŠ TUDI, KO GA NE REŠUJEŠ!« 

ZAPLOSKA .

17

NADALJUJE

GASILSKO POSTAJO, LESTEV, MLADIČI, NOŽICE, DREVO, VETER, PADALO, LISTJE, VRANA, PLOČNIK, GASILEC, 

DEKLICI, PETAH, AVTO, TAT, PTICE



NEVERJETNO ČAROBNO OČARLJIVA KORISTNO    POMEMBNA VSAKDANJA STVAR

TREPALNICE SO NEVERJETNA STVAR, 
KER ČE ŠE NE VESTE,
SE DA PO NJIH SKAKATI.

TREPALNICE SO RES OČARLJIVA STVAR,
LEPO NA DEBELO JIH NAMAŽEŠ 
IN S POGLEDI MIMOIDOČIH BOHOTNO KRAMLJAŠ.

TREPALNICE SO ČAROBNA STVAR: 
KO KATERA ODPADE, JO MOČNO STISNI MED BLAZINICE PRSTOV, 
KER PO NEZNANIH POGANSKIH IZROČILIH, 
SE TAKO ŽELJE SKRITE URESNIČIJO.



ilustrirala

Tanja Plešivčnik
napisala

Živa PahorNEVERJETNO ČAROBNO OČARLJIVA KORISTNO    POMEMBNA VSAKDANJA STVAR

TREPALNICE SO SUPER KORISTNA STVAR.
Z NJIMI LAHKO ODSTRANIŠ MUŠICO ALI SMETKO IZ OČESA, 
SAJ ČE TE PEČE OKO, KER VANJ SE JE UJELA SMET, 
POTEM V SOLZAH JE VES SVET!

TAKO SO TUDI ZNANSTVENIKI SODOBNEGA ČASA POTRDILI, DA:
»TREPALNICA, KI JE PODALJŠEK VEKE, 
NI LE KOZMETIČNI DODATEK,  
AMPAK JE NADVSE POMEMBNA STVAR.«

A NAJPOMEMBNEJŠEGA NIKAR NE POZABI:
KO SI NEKAJ MOČNO MOČNO ŽELIŠ IN TE NIHČE NE POSLUŠA, 
SE NA TREPALNICE POSTAVI IN OČARAL BOŠ VES SVET.
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Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

NOČNI POHOD
Sonce je zašlo za gorami. V gozdu so umolknili različni glasovi. 
Zdaj je nekaj zašumelo med suhim listjem. Čedalje glasneje šumi in 
šelesti in iz grmičevja se prikaže koničast rilček, za njim pa čudna 
žival starikavega nagrbančenega lica, z majhnimi okroglimi rjavimi 
očmi, na kratkih nožicah, kratkega repa in oblega trupa v bodičasti 
sivi suknji.To je jež, ki se je odpravil na nočni pohod.
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JEŽ

Nevaren 
lovec na kače

S svojim koničastim smrčkom jež 
(večkrat mu visi kapljica iz nosa) stika 

vsepovsod – med živo mejo, koreninami, grmovjem, 
kajti naš bodičasti vitez je lačen. Najprej se je lotil 

deževnika. S spretnimi prstki je iztisnil prst in pesek 
iz deževnika, kot bi stisnil zobno pasto iz tube. Privoščil 
si je le še nekaj hroščev in stonog, saj je bil še kar sit od 

prejšnjega dne. Takrat je naletel na strupenega gada in si ga 
privoščil kot pravo pečenko. Ko se je kača zvila v obrambno 
napadalni položaj, je jež dvignil svoje bodice, krožil 

okrog kače in se ji počasi približal. Nato jo 
je s sprednjimi tačkami pritisnil ob tla in 
jo večkrat ugriznil, tako da ji je zlomil 
hrbtenico. Gad se je boril, da bi njegovi 

strupniki dosegli ježkov občutljiv 
spodnji del telesa, a zaman, saj 

je jež odporen tudi na kačji 
strup. 

