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ilustrirala
Anja Jerčič Jakob

KOPRIVA SE VEDNO JEZI. 
NA SESTRO SE GLASNO HUDUJE:

»POJDI MI S POTI, 
LE KDO TE POTREBUJE?!«

A SESTRA NJENA MILA – 
ŠKRLATNORDEČA MRTVA KOPRIVA 
JI JE NEKOČ ODGOVORILA:

»LE PIKAJ, NISI SI SAMA KRIVA!« 

Prevedel in spremno  
opombo sestavil  
Jure Jakob
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Vladimir Čerkez
napisal



Čeprav imata podobni imeni in si pogosto 
delita isto rastišče  ter sta si tudi po izgledu 
še kar blizu, nista kopriva in mrtva kopriva 
niti daljni sorodnici. V naši pesmici nista niti 
prijateljici, saj sta si preveč različni. Najlažje 
ju ločimo po tem, da kopriva pika, mrtva 
kopriva pa ne. Razlikujeta se še po steblu, 
ki je pri pravi koprivi štirioglato, pri mrtvi 
pa okroglo. Tudi cvetje imata zelo različno. 

Cvetovi prave koprive so majhni, neprivlačni in skoraj neopazni. Cvetovi mrtve koprive pa 
so veliki dober centimeter, dvoustni, prikupno vijolične ali bele barve. Obe sta razširjeni 
po celem svetu. Najraje rasteta na tleh, bogatih z dušikom, v bližini človeških bivališč, 
ob živih mejah, cestah, pri kompostu, za hlevom in ob živinskih stajah. Najdemo ju tudi 
visoko v gorah. Obe sta bogati z zdravilnimi snovmi –  prava kopriva še posebej. Vsebuje 
vse vitamine in minerale, ki jih potrebuje naše telo, zato sodi med zelo koristna, čeprav 
še vedno premalo cenjena spomladanska krepčila. Mlade poganjke nabiramo za špinačo in 
juhe. Mogoče jih je tudi posušiti in z njimi začiniti polivko ali pa iz njih skuhati čaj. Nič 
hudega, če nam malo opečejo prste! Skelenje bo hitro minilo in na stara leta bomo imeli 
manj težav z revmo. No, uporaba rokavic je sicer zaželena!



 Krtek je bil še vedno najmanjši, a je bil najbolj iznajdljiv in 

delaven. Dan za dnem si je iskal hrano in nikoli ni bil lačen.

 »Vsaj eden je po meni. Jasno kot beli dan, to je moj sin!« je kar 

naprej ponavljala Krtkova mamica.

 Krtek je že imel svoj domek, a je pogosto šel mimo 

mame, kot da bi se še vedno učil od nje. Vsaj 

ovinek je naredil, kakor da bi iskal njeno 

bližino ali kakšen nasvet. Čeprav mislim, 

da je bil Krtek enkraten in neprekosljiv v 

iskanju vseh žužkov, je bil kot najmanjše 

dete najbolj crkljiv in scrkljan.

Darinka Kobal
napisala V
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KRTEK SI PRIPRAVLJA SHRAMBO

ilustrirala
Katerina Kalc
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 Ker je v rani mladosti največ hodil z mamo, je imel od vseh najbolj 

izostren čut za tresenje tal oziroma za dogajanje na površini zemlje. 

Morda se je prav zato nekega dne odločil: »Menim, da se zunaj hladi, saj 

ljudje kar naprej hitijo sem in tja. Mislim, da pospravljajo vse tisto, kar 

so si pridelali čez leto, zato se bom tudi jaz odpravil na delo. Če hočem 

preživeti zimo, si bom najprej zgradil nov domek globoko pod zemljo, kjer 

ne bom občutil mraza in lakote.«

 Obrnil se je in začel s kopanjem. Rinil je in rinil vedno globlje in 

globlje. Vsake toliko časa je malo počival in spal, nato pa je prav toliko 

časa delal rove, shrambe in kamrico, kjer si bo postlal s travo in mahom.

 »Tu bom mirno spal v objemu toplega mahu. Tako me je učila in 

naučila mama: »Samo z delom in disciplino lahko preživimo lakoto.« 

Hm, lakoto! Ja, spet bom malo zaspal, potem pa se bom lotil lova na 

deževnike, ogrce, ličinke, ... »Vse bo tako, kot mora biti,« je govorila moja 

mama.

 Res je bilo tako, kot mora biti. Krtek se je odpravil na delo in v nekaj 

urah napolnil shrambo na koncu enega od rovov z ogrci. Drugo shrambo na 

koncu drugega pa je napolnil z ličinkami. Preden se je lotil deževnikov, je 

šel spat. Nato se je spočit ponovno zapodil po rovu.
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 »Bog ve, ali jih še znam tako ugrizniti, da jih bom ohromil? 

Če mi ne bo šlo, jim bom odgriznil nekaj sprednjih kolobarjev, pa 

bo! Ne bodo mi zbežali in za nekaj tednov bom imel svežo hrano, 

najboljšo, kot mi je govorila mama.« Rinil je po rovu navzdol, iskal 

in v svojo shrambo sproti vlekel vse, kar je lezlo ali kobacalo. 

 Po počitku se je obrnil navzgor. Z lopatasto širokimi stopali in 

močnimi kremplji je odrival zemljo in čisto pri vrhu ga je čakalo 

presenečenje. Našel je debeluharja.

 »Ooo, tako velikanskega deževnika še nikoli nisem našel!« je kar 

poskakoval od veselja in se pripravljal, da bi mu odgriznil prve tri 

kolobarje. Ker pa je bil debeluhar tako debel, da je Krtek komaj odprl 

svoj gobček, se je deževnik začel norčevati in posmehovati iz njega, 

a se Krtek ni zmenil zanj. Zagrizel je vanj in na vso moč se je 

trudil, da bi mu odgriznil sprednji del. Zdajci je debeluhar zaječal, 

a je kljub temu ogovoril žužkojeda: »Kaj ni škoda, da imaš tako lepe 

brčice, pa tako umazane, da ti sploh ne morejo biti v ponos?«

 Krtek se nalašč ni zmenil zanj. Raje je molčal in še močneje 

zagrizel vanj.