Jež 
jo je še 

večkrat ugriznil, nato 
pa se je zvil v trdno kepo 

in se povaljal po kači. Kača je 
zaradi osmih ali devetih strašnih 
ugrizov, saj ima jež zelo močne 
čeljusti, in zaradi več ran, ki so 
jih povzročile bodice, negibna 

obležala na tleh.

ODPORNOST 
Večina žuželk je strupenih 

in se jih mnoge živali izogibajo, 
a tudi njihov strup, ki usmrti dosti 

večjo žival, ježu ne pokvari niti zdravja 
niti teka. Odporen je tudi na veliko 
število drugih nevarnih snovi, kot so: 

cianid, arzen, mravljinčna kislina in na 
bakterije, ki povzročajo tetanus. Celo 
7000-krat je odpornejši od človeka. 

Nekega ježa je med njegovo 
medeno pojedino pičilo 58 

čebel, pa mu ni bilo 
nič.



Jež se loti tudi 
drobnih škrjančkovih, 

prepeličjih in jerebičinih 
jajčec, ki jih najde na polju. Jajce 

toliko časa kotali sem ter tja, dokler 
lupina ne poči. Potem s svojim jezikom, 
podobnim mačjemu, poliže vso vsebino. 
Ne prenese pa mleka in kruha. Zaradi 

laktoze, ki je v mleku, dobi hudo 
drisko, dehidrira in pogine v nekaj 

dneh. Če ga želiš pocrkljati, mu 
ponudi mačje ali pasje brikete 

in skodelico vode.

Naježena 
kapa

Smešno je gledati ježa, kako si 
znaša posteljo. Povalja se po listju 

in mahovju. Kar se nabode na bodice, 
nese domov v globoko jamo, ki si jo 

je izkopal. Če se zraven nasadi še kaka 
hruška, mu je tudi prav. Ko pride zima, 

se zarije v steljo, zvije in zaspi 
tako trdno, da bi pomislili, da 

je mrtev, če mu ne bi 
utripalo srce.

BODICE
Odrasel jež ima na 

svojem hrbtu 8000 bodic. 
Nemogoče jih je upogniti ali 

zlomiti, premikajo pa jih majhne 
mišice, pritrjene na koren bodice. Mišica 

na obodu se skrči, potegne bodičasto 
kožo navzdol, da pokrije boke in bodice se 
postavijo pokonci. Noge, rep in rilec so 
skriti pod »naježeno kapo« in bodice 
so takrat neupogljive. Kot zaščita je 
obodičenost res izredno uporabna, 

sicer pa prinaša tudi precej 
neprijetnosti. 
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Zlasti 
je nerodno 

takrat, ko samček osvoji 
samičko in se odločita, da 

bosta imela otročke. Kako se 
izogniti več kot 5000 bodicam? 
Treba je kar nekaj previdnosti. 

Tudi pri porodu bi bilo za 
mamo skrajno neprijetno, 
če bi se mali ježki rojevali 
polni bodic, a je tudi za to 

poskrbljeno. 
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Bodice 
novorojenčkov 

so med porodom 
prekrite s kožo in pridejo na 

plan šele po rojstvu.
Ježa tudi ovirajo njegove lastne 
bodice. Bodičast kožuh je namreč 

bivališče za najrazličnejše zajedavce, 
kot so klopi in bolhe. Ker jež 

zaradi ostrih bodic ne more do 
kože, si zajedavcev ne more 

odstraniti. 

sovražnik 
Ježev najhujši sovražnik 
je lisica. Bodeči klobčič s 

prednjima tacama potiska do 
bližnje vode, tam pa se klobčič hitro 

razvije in če je treba, jež tudi zaplava. 
Zoprnica lisica počaka, da se skobaca 

na suho. Takrat ga porosi s svojo 
smrdečo vodo, da jež hitro pokaže 

glavo izpod bodic in lisica 
hlastne po njej, ježa pa ni 

več.
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NADALJUJE
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pripravila
Anka KoČevar

1

2

3





Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. ŽIVI:
O: v hladnih jezerih.
T:   v hladnih vodah Severnega Atlantika,  

 v Severnem in Baltskem morju.
A: v hladnih izvirih rek.

2. NJENO TELO:
M: je zavaljeno, tolsto.
I : je ploščato, okroglo.
R:  je precej čokato s svetlo pobočnico.

3. HRANI SE:
S:  z morskimi kolobarniki, manjšimi  

 ribami, mehkužci.
Š:  z večjimi ribami.
Ž:  s planktonom ali z ličinkami.

4. BRČICA POD USTI JI SLUŽI:
Ž:  za sporazumevanje.
K:  za tipanje.
H:  za okras in dvorjenje.

5. SPORAZUMEVA SE:
A:  s kruljenjem.
U:  z žvižgi.
E:   z mimiko.

OOOOO je riba, ki jo 
bolje poznamo pod imenom polenovka 
in jo svežo, posušeno ali prekajeno 
prinašajo na mizo. Živi v velikih jatah 

OBKROŽI ČRKE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI IN JIH VPIŠI V KROGCE. DOBIL BOŠ IME SOIMENJAKA.SOIMENJAKI

v hladnih morjih. Poleti se zadržuje na 
odprtem morju, kjer je dovolj hrane, 
pozimi pa se približa obalam. Je ena 
najboljših in najbolj zdravih rib.

ŽE VEŠ:
- da sta njena dolžina in starost spoštljivi?  

Zraste do dveh metrov, doživi pa do 25 let.
- da je bakalar tradicionalna primorska božična 

jed?
- da iz njenih jeter pridelujejo ribje olje?
- da se z drugimi trskami sporazumeva z 

nekakšnim kruljenjem?
- da v veliki nevarnosti lahko spreminja barvo 

glede na okolje?
- da tudi v Jadranu živi več kot 12 vrst trsk?
- da spadata med trske tudi oslič in mol?
- da ima razen ljudi še druge sovražnike? To so 

orke, morski psi, tuni in tjulnji.
- da imajo v eni od držav v ZDA leseno skulpturo 

pozlačene trske, ki so jo leta 1784 obesili za 
spomin, ker je takrat obilen ulov trsk v deželo 
prinesel blaginjo?
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NADALJUJE

1. UPORABLJA SE:
A: za izdelavo pohištva.
T: pri kurjenju ognja.
I: za izdelavo vrtnih ograj.

2. V STARIH ČASIH JE SLUŽILA:
U: za potke v vrtu.
R: za razsvetljavo.
H: za pridobivanje barvila.

3. NAREJENA JE:
S: iz lesa iglavcev ali listavcev.
O: iz drobnih vejic iglastih dreves.
J: iz lesa tropskih dreves.

4. IZDELAJO JO:
B:  z žaganjem.
K:  s cepljenjem.
C:  z lepljenjem.

5. ZA IZDELAVO UPORABLJAJO:
D: v ta namen izdelane žage.
E:  oblič, dleto.
A: vejnike, sekire, nože.

OOOOOje različno tanek 
in ozek kos lesa, ki se ob vžigu rad 
vname in zagori. V časih, ko še ni bilo 
elektrike, so izdelovali močnejše in 
daljše trske, s katerimi so si svetili ob 
dolgih večerih.

ŽE VEŠ:
- da je za laket dolga, dva do tri prste široka 

prižgana trska gorela 15–20 minut?
- da so tako razsvetljavo uporabljali stoletja 

dolgo, marsikje še do konca 19. stoletja, vse do 
uveljavitve petrolejk?

- da so za izdelavo uporabljali les smreke, bora, 
bukve, hrasta, javorja, gabra in breze?
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Nekoč je medved srečal lisico. Za seboj je vlekla iz dračja 
spleteno košaro, polno rib.

»Kje pa si to dobila?« jo je vprašal medved.
»Nalovila sem jih, gospod kosmatinec!« je odgovorila lisica.
»Kaj takega!« se je zamislil medved. Zamikalo ga je, da bi se 

naučil loviti ribe. Zaprosil je lisico, naj mu pokaže, kako se to 
naredi.