 »Kakšna sramota, da si si umazal še žametni kožušček! Zdaj, ko je 

popackan s kakcem, se te bodo izogibali vsi prijatelji – celo krtice – 

in niti ljubice ne boš mogel najti, če boš tak umazanec!«

 »Lažeš!« je tedaj zakričal Krtek, saj je za trenutek pozabil, da je 

v gobčku držal prebrisanca, ki je čakal na trenutek nepazljivosti in 

kot blisk izginil v luknjico.

 »Eh, kaj! Eden je ušel, drugi bo prišel. Prepričan sem, da bom 

našel še večje kapitalce, kot je bil ta prebrisani debeluhar. Upanje 

umre zadnje,« me je učila mama in imela je popolnoma prav.

NADALJUJE
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12 - NOVO LETO V AVSTRALIJI

VSA DEŽELA JE OKRAŠENA Z NOVOLETNIMI LUČKAMI.
NA NEKI STREHI STOJIJO PRAVE SANI Z VPREŽENIMI PLASTIČNIMI 
JELENČKI. NA VSEH VRATIH SO VENČKI, NAREJENI IZ BOŽIČNEGA GRMA.

»NAMA BO BOŽIČEK LETOS KAJ 
PRINESEL?«
MIŠKA SKOMIGNE Z RAMENI:  
»KAM PA NAJ PRINESE DARILA?«
MIRKO JU POVABI PRAZNOVAT K 
SEBI DOMOV. TJA BO BOŽIČEK 
PRINESEL DARILA TUDI ZA MEDVEDA 
IN MIŠKO.

Avstralija leži na južni polobli, zato imajo Avstralci poletje, kadar imamo mi zimo. In kadar 
imamo mi pomlad, imajo pri njih jesen. Tako praznujejo božič in novo leto na začetku poletja. 
Kljub temu so ohranili precej navad iz severne poloble. Pripravijo slivov puding in puranovo 
pečenko. Z lučkami okrasijo hiše in izložbe, kar sploh ni potrebno, saj so poleti dnevi dolgi in se 

»NAJPREJ PISMO ZA BOŽIČKA!« 
MIŠKA PIŠE. MEDVED PIŠE. 
PISMI POSTAVITA NA OKNO. 
MLADIČKI JU RADOVEDNO 
OPAZUJEJO.
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6»MISLIŠ, DA BO KAJ PRINESEL?«  
SE SPRAŠUJE MEDVED.
»BO, BO!« VERJAME MIŠKA.
NENADOMA ZASLIŠITA ROPOT  
V DNEVNI SOBI.

MIRKOVA DRUŽINICA, MEDVED  
IN MIŠKA V MESTU ČAKAJO NOVO 
LETO.
TOČNO OPOLNOČI SE SPROŽI 
VELIČASTEN OGNJEMET.
SREČNO NOVO LETO, MEDVED  
IN MIŠKA!

TAM DOLI V AVSTRALIJI SE JE 
PRAVKAR PRIČELO POLETJE, ZATO 
SO PRI MIRKOTU SPREMENILI 
BOŽIČNO KOSILO V PIKNIK.

»PLASTIČEN KENGURU! PRAV TAKEGA 
SEM SI ŽELELA!« JE NAVDUŠENA 
MIŠKA.
»JEEEJ! LONEC MEDA!« JE 
NAVDUŠEN MEDVED.
TUDI MIRKOVI SINOVI IN HČERKE 
SO NAVDUŠENI NAD DARILI.

znoči šele okrog devete ure zvečer. Marsikje je videti sani in vprežene jelenčke iz plastike - snega pa nikjer.
Avstralci so vendar dodali nekaj svojega: božična kosila so se spremenila v piknike, namesto težke hrane 
pripravijo morske jedi, manj nasitne slaščice in sveže sadje. In nič nenavadnega ni, če na plaži srečate na 
stotine božičkov, ki so se prišli kopat. Oblačila so odvrgli, ostale so jim le kopalke in božičkova kapa!



NALOGE
PRAZNIČNI SUDOKU

JOJ, NA DELU JE BILA ČRKOŽERKA!

DORIŠI PRAVE PREDMETE NA PRAVO MESTO.
NITI NAVPIČNO NITI VODORAVNO SE PREDMETI  
NE SMEJO PONOVITI.

TOLE JE PISMO, KI GA JE BOŽIČKU NAPISALA MIŠKA. 
DOPIŠI ČRKE, KI JIH JE POJEDLA!

DR_GI  B_ŽIČE_!
PRO_IM, PR_NESI  M_  PL_STIČ_EGA  KEN_URUJA!  
BIL_   SE_   ZEL_ PR_DNA!

TV_JA  M_ŠKA
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Lansko poletje sem v največji vročini iskala hlad v senci borov in 

hrastov, pa sem med pohajkovanjem po gmajni naletela na veliko 

hišo na jasi. Pred njo je ležal kup hlodov. Vsepovsod tišina in mir, 

nobenega hrupa – niti hreščanja niti brenčanja – tudi čebelic, muh 

in hroščev ni bilo nikjer videti. Vse se je zdelo kot začarano – kot v 

nekakšni pravljici.

 Pomislila sem, da so morda hišni prebivalci odšli na 

počitnice. Nič takega! Hipoma je bilo slišati hreščanje in 

krohotanje, ki se je vse bolj stopnjevalo, živega bitja pa nikjer. 

Čakam in čakam, hodim sem ter tja in obhodim hišico. Vse kot 

začarano – kot hiša duhov.

 Postajalo me je strah. Tedaj se mi je pogled ustavil na hišnih 

vratih, ki so se cvileče odpirala. Kdo se bo prikazal? Palček ali 

vila, strahec, duh ali heroj? Pravljica se je spreminjala v srhljivko. 

Na vratih se je pojavilo bitje na hoduljah, ovito v belo rjuho, ki 

je plapolala kot halja, pripeta na sušilno vrvico. Vse je spremljalo 

hreščanje, kot da bi se s hriba spuščala horda razjarjenih bojevnikov 

s helebardo. Za hoduljastim bitjem so hlačala druga manjša in večja 

bitja. Bolj kot so se mi približevala, bolj je bilo slišati prijetnejše 

zvoke in smeh. Prisluhnila sem. »Ha ha ha ha ... hi hi hi hi … ho 

ho ho ho ... he he he he ... hu hu hu hu …!« Gre morda za kakšno 

srečanje hudomušnežev ali šaljivcev? 

Za hoduljasto pojavo je s hrabrim korakom stopal simpatičen hrust. 

S svojim dobrodušnim krohotom se mi je hitro prikupil, da me ni 

bilo več strah in sem z vedno večjim zanimanjem opazovala sprevod. 

Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan
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Hiša smeha 
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Nato so v 

gosjem redu 

hodili dečki, ki so 

se hihitali. Sledile so v mavrično 

prosojne tančice oblečene deklice, ki niso 

hotele zaostajati. S smehljajem na ustih so hitele naprej in dražile 

hahljajoče se prijateljčke. Vsi so bili veseli in razigrani – tudi najmlajši 

otroci, ki so šele prihajali na jaso. 

 Radovedno sem gledala prizor, a sem seveda najbolj hrepenela po 

tem, da bi se mi čim prej razjasnilo, kaj se pravzaprav dogaja. Nisem 

vedela, če sem budna ali sanjam.

 Hrup se je polegel, bitje na hoduljah se je osvobodilo bele rjuhe 

in vsi prisotni so nenadoma obmolknili. Pred njimi se je prikazal 

mladenič, oblečen v harlekina.

»Pozdravljam vas, hvala, da ste prišli! Zbrali smo se, da 

proslavimo Svetovni dan smeha. Hvalevredno je, da znate ohraniti 

nasmeh in premagovati težave s humorjem. Zahvaljujem se vam, da ste 

se udeležili delavnic smeha in vas prosim, da moje sporočilo ponesete v 

svet. Vabim vas, da si za hišo postrežete s hrano. Hlebčkov kruha, hrušk 

in jabolčnih krhljev je na pretek. Če boste z malim zadovoljni, 

boste tudi velikega vredni. Potem pa še zapojemo ob 

harmoniki in se zavrtimo pozno v noč.«

Ob prvih zvokih harmonike sem se približala 

dogajanju in se spotaknila ob hrapav hlod. V hipu sem se 

znašla na tleh, na hrastovem podu svoje podstrešne sobe. 

»Pa še padla si iz postelje na tla, ha ha ha!« se mi je 

zdelo, da se je oglasilo iz hladnega hodnika. 
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1.  Kako si predstavljaš  

proslavljanje  

Svetovnega dneva  

smeha na jasi?  

Nariši risbo!

2.  V besedilu poišči besede, ki se začenjajo s črko H in jih izpiši!

3.  Pridevnike hraber, hladen, hrapav, hrupen ustrezno uporabi  

v povedih!

4.  Hrust – hrast; hrast – strah. Kaj opaziš v vsaki dvojici besed?

5.  Napiši zgodbo, v kateri boš uporabil(-a) besede: hrast, halja, 

hruška, hahljati se, hodnik, helebarda, hreščati, hlačati! 

Pošlji jo na uredništvo Galeba. Najlepše zgodbe bomo objavili, 

najboljšo pa nagradili. 

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

Ivana Soban

PISMONOŠA JE DOSTAVIL NOVO  ZA DETEKTIVKA. 

TOKRAT JE NA NJEM PISALO: »DETEKTIVKO, POMAGAJ NAM 

PROSIM ODKRITI, KDO Z  ZA SUŠENJE ODNAŠA PERILO. 

HVALA.« DETEKTIVKO NE IZGUBLJA ČASA. KOT BI MIGNIL, JE ODET 

V DETEKTIVSKI  IN . Z LUPO V ROKI ŽE DRSI PO . 

SMUKNE NA PRVO DVORIŠČE, KJER PREVERI, KAJ MANJKA NA VRVI 

ZA SUŠENJE. »MANJKA ,« UGOTOVI, »PRI SOSEDIH POGREŠAJO 

 IN KUHINJSKE . NEKAJ HIŠ JE OSTALO BREZ  IN 

,« SI ZAPISUJE V BELEŽNICO. »ZELO NENAVADNA IZGINOTJA … 

HM, HM, ČEMU TAT POTREBUJE VSO TO PERILO?« SE ČOHLJA PO BRADI 

IN RAZMIŠLJA. ODPRAVI SE PO ULICI IN SKOZI  GLEDA LEVO IN 

V
ELJA ZA BRALNO 
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N
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DESNO. ZAGLEDA HLAČNICO, KI MIMO NJEGA SMUKNE V GRMOVJE. 

»OPALA, SLED!« VZKLIKNE IN STEČE PROTI . TAM ZAGLEDA NA 

PRIVEZANO  NANJO PA JE PRIVEZANA BRISAČA, SLEDI 

RJUHA IN ŠE ENA  TER KUHINJSKA  … PRED DETEKTIVKOM 

SE VIJE  IZ PERILA. »OPALA, ŠE POMEMBNEJŠA SLED!« VZKLIKNE 

IN POSKOČI. SLED GA PRIPELJE DO . KO SE ZMUZNE VANJO, 

NA TLEH ZAGLEDA OGROMNO PREGRINJALO, SEŠITO IZ RAZLIČNIH 

KOSOV PERILA. OB NJEM STOJI SOSEDOV PETER, KI K SEBI VLEČE 

 IZ PERILA. SNAME POSAMEZEN KOS PERILA IN GA PRIŠIJE 

NA OGROMNO PREGRINJALO. »AHA, TAKO TOREJ! TI SI !« 

ZAKLIČE  IN SE NA ŠIROKO, Z ROKAMI V BOKIH, POSTAVI NA 

SREDO . »ŠIVAM ! NISEM TAT!« VZKLIKNE DEČEK 

IN PRESTRAŠEN SPUSTI ŠIVALNI PRIBOR. »ČE SI BREZ DOVOLJENJA 

ODNESEL VSE TO PERILO, SI TAT!« VZTRAJA DETEKTIVKO. TAKRAT PA 

PETER ZAJOKA: »ŽAL MI JE. SAMO VELIKO PADALO SEM SI ŽELEL SEŠITI. 