»To pa res ni nič težkega zate,« je takoj odgovorila lisica, »takoj 
se boš naučil! Nič drugega ti ni treba, kakor 

oditi na poledenelo reko, si izvrtati 
luknjo v led in vtakniti vanjo rep, 
a podržati ga moraš v luknji 

kar nekaj časa. Ne smeš biti 
nestrpen! 

ilustriral
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorič

Zakaj ima medved kratek EVROPSKE PRAVLJICE

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

NORVEŠKA PRAVLJICA
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Morda te bo malce skelelo. Ne meni se za to, tako nam ribe 
prijemljejo. Kolikor dlje boš zdržal, toliko več rib se bo prijelo 
na rep. In ko res ne boš mogel več, potegni rep iz luknje.«

Medved se je takoj odpravil k reki, lisica pa je izginila 
po svoji lisičji poti. Izvrtal je luknjo v led, potisnil rep 
vanjo in čakal. Kar dolgo je čakal, čeprav mu je po repu 
čudno neprijetno gomazelo. Ko ni več zdržal, 
je hotel rep potegniti ven, ampak joj joj, rep 
mu je pošteno primrznil. Vlekel je in vlekel 
ter si ga odtrgal.

Od tistega dne imajo medvedje štulast kratek rep.
Prevedel Janko Moder. 
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ilustriralA
Helena A. Bizjak
napisalA

PO DEŽJU 
PRIDE SONCE

Marko Rop
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Dež, ki je padal ponoči, je priklical v jutro dve gobi. 
»Krasen dan, a ne gospa!«
»Da, saj vam rečem, da po dežju vedno vzklije goba!«
»Kako krasen klobuk z rdečimi pikicami imate gospa!«
»A kaj bi to!? Lanskega bi morali videti, lanskega, kako 

je bil košat!«
»Pa moj, vam ugaja?«
»Kar čeden klobuček. Pa če dovolite, malce je iz mode. 

Bolj bi vam pristajal tak blatno rjave barve.«
Dve goski sta se medtem sprehajali ob potoku. 
»… ga, ga, ga gospa, kajne? Ali lahko verjamete, tista 

kokoš!? Ga, ga. Pa sami klopotci! Ga …« Tako sta se 
zaklepetali, da še opazili nista, kako sta stopili na tisti del 
travnika, ki ga je spomladi odnesla voda. Sfrfotali sta torej 
v globino, kamor ju je nesla rejena zadnja plat. Preden pa 
sta prifrčali v globačo h gobam, sta se od strahu podelali. 

»Joj, kako čudovit klobuk blatno rjave 
barve ste si nadeli gospa!«

»In vaš, kako je zdaj košat!«
»Krasen dan!« vzklikneta 

gobi.
»Saj vam rečem, da po 

soncu pride dež ali pa 
se celo vsuje ploha!« sta 
modrovali.

Marko Rop
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA
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ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI
So grajski jedli tudi grah?

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

Nekoč je živel siromak, ki jo je raje popihal v svet, kot da bi 

gledal, kako se njegovi domači mučijo, a nikamor ne pridejo. 

Tik preden je zapustil dom, mu je oče svetoval, naj pobere 

prvo stvar, ki jo najde na poti. Fant ga je ubogal. Kmalu 

zatem je namreč zagledal na tleh grahovo zrno in ga pobral. 

Glej, glej, saj ni bilo eno samo, bila so tri! Spravil jih je v 

bisago in jo mahnil za nosom …

Zvečer je prišel do nekega dvorca in prosil za prenočišče. 

Grofici je bil fant všeč. Pomislila je, da je v resnici plemiške 

krvi in se samo pretvarja, da je klatež. Odločila se je, da ga 

bo preizkusila. Ponudila mu je razmajano posteljo: »Če bo v 

njej dobro spal,« tako je razmišljala, »je zares revež. Če pa 

se bo vso noč premetaval, je navajen mehke postelje in je v 

resnici plemič.« »Nemara bi ga lahko oženila z grofično, ki 

že dolgo časa čaka na primernega ženina,« je razmišljala.

Rečeno, storjeno! Služabnik, ki se je skril pod posteljo, ji bo 

naslednje jutro poročal, kako je gost spal.

Ker na postelji ni bilo blazine, si je fant pod glavo 

podložil bisago. Čeprav je bil zelo utrujen, ni mogel zaspati. 