OČKA PRAVI, DA SEM ŠE PREMAJHEN, DA BI SKOČIL S , PA 
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SEM MU ŽELEL DOKAZATI, DA NISEM …« ŠKRATU SE JE DEČEK ZASMILIL, 

ZATO GA JE ZAČEL TOLAŽEČE TREPLJATI PO . »NO, SE BOMO ŽE 

KAKO ZMENILI … KHM, KHM,« GA TOLAŽI. 

 OBVESTI MEŠČANE, DA JE REŠIL PRIMER IN NAŠEL NJIHOVO 

POGREŠANO PERILO. KO JIM RAZLOŽI CELO ZGODBO O PETRU IN 

NJEGOVEM , SE DEČEK TUDI NJIM ZASMILI. »V ŠIVANJE 

TEGA OGROMNEGA PADALA JE BILO VLOŽENEGA VELIKO DELA IN 

TRUDA. NE BI BILO PRAV, DA GA KAR TAKO RAZPARAMO,« PRAVI 

NEKDO IZMED NJIH. »ŽE VEM – PUSTIMO PADALO TAKŠNO, KOT 

JE IN GA UPORABIMO ZA VELIKO PIKNIK !« PREDLAGA 

DRUGI. ŠE ISTI DAN NA  PRIPRAVIJO PIKNIK ZA CELO 

MESTO. TOČNO OPOLDNE JIH PRELETI  IN IZ NJEGA S 

ČISTO PRAVIM  IN UČITELJEM PADALSTVA SKOČI PETER.  

»JUHUHUHUHUHU!« ODMEVA NAD MESTOM PETROV VRISK.  
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NADALJUJE

LUPA, HLAČNICA, RJUHA, KRPA, MAJICA, HLAČE, GOLOB, SPOROČILO, PLAŠČ IN KLOBUK, ŽLEB, GRMOVJE, 

BRISAČA, TAT, GARAŽA, KAČA, ŠKRAT, PADALO, ODEJA, VRV, LETALO, TRAVNIK



ilustrirala

Tanja Plešivčnik
napisala

Živa Pahor

ZIMA

ZIMA JE TISTA, KI SE SKRIVA POD KAPE IN ŠALE,
PA JE ZATO BOLJ PISANE NARAVE.

ZIMA SE PRI NAS NA OBISKU USTAVI TAKRAT, 
KO SE SONCE NA DRUGO POLUTO ODPRAVI.

ZIMA JE KIPARKA UMETNICA.
VEDNO RAZSTAVLJA LE SVEŽE UMETNINE – 
DROBCENE SNEŽINKE, SPLETENE SNEŽNE ODEJE  
IN NEŠTETE ORIGINALNE OBLIKE. 

ZIMA POSKRBI, DA NARAVA LAHKO NA ENO OKO ZASPI
IN KO SONCE VRNE SE S POTEPA, SPOČITA V ZELENJE ZAKIPI. 
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KAČJI PASTIR

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

V slovenskih legendah 
o Kresniku nastopa 
kačec ali kačji pastir. 
Kot že njegovo ime pove, 
je v zvezi s kačami. Angleži 
mu pravijo »dragonfly«, kar 
pomeni »zmajska muha«. »Kjer je 
mnogo kač, imajo vselej poglavarja med 
seboj, ki mu pravijo kačec ali modrasov hlapec, 
ki pa je le čuvar kačje kraljice. Kjer leta kačec, tam 
se ni varno kopati, saj je njegov pik strupen za 
devet kač.«

Splošna vraža je torej, da je kačji 
pastir nevaren. Čeprav ta žuželka 
sploh ne pika, naj bi bil, kot je 
povedano v pravljicah, njen 
strup strašen. Zastrašujoča 
imena se nežnim in vitkim 
letečim lepotcem prav 
nič ne podajo in bojazen, 
da nas bo kačji pastir 
ugriznil, pičil ali morda 
celo zastrupil, je povsem 
odveč.

Eden 
med najstarejšimi 
letalci na svetu

Kačji pastirji so med najbolj spretnimi 
in najhitrejšimi žuželčjimi letalci. Najhitrejši 
letijo tudi do 100 kilometrov na uro. Tako 

hitremu roparju ne uide noben plen. Posebnosti 
njegovega letenja so: izvrsten navpični start, 

obračanje pod pravim kotom v vsako smer, po potrebi 
tudi takojšen polet nazaj. Žal pa prinaša ta letalska 

mojstrovina smrt, saj udari kakor strela po vsaki 
žuželki, ki jo zagleda in jo pohlepno pospravi v 
želodec. Opoldanska pripeka kačjemu pastirju 

nadvse ugaja. Bliskovito se poganja za 
plenom v najrazličnejše smeri; igrivo 

lebdi na mestu kakor helikopter; 
na videz brezbrižno 



Skrivnostno 
življenje v vodi

Večino svojega življenja, včasih 
tudi več let, preživijo sramežljivo 
skriti kot ličinke v vodi. Obdobje, 
ko jih ob mlaki, ribniku ali potoku 

lahko občudujemo kot odrasle žuželke, 
predstavlja  krajši del njihovega življenja. 

Ličinke kačjih pastirjev odraslim žuželkam 
skoraj niso podobne. Velike so le poldrugi 

centimeter; imajo vretenasto telo, na koncu zadka 
pa tri, podolgovatim listkom podobne priveske, ki jim 

pomagajo pri plavanju. Ličinka kačjega pastirja se 
zelo hitro premika v vodi, saj ima pogonsko 
napravo, ki je podobna tisti pri raketnem 

letalu. V vodi plava tako, da iz 
zadka iztiska vodo.
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KAČJI PASTIR

jadra, 
da vzvratni 

manevri osupnejo vsakogar, 
ki jih opazuje. Kačji pastirji imajo 

razprta krila tudi, kadar sedijo. S krili 
zamahnejo 1600-krat na minuto. Hitrost 
letenja in naglo spreminjanje smeri sta 

ključna za njihov plenilski način življenja. 
Večji kačji pastirji so med žuželkami ohranili 
starodavno obliko telesa izpred 300 milijonov 

let. Na svetu živi skoraj 6000 vrst kačjih 
pastirjev – pri nas okoli 64 vrst. Nekaj 

vrst je izumrlo, nekaj pa jih je na 
rdečem seznamu ranljivih in 

ogroženih vrst.