Grahova zrna v bisagi so ga neznosno žulila. Vso noč se je 

premetaval.
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»Se mi je zdelo,« si je rekla grofica in visokega gosta, tako 

je menila, zadržala na gradu še eno noč, le da mu je tokrat 

ponudila mehko dišečo posteljo. 

Siromak je odložil bisago, legel v posteljo in zaspal kot klada.

Kaj lepšega! Grofica je bila presrečna in fantu nemudoma 

ponudila svojo hčer za ženo.

Po svatbi, ki je trajala štirideset dni, je prišel čas, da fant 

odpelje ženo na svoj grad. A kaj ko tega gradu ni bilo nikjer! 

Revež je sklenil, da jo raje popiha, kot da bi priznal, da nima 

prebite pare. Počakal je, da je grofična v kočiji zaspala, nato pa 

je pobegnil in prepustil mlado ženo usodi …

Kmalu zatem je v gozdu srečal sivolasega starca. Potožil mu 

je, kaj se mu je zgodilo in starec, ki ni bil starec temveč pravi 

pravcati zmaj, mu je ponudil svoj grad, toda samo za eno leto 

…

Fantu je odleglo. Na vrat na nos se je zapodil za kočijo, jo 

dohitel in ženico odpeljal na svoj začasni grad. Toda eno leto 

se je hitro obrnilo in zgodba bi se zelo klavrno končala, če ne 

bi vmes posegla neka starka, ki ni bila navadna starka, in je 

mladoporočenca rešila pred okrutnim zmajem. Bilo je tik pred 

zdajci, kajti zemlja se je že tresla in zmaj se je bližal gradu …

Skratka, starka je poskrbela, da je zmaj storil bridek konec, 

siromak in grofična pa sta srečno živela do konca dni.

Za kosilo sta si večkrat privoščila grah. 
Grofična je sprva vihala nos, nazadnje pa ji je 
postal všeč – dušen s smetano – še prav posebno.
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RECEPT
GRAH

1. Čebulo na drobno zrežemo in podušimo 
na olju. Dodamo sesekljan česen in grah. 
Prilijemo vodo in žlico kisa, po okusu 
posolimo, premešamo in na šibkem ognju 
kuhamo približno četrt ure, dokler se grah 
ne zmehča. 

2. Prelijemo ga s smetano in potresemo 
z žličko sladkorja. Spet premešamo in 
dušimo 5–10 minut. 

3. Grah grobo zmečkamo z vilicami ali 
s tlačilko za zelenjavo. Potresemo z 
nasekljano svežo meto, znova rahlo 
premešamo in poškropimo s curkom olja. 

4. Meto lahko nadomestimo s peteršiljem ali 
s koprcem.

5. Postrežemo z jogurtom, zelenjavnimi 
ocvrtki, s polpetami, pire krompirjem  
ali z navadnim domačim kruhom. 
 
Boljši so kot tisti iz trgovine! 

Potrebujemo:

400–500 gramov mladega 
ali odmrznjenega graha
1 čebulo
1 strok česna
1 čajno žličko sladkorja
½ kozarca vode
1 jušno žlico jabolčnega 
kisa
1,5 dl sladke smetane
4–5 žlic oljčnega olja
šopek sveže mete
sol
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

krompirjevi dnevi

42

Najprej preberi besedilo …
V Sloveniji so okrog 1. novembra jesenske počitnice, ki trajajo en 

teden - učenci in dijaki so takrat doma ali gredo s starši na kako 

potovanje. Društva organizirajo v tem času raznovrstne dejavnosti za 

otroke in mladino, nekatere šole pa imajo tudi izbirne šolske izlete.

V tem tednu sta v Sloveniji dva praznika: 31. oktober (dan reformacije) 

in 1. november (dan spomina na mrtve).  

Oba sta dela prosta dneva. Jesenskim počitnicam pravijo v Sloveniji 

po domače kar »krompirjeve počitnice«. 