Čudežna  
preobrazba

Ko pride njihov čas, zlezejo 
ličinke iz vode, se močno oprimejo 
trstičja ali drugih rastlin in izlevijo 

se odrasle živali. Zasnove kril na hrbtni 
strani oprsja so vedno bolj razvite. 

Tudi oči postanejo večje in temnejše. 
Sestavljene so iz okrog 30.000 
očesc. Vsako oko vidi svojo sliko, 

ki se v možganih sestavi v 
eno podobo.

Preobraženi 
kačji pastir zleze iz 

vode. Z zvijanjem telesa zleze 
krilata žuželka iz doslužene obleke. 
Kakor hitro se posuši, odleti novemu 

življenju naproti. Temu obdobju sledi zelo 
občutljivo obdobje. Deževno obdobje lahko zelo 
zdesetka njihovo število. Med levitvijo so tudi 

lahke žrtve plenilcev, saj mine kar nekaj časa, da 
jim otrdijo krila in so sposobni leteti. V tem 
času se ne približajo vodi, ampak jih videvamo 

na gozdnih poteh, jasah in travnikih, ko 
lovijo manjše žuželke in si nabirajo 

moč za obdobje, ko bodo srečali 
samičko. 
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Nežne 
pastelne barve 

sveže preobraženih žuželk 
se spremenijo v čudovito 

azurno modro, kovinsko zeleno 
ali ognjeno rdečo barvo spolno 

zrelih živali. Ta prelepa obarvanost 
pa ni namenjena le našemu 

občudovanju, ampak ima pomembno 
biološko vlogo – predvsem pri 

prepoznavanju partnerja.
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Ljubezen 
na kolesu

Vroči julijski dnevi so pravi 
čas, da marsikatera vrsta poskrbi 

za svoje nasledstvo. Mednje sodijo tudi 
kačji pastirji. Samička se ne zmeni za 

modrega lepotca, zato se na veji postavi 
v obrambni položaj in mu pokaže, da je 
ne zanima. Zaljubljenec pa čuva kotiček, 
ki ga je pripravljen deliti z izbranko. 

Z natančnim preletavanjem 
razkazujejo svoj teritorij. 

Izbirčnice pa z 

obrežnega 
rastlinja opazujejo, 

kaj so »pripravili fantje«. 
Odločitev, katerega samčka je 

izbrala, pokaže tako, da tudi sama 
poleti nad ljubezensko mesto. Končno 

se zaljubljenca najdeta. Z neverjetno 
spretnostjo se par objame in 
s telesoma oblikujeta srce. 

Nastali srčasti lik imenujemo 
»koleselj«. Samec samico 
drži za vrat s kleščami, kar 

včasih zbuja strah, a je 
nepotrebno.

Oplojena 
jajčeca  

mora samica čim prej spraviti na 
varno. V spremstvu samčka odleti na 

izbrano mesto, kjer bo z zadkom odlagala 
jajčeca. Samica nato odloži jajčeca, lahko tudi 

100, v vodo na vodne rastline. Zaplete pa se, če 
si nekatera mesta lasti več samčkov. Ti niso prav 
nič veseli, da bi druga samička zasedla prostor, 
ki so si ga izbrali za svojega. Vsiljivko je treba 
odgnati. Ko njen »mož« dela red, samička čaka 
in tako lahko preteče več ur, preden uspešno 

odloži jajčeca. Samec pa še naprej budno 
leta nad njo in jo brani pred 

drugimi samci.Poletje je mimo
Večina bo po naravnem ciklu pomrla  
ali končala vptičjih kljunih. Njihovo poslanstvo 
pa bo izpolnjeno. V vodi se bodo iz jajčec razvile 
drobcene ličinke. Najsrečnejše bodo preživele boj za obstanek 
in naslednje leto se bo življenjski cikel ponovil.

23



24



25



26



27

NADALJUJE



28

STRAŠNO LEP BOŽIČ
Helena Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

Počitnice! Končno! Nič šole, nič več vstajanja zgodaj zjutraj. Nič spraševanj 
in preverjanj! … Samo spanje do poznega, igra, zabava, pripravljanje 
božičnega drevesca in seveda darila … joj, koliko sladkarij!

Kot vsako leto jih bo Božiček prinesel samo pridnim otrokom! Saj ste bili 
vsi pridni, kajne?

No, mogoče ne prav vsi. Niko, na primer, je bil kar precej poreden. 
Nagajal je sestrici Miri in vsem sošolcem. Mame, očka in učiteljice ni 
poslušal. Sosedovega psička Runa, najbolj mirno in prijazno žival na svetu, 
je vedno vlekel za rep! 

Niko res ni bil priden in Božiček je to vedel. Bolj, kot so se približevali 
prazniki, bolj je bil deček slabe volje. Drugi otroci so si pripovedovali, kaj 
so pisali Božičku.

»Jaz sem prosil za elektronsko igrico s super junakom Jako!« je bil 
navdušen Luka.

»Jaz si želim dinozavra, ki rjove in hodi! In košaro sladkarij!« je 
prijateljem zaupal Peter.

»Jaz bi rada dobila psička,« je rekla Katja.
»In jaz ne verjamem v Božička!« je Niko v rimi zabrusil sošolcem, v 

resnici pa jim je zavidal. Vedel je, da bodo dobili darila, ki si jih želijo, on 
pa nič ... Božičku sploh ni pisal. Le zakaj bi?

Ko neke noči ni mogel spati, mu je šinila v glavo hudobna, nora misel.
»Če jaz ne bom dobil božičnih daril, jih tudi drugi ne bodo!« si je 
rekel in se sredi teme svoje sobe zlobno zarežal.

Bile so počitnice. Drugi otroci so se igrali zunaj, se kepali in 
valjali po snegu ter postavljali snežake. Vse mesto jih je bilo 
polno, Niko pa je sam čepel v sobi in pripravljal svoj zlobni 
načrt. Ko se je odpravljal spat, je bela luč kot blisk razsvetlila 
prostor. Nato se je pojavil gost oblak dima, ki ga je spremljal 
vonj po žveplu in zažganih laseh.
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»Kh kh kh!« je zakašljal Niko. Pošteno se je prestrašil, ko je opazil, 
da se sredi gostega dima nekaj giblje – nekaj ali NEKDO.

»Ne boj se. Tu sem, da ti pomagam,« se je s čudnim šepetanjem 
oglasila pojava.

Niko je sredi sobe zagledal visoko, zelo suho in v črno oblečeno 
postavo. Imela je dolge temne lase, ki so obkrožali njen bledi obraz.

»Kkkkdo ssssiiiiiii?«
»Ime mi je Malia.«
»Sssssiiii čaroooovnica?« je bil prestrašen Niko.
»Ne, jaz sem tvoja Hudobna Misel. Skupaj bova pokvarila praznik 

vsem otrokom! H-h-h-hh-hhh-hh!« se je čudno zasmejala.
Niko se ni smejal. Bilo ga je pošteno strah.
»Pojdi proč!« je zavpil.
»Ne! Ti si me poklical! S teboj bom ostala, dokler ne boš uresničil 

svojega načrta!«
Vse mesto se je pripravljalo na božič. Iz hiš je dišalo po pečenih 

poticah, piškotih in drugih dobrotah. Barvne lučke so utripale na 
okrašenih drevescih. Vsem se je mudilo po nakupih. Hitro! Hitro! Jutri je 
že praznik! Otroci so bili še bolj nestrpni. Božiček bo kmalu sedel na 
svoje sani in jim prinesel darila!

Na praznični večerji so bili vsi veseli in nasmejani. Samo Niko se je 
držal na moč kislo, čeprav so bile na mizi same dobrote.

»Boli me trebuh. Spat grem,« je rekel in odšel v svojo sobo.
Čez nekaj časa mu je mama prinesla čaj. Prišel je tudi očka, mu voščil 

lahko noč in ugasnil luč. Niko je ostal sam v temi. Ne, ni bil sam! Sredi 
njegove sobe se je spet zabliskalo in pokadil se je dim. Bila je Malia. 
Niku se je zdelo, da je še višja kot zadnjič, ko je je videl.

»Greva!« mu je zašepetala. Svoje dolge hladne prste je stegnila proti 
njemu. Prijela ga je za roko in ga povlekla s seboj v vrtinec gostega 
dima. Neskončno dolgo je trajalo to vrtenje.

Naposled sta se ustavila sredi gozda. Niko je bil bos, samo v pižami 
in se je tresel od mraza. Malia je tlesknila s koščenimi prsti in deček 
je v trenutku imel na sebi dolg kožuh in tople škornje – seveda vse 
črne barve.

»Počakala bova Božička! Vsako leto se ustavi tu. H-hh-hhhh-h-hhhh!« 
Niku so se ob njenem smehu naježili lasje …
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V bližini je stala ljubka lesena hišica. Deček je stopil do nje in pogledal 
skozi okno. Kako živahno in prijetno je bilo notri! Škratki so tekali sem in 
tja po lepo okrašeni sobi. Nosili so pijače in dobrote gostom, ki so sedeli 
za mizo. Tudi sam bi rad popil vročo čokolado s smetano!

»Tu morava počakati,« ga je ustavila Malia, ki je brala njegove misli.
Čez nekaj časa je Niko zaslišal topot kopit in šum sani na snegu. Vesel 

glas je odmeval po okolici: »Hi, ho-ho, hooooo!« Deček se je obrnil in 
zagledal Božičkove sani. Ustavile so se pred krčmo. Z njih je stopil velik 
okrogel mož z dolgo brado. Spremljala ga je skupina razposajenih škratov. 
Vsi so vstopili v hišico.

»Sedaj pa hitro! H-hh-h-hhhh!« Niko je spet začutil prijem hladne roke. 
Še preden se je zavedel, kaj se dogaja, je že sedel na Božičkovih saneh. 
Malia je s svojimi dolgimi prsti prijela za vajeti. »Hiiiii, hoooo!« je divje 
zatulila in sani so se dvignile visoko v zrak. Niko je čutil samo pekoč mraz 
in goste snežinke, ki so se mu lepile na obraz.

Čez nekaj časa so se začele sani spuščati. Pristale so v ozkem prepadu.
»H-hh-hhhh …, veliko dni bo minilo, preden bo Božiček našel svoje sani, 

otroci pa bodo ostali brez daril … hhh-h-hhh-h!« se je zlobno hihitala.
Severni jeleni so živčno stresali glave. Božičkove sani so se šibile pod 

kupom daril. Iz košarice je pokukala glavica nežnega, kot sneg belega 
psička. Tresel se je od mraza.

»Mogoče je tisti, ki si ga je želela Katja? Če bo ostal tu, bo zmrznil!« 
je zaskrbelo Nika. »Lahko vzamem psička s seboj?« je vprašal.

Malia je v hipu postala manjša. »Sedaj ni čas za dobre misli!« je 
grozeče zasikala.

»Pojdi proč! Nočem te več videti! Jaz … verjamem v Božička!« se je 
opogumil Niko.

»Neeee! Poznam te! Hudoben si! Nihče te ne mara!« je glasno tulila 
Malia in ob tem postajala vse manjša in manjša, dokler ni izginila.

Deček je ostal sam na snegu, v pižami in bos. Tudi topla oblačila, ki jih 
je imel na sebi, so izginila. Splezal je na sani. Na srečo je bila na njih 
debela in topla rdeča odeja. Zavil se je vanjo in vzel v naročje psička, ki 
ga je hvaležno polizal po nosu.

Eden od jelenčkov, po imenu Skakač, se je osvobodil vprege. Stopil je 
do sani in začel s kopitom kopati po snegu. Niko ga je razumel.

»Greva iskat Božička?« je vprašal in ga pobožal. Nato je zajahal 
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jelenčka. Hitro kot blisk sta poletela do krčme sredi gozda. 
Božiček in njegovi škratki so bili že zunaj. Zaskrbljeno so se 
praskali po glavi in se spraševali, kje so sani.