Gre za neuradno poimenovanje, ki smo ga prevzeli iz nemščine. Na 

severu Nemčije se namreč pouk začenja že avgusta, zaradi česar so se 

ljudje na kmetih nekoč pritoževali, da jim otroci ne morejo pomagati 

pri večjih jesenskih opravilih. Kralj je tako odredil nekaj prostih dni, 

ko so otroci smeti pomagati staršem pri delu na polju. Ker so na 

severu septembra v glavnem pobirali in pospravljali krompir, so tem 

prostim dnem rekli »krompirjevi dnevi«. 

Danes jesenske počitnice niso septembra, pač pa novembra …  

a ime se je ohranilo.
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… zdaj pa odgovori še na vprašanja:

1. V besedilu sta omenjena dva praznika.  
 Kako zapisujemo imena praznikov v slovenščini?

   □�  Z MALO ZAČETNICO     □� □ Z VELIKO ZAČETNICO   □� □ S SAMIMI VELIKIMI ČRKAMI

2. Katero je v Sloveniji uradno ime šolskih počitnic okrog 31. oktobra in 1. novembra?

  □ □�  KROMPIRJEVE POČITNICE     □�  JESENSKE POČITNICE    □� □ KRALJEVE POČITNICE

3. Kako pa pravimo jesenskim počitnicam po domače?

□   □�  KROMPIRJEVE POČITNICE     □� □ KOSTANJEVE POČITNICE     □� □ KRALJEVE POČITNICE

Pozor! 
ZANKA Praznik, praznovanje ali zabava?

Praznik je v slovenščini dan, posvečen kakemu dogodku  
ali spominu naj; običajno je to dela prost dan.

Praznovanje je proslavljanje nekega praznika - kristjani 
praznujejo božič, muslimani bajram, judje jom kipur; vsi 
Slovenci praznujemo dan slovenske kulture.
Zabava pa je prireditev, namenjena sprostitvi  
ali praznovanju časa: pustna zabava, novoletna 
zabava …

uganka-------uganka-
--

---

-

? Tomaž ima danes rojstni dan;  
sošolci so mu pripravili 
presenečenje,  

organizirali  
smo mu …

□ □�   rojstnodnevni  
praznik □ 

 □�   rojstnodnevno  
praznovanje  

 □� □ rojstnodnevno zabavo
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Pozor! 
ZANKA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Državni prazniki so po navadi dela prosti dnevi; dela prosti 

dnevi so tudi najpomembnejši verski prazniki.  

Poleg teh pa poznamo še ljudske praznike: takrat sicer gremo 

v šolo, popoldne pa je čas za zabavo!

Martinovanje - ljudski praznik, ki ni dela prost dan
Eden takih praznikov je martinovanje ali martinovo, ki ga 

praznujemo 11. novembra, na god svetega Martina. Danes je ta 

praznik povezan z vinom, pa tudi z nekaterimi tradicionalnimi jedmi: 

na Primorskem si po navadi privoščimo klobase, drugod po Sloveniji 

pa gos z mlinci in rdečim zeljem.

Otroci se udeležijo martinovih zabav: šole in društva prirejajo 

delavnice, otrokom pa so na voljo tudi vrtiljaki, električni 

avtomobilčki in napihljiva igrala. Na stojnicah ponujajo sladkorno 

peno, pražene mandeljne in arašide ter pokovko.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

   Kaj pa so mlinci?
           testeninam podobna jed  

                                            ostanki moke iz mlina  

   krompirjevi svaljki 

zanimivost---zanimivo
st

--- !
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Za vsako besedo poišči ustrezno sličico (pozor: nekaj sličic je odveč!)

gos

vrtiljak

električni avtomobilčki

napihljiva igrala

sladkorna pena

praženi arašidi

pokovka

hrana 

- - - - - -

- - - -

Stojnica ali kiosk? Kaj se prodaja kje? 
Ustrezno poveži:

Stojnica     

Kiosk    časopisi, čokolada, bonboni
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Premetanka! Išči v vseh smereh!

Dopolni poved s črkami,  
ki ti ostajajo in nadaljuj zgodbo!
PO __ __ __ __ __ __ STA MAČEK IN MAČKA  
POSTALA SREČEN PAR ... in ... 