Niko je Božičku povedal vse o Hudobni Misli in o tem, kako jo 
je odgnal. Potem je bilo vse v najlepšem redu. Jelenček Skakač 
je v hipu spet poletel do sani. Dobrosrčen bradat mož pa jih je 
spretno popeljal iz prepada.

Deček je, ovit v toplo odejo in z malim psičkov v naročju, od 
utrujenosti zaspal na saneh. Ko se je zbudil,  je bil spet v svoji 
sobi.

»Koliko daril je pod drevescem!« je zavriskala sestrica Mira. 
»Niko, pridi pogledat!«

In res! Pod božičnim drevescem je bil cel kup daril. Med 
njimi je bila tudi košarica, na kateri je z velikimi črkami pisalo 
NIKO.

»Res, darilo zame?« je bil presenečen deček. Ko je pogledal 
v košarico, je v njej zagledal malega belega psička, ki je sladko 
spal. Da, prav tistega, ki ga je našel na Božičkovih saneh! To je 
bil res strašno lep božič!

»Imenoval te bom Beli,« se je odločil Niko.
To je bil njegov prvi resnični prijatelj in kmalu je deček 

dobil tudi druge prijatelje in prijateljice. Hudobne Misli pa ni 
več priklical. Nikoli več!
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pripravila
Anka KoČevar
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Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. NAJDEMO JO:
H:  samo v Afriki,
U:  v Južni Ameriki,
J:    v vsej Evropi, Aziji, Afriki, na  

Bližnjem vzhodu.

2. PO BARVI JE:
O:  sivkasto rjava s črnim ovratnikom,
L:    bledo rdečerjava s svetlo modro   

progasto perutnico,
E:   od rjasto rjave vse do rjasto sive  

 pepelnate barve.

3. PO VELIKOSTI:
B:  je majhna, 
R:  je srednje velika,
I:   je velika.

4. ZNAČILNOSTI NJENEGA KLJUNA:
G:  na koncu kljuna ima kavelj,
E:   kljun je močan in malo zavit,
A:  kljun je močan in zelo majhen. 

5. ŽIVLJENJSKI PROSTOR:
B:  na tleh,
T:   na drevju,
R:  v puščavskem pesku.

6. GNEZDI:
I:    na tleh v žitu, v krmilnih rastlinah, 

v živih mejah,
V:  v duplu dreves,
Č:  v visečem gnezdu nad vodo. 

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

7. HRANI SE:
Č:  z drobtinami,
C:   z rastlinami, cvetnimi glavicami, 

semeni, žuželkami, ličinkami, polži, 
jajčeci, mravelj,

S:  z morskimi sadeži.

8. ZNAČILNOST:
U:  vzdržljivost pri letenju,
P:  je slabovidna in počasna. 
A:  ima dobro razvit vid in sluh,  

 hitro teče.

OOOOOOOO  
je srednje velika ptica, razširjena po 
vsej Evropi, Aziji, Afriki in Bližnjem 
vzhodu. Njena barva je od rjasto rjave 
vse do rjasto sive pepelnate. Okoli 
oči ima rdečkasto obarvano ozko golo 
progo, ki je bolj izrazita pri samcu.  
Tudi pozimi živi in gnezdi na tleh. 
Vzleti samo ob nevarnosti in zvečer 
pred spanjem. Njenim mladičkom 
pravimo kebčki. Jerebice so združene v 
kito, par pa je med seboj tesno povezan 
vse življenje. Je ptica vsejedka.
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ŽE VEŠ:
- da spada v družino poljskih kur?
- da je samec na pogled lepši in ima pokončno 

držo?
- da jo zaradi hitrega teka imenujemo tudi trčka?
- da je njen značilen glas čir-rik ali kir-rik? 

Kadar vodi kebčke, pa slišimo pit-pit.
- da med hranjenjem išče tudi drobne kamenčke, 

ki so nujno potrebni pri prebavi v želodcu? 
- da samica znese od 15- do 24 navadno 

enobarvnih jajčk?
- da se kebčki izvalijo rumenorjave barve  

z dvema vzdolžnima črnima črtama po hrbtu?
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1. GORA LEŽI:
J: v Julijskih Alpah,
Z: v Kamniških Alpah,
S: v Andih.

2. LEŽI NA MEJI MED:
O: Avstrijo in Slovenijo,
E: Italijo in Slovenijo,
H: Hrvaško in Slovenijo.

3. MEJA POTEKA:
R: po jugozahodnem grebenu Kanina,
D: po reki Soči,
F: po grebenih Karavank.

4. VISOKA JE:
Š: 2864 m,
M: 1683 m,
E: 2126 m.

5. IZHODIŠČA ZA PEŠPOT SO:
B: iz Bovca ali Trbiža,
G: iz Kranjske Gore, 
K: iz Tržiča.

6. Z VRHA GLEDAŠ:
F: Šmarjetno glavo, Šmarno goro,
T: Štajersko Rinko, Pohorje,
I: Jezersko dolino, Rabeljsko jezero, 

Koritnico, Rombon, Mangart, Jalovec.

7. POT DO VRHA JE:
Č: nemogoča,
C: v večini naporna in zahtevna,
H: samo za izurjene alpiniste.

8. JE ZADNJI VELIKI VRH:
A: Kaninove skupine,
E: Zreškega pogorja,
U: Pohorja.

OOOOOOOO  je 
mogočna gora med dolinama Možnico 
in Koritnico. Nahaja se na meji med 
Slovenijo in Italijo. Z vrha se odpre 
lep pogled na večji del Julijskih Alp. 
Čeprav je pot zahtevna in videti 
nedostopna, nanjo vodita dve markirani 
poti.

ŽE VEŠ:
- da je njeno italijansko ime Cima del Lago?
- da so ji italijanski divji lovci rekli tudi 

Carbonaria?
- da je zanjo znano tudi nemško ime Raibler 

Seekopf?
- da Jerebica spada v Triglavski narodni park?
- da je na prvi pogled videti povsem nedostopna? 