GALEBOVKviz 3

pripravila
nevenka škrl j

PRAVLJICA

RDEČA

KAPICA

VOLK

MAMICA

KOŠARICA

DEKLICA

MAČKA

LOVEC

BABICA

OČALA

MIŠ  

OPTIK  

TAČKE 

DOM 

POMOČ 

POT 

BARVA 

LOV 

ZAJTRK

PAR  

SLON 

MIR 

P R A V L J I C A Z

P D K  I T P O O C A

R E Č O M O P T  I J

O Č A L A O O A B T

M A M  I C A T Č A R

A C  I L K E D K B K

V I M K L O V E C I

R P  I M O D S L O N

A A R  I V O L P A R

B K O Š A R I C A I



3

4

5

Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

V letošnjem šolskem letu boš tekmoval za Bralno značko!
V Galebu poišči zgodbice s simbolom BZ in poveži naslove  
z junaki!

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI   KRTKI

ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI  ŠKRATEK

ŽABA IN PAGLAVEC     BELI VELINČKI

DETEKTIVKO     RDEČA KAPICA

HUDOBNA BERNARDA    ŽABA

ČRNIH 5       OVČAR RUNO

Obkroži ustrezno! Najprej preberi zgodbico Črnih 5!

Nekoč je živelo pet črnih 
- parkljev.   - krtkov.   - dušic.  

Krtova mamica si jih je ogledovala in govorila: 
»Oh ,kakšna nesreča,tako so črni!«   
»Oh ,kakšna sreča,srečica,kako so lepi!«  
»Oh, kaj pa je to?«    

Skotili so se  - roza barve,  - slepi, - gluhi.   
 
Krtovka si je rekla: »Rada bi, da bi bili: 
- vedno delavni.«   - vedno poredni.«    - vedno odgovorni.« 

Krtovka je malim krtkom dala ime.
Uredi črke in dobil boš njihova imena!

 ZIROTUFČEKŽIŽU 

 TAMEŽEKTRKEK

>>> dodatne naloge na: www.galeb.it

I

NOVOST



Barbara Gregorič Gorenc
napisala ilustrirala

Živa Pahor

NOČ ČAROVNIC     
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TRI ZMAJEVE LUSKE,
TRI DLAKE ČRNE!
EN ŽABJI PLJUNEK
NA GLAVO ME OBRNE!

LETIM Z NETOPIRČKI,
TA NOČ NAJ NE MINE!
S PAJKI NAKVAČKAM
SI ŠAL IZ PAJČEVINE!

IZREZANE BUČE
SE MI SMEJIJO.
ŠTEJEM ODRASLE,
KI SE ME BOJIJO!



 Matija  D.  Helena

 Marko Manuel

 Noel

 Anja

 Jan

 Lara Matia C. 

Kevin

49pišejo in rišejo
naši  šolarji
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pišejo in rišejo
naši  šolarji NA SPLETNI STRANI  

www.galeb.it

OŠ  

"P.TRUBAR  

- K. D. KAJUH"  

BAZOVICA

1.r.



50 pišejo in rišejo
naši  šolarji

5050

COŠ  

"1. MAJ 1975
"  

ZGONIK
5. r.

Vse rešitve in prispevke pošljite Galebu po pošti ali na e-naslov: galeb@ztt-est.it

KAKO JE VOLKEC PEPI RAZVESELIL 
ZAJKLJO     
Prvega pomladanskega dne se je son-

ce zbudilo in spremenilo sneg v brozgo.
Blizu bistrega potoka so začele rasti bo-

rovnice in živali so začele broditi naokrog. 
Ko je volkec Pepi prenehal igrati po bob-
nu, je pojedel brodet. Potem je šel k poto-
ku nabirati borovnice za pito, ki naj bi jo 
pripravil za bratrance in sestrične. Ko je 
prišel, je videl mlado zajkljo, ki je  jokala. 
Vprašal jo je zakaj joče in brunda. Pogle-
dala ga je in mu jezno odgovorila, da mora 
na zabavo, ampak ima bradavico. Pepi jo 
je povabil k njemu, da bi poskusila mazilo, 
ki pomaga “premagati “bradavice. Zajklja 
se je namazala. In res! Mazilo je delovalo!
Zajklja je vsa vesela odšla na zabavo in 

se zahvalila Pepiju.
EVELYN MILIC, 5.r.

BRODET ZA VEČERJO
Po pouku sem se vrnila domov in vi-

dela po cesti borovnice. Pobrala sem jih za 
mamo, tako da je lahko pripravila sladi-
co. 
Prišla sem domov in mama je že kuhala 

brodet  za večerjo  in ni morala skuhati 
torte, ker ni imela časa.Dala sem mami 
borovnice in mama je brundala. Jaz sem 
se žalostna šla sprehajati ob reki. Voda  je 
bila bistra, videla sem ribe, ki so plavale v 
vodi. Pomislila sem, da bi lahko po pouku 
še  prišla k reki se igrat.
Pogledala sem na uro  in morala sem na 

večerjo, ker je bilo že pozno.
GAJA SIMONUTTI, 5.r.

STARKA
Pri robu klanca so rastle borovnice. Tam 

spredaj je brodila starka, ki je brunda-
la, ker je imela bradavico. Po tleh je bila 
brozga, ker se je topil sneg. Tam blizu je 
bil bister potok. Ko je prišla domov je pred 
vrati zagledala boben. Vstopila je v hišo in 
skuhala brodet.

BORUT PUPULIN, 5.r.

DAN POLN PRESENEČENJ
Prvi dan pomladi sem odprla okno 

in videla, da namesto snega je bila po 
tleh brozga. Pripravila sem se in sla po 
borovnice.
Videla sem starko, ki je brundala, ker 

je hotela prečkati cesto. Pomagala sem ji 
prečkati cesto. Imela je polno bradavic! 
Šla sem bolj naprej in slišala nekoga, ki 
je igral boben. Šla sem v gostilno “PRI 
ČEBELI”in vprašala sem brodet. Brodila 
sem naprej.  Prišla sem k jezerau, ki je 
bilo ogromno in bistro. Končno sem prišla 
domov in šla spat, sanjala sem kar sem 
delala po dnevi.
  Bil je en dan poln presenečenj.

CHIARA BREDA, 5.R.

naloge brez nadloge

NA SPLETNI STRANI www.galeb.itostali prispevki  in seznam nagrajencev:



Mattia Braico, 3.r.,  

Emel Čauševic, 4.r.,  

Marta Petaccia, 4.r.,

Ginevra Rodella, 5.r., 

OŠ "Grbec-Stepančič" 

Škedenj

10 prebranih nadaljevanj zgodbe z oznako  
veljajo kot ena knjiga za Bralno značko 
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Galeb je mesečnik in je registriran na sodišču v 
Trstu pod št. 158 od 3. maja 1954, od 7. januarja 
1995 pa  
pod št. 18/94 na sodišču v Vidmu.
Včlanjen je v zvezo periodičnega tiska USPI 
(Unione Stampa Periodica Italiana). 

Prispevkov, objavljenih v reviji Galeb, ni dovolje-
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uredništva.
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Jaz sem muzikant, 
po celem svetu znan … jaz znam igrati …

ESTER DERGANC

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

na Kalimbo!

POGLEJ POSNETEK 

NA LINKU:

Kalimbo lahko izdelamo 

sami, in sicer potrebujemo:

manjšo leseno ploščico,  

2 kovinasti paličici in nekaj 

sponk za lase. Dovolj, da 

pritrdimo sponke za lase na 

leseno podlago in že dobimo 

čaroben instrument.

Kalimba je afriški instrument za katerega lahko v trgo-

vini odštejemo do 300 evrov.  Gre za leseno podlago 

z zvenečimi kovinskimi jezički. Glasbilo je majhno in ga 

držimo objeto z obema rokama, na kovinske jezičke pa 

igramo s palci.

Na kalimbo lahko igramo brez glasbenega predznanja, saj je in-

strument, ki ustvarja posebno nežne zvoke, na pri-

mer med pravljico lahko s pomočjo kalimbe 

pričaramo kapljice deža, padanje snega, 

veje, ki se majejo v vetru, napovemo 

prihod vile, palčkov in drugih ju-

nakov. 