NADALJUJE

36



PRAVIJO, DA SKOZI DIMNIK
DOBRI MOŽ PRIŠEL JE V TEMI!
BOS, V SAMIH NOGAVIČKAH, 
STEČEM K JELKI RAZSVETLJENI!

ilustrirala
Barbara Gregorič Gorenc
napisala

Živa Pahor

NI SLEDOV V DNEVNI SOBI,
KOT DA NIČ SE NI ZGODILO ...
LE EN OKRASEK JE PREMAKNJEN
IN POD JELKO JE – DARILO!
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H kralju Matjažu je prihajalo mnogo ljudi z različnimi 

prošnjami. Nek človek si je močno želel, da bi dobro odplačal 

svoj dolg. Morda bi ga kralj pohvalil ali celo nagradil. 

Imel je res lepega petelina, pa ga je poslal kralju. 

Kralj Matjaž je sprejel petelina pod pogojem, da bo 

tudi dolžnik prisoten na kosilu, ko bo petelin na 

jedilniku. On bo moral petelina pravično 

razkosati, tako da bo pri kosilu vsak 

dobil del, ki mu pripada. Če tega 

ne stori, ne bo dolg odpisan, 

ampak bo dolžnik še 

kaznovan. 

Človek se je 

strašansko 

prestrašil. Bil 

je obupan in 

si ves čas 

ilustriral prevedla
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorič Gabriella Gaal

Kralj Matjaž in sosed rep?   EVROPSKE PRAVLJICE

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

MADŽARSKA PRAVLJICA
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belil glavo: »Le kako naj razdeli petelina?« Svojo nesrečo je zaupal 

sosedu. Sosed mu je dejal, da bi on že znal razdeliti petelina in mu 

je predlagal, da gre namesto njega h kralju. Prvi se je takoj strinjal, 

da gre h kraju sosed, saj je njega od vsega hudega grozno bolela 

glava.

Tako je sosed šel h kralju Matjaža. Petelina so spekli in se usedli 

za mizo. Prisotni so bili kralj, kraljica, oba sinova in obe hčeri. Ko 

so prinesli pečenega petelina, ga je sosed razkosal in začel deliti.

Odrezal je glavo in jo predal kralju, ker: »Glava pripada 

gospodarju!«

Odrezal je vrat in ga predal kraljici, ker: »Vrat pripada 

gospodarici, saj je najbližje glavi – tako kot kraljica kralju!« 

Odrezal je obe peruti in ju dal sinovoma, da bi znala bolje pisati. 

Odrezal je tudi obe nogi in ju dal dekletoma, da bi dobro plesali.

Ko je končal z delitvijo, je sosed rekel: »Zdaj je vsak dobil svoj 

del, ki mu pripada, le jaz ga še nisem.« Kar je ostalo, si je naložil 

na svoj krožnik. Kralj Matjaž je samo debelo gledal, kako jim je 

možak postregel s slabšimi deli piščanca, sam pa je pojedel najbolj 

slastne dele. Rekel je: »Tega pa nisem pričakoval, da nas boste 

izplačali z ostanki!«

Nato je mož kralju Matjažu pojasnil, da ni on tisti, ki je poslal 

petelina, ampak je petelin sosedov. Kralj je še bolj debelo pogledal, 

potem pa se je zakrohotal. Domislica mu je bila všeč. Nagradil je 

možaka in poslal odlikovanje tudi tistemu, ki mu je poslal petelina.
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ilustriralA
Helena A. Bizjak
napisalA

PO DEŽJU 
PRIDE SONCE

Marko Rop

Nekoč ob reki Nil ni živel samo krokodil ampak tudi 
nilski konj. 

Bilo je nekega zaspanega vročega popoldneva, ko se še 
ptiči niso več oglašali. Le muhe so še brenčale nad glavo 
nilskega konjiča. 

»Ooooooooooh!« je zazehal na glas in na stežaj odprl 
usta. 

Mladi krokodilček se je predramil in splaval h glasu. 
Nilski konjič, ki se mu tudi ni dalo spati, se ga je močno 
razveselil. 

Potem sta šla tekmovat v plavanju, kdo bo odprl gobec 
bolj na stežaj. In kaj?! Bilo je na moč zanimivo. Škoda, da 
se je mama nilskega konjiča prekmalu prebudila in onemela. 

ZASPANA BASEN O NILSKEM KONJU
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ZASPANA BASEN O NILSKEM KONJU
Njen sinek in krokodil! V smrtni nevarnosti je!  
Že je odprla gobec in hotela pregrizniti krokodilčka … 
Z druge strani rekel Nil je prav tedaj priplul razjarjeni 
krokodil. To je bila krokodilčkova mama z odprtim 
gobcem, polnim ostrih zob …

Otroka sta se postavila pred mami in prosila: »Ljuba 
mama, pusti živeti mojega prijatelja!«

»Tvojega prijatelja?« sta dvignili glas mami. »Nilski 
konji in krokodili niso bili nikoli prijatelji!« »Tisoč 
prijateljev je malo, en sovražnik pa je veliko!« sta rekla 
mladiča. 

Mami sta se na moč začudili modrosti svojih mladičev. 
Potem sta se odpravili naprej dremat. Nilski konjiček in 
krokodilček sta se igrala vse do večera, ko je bilo zares 
treba k nočnemu počitku. Tedaj je mama nilskega konja 
trikrat močno zazehala: »O-o-o-o-o-oh! O-o-o-o-oh! O-o-
o-o-oh!« Nilski konjiček je trikrat ponovil za njo: »O-o-
o-oh! O-o-oh! O-o-o-oh!«. Nato se je potopil v spanec. 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

svetila

A NE ZNAŠ 
BRATI?! 

TO JE ZAME! 

LED 
DEKORATIVNE 

LUČKE

V TEMI 
NISEM VIDEL! 

PREDSTAVLJAjTA 
SI, KAKO JE BILO,  
KO ŠE NI BILO
ELEKTRIKE. 

VISEČA SVETILKA

VARČNA ŽARNICA

SVEČNIK

OLJENKA  

PETROLEJKA

ZIMA SE JE NESKONČNO VLEKLA, 
A JE BILO VEČ ČASA ZA ROMANTIKO!   

PRENOSNA 
PETROLEJKA

GALEB 21X28CM_tisk2017_18.indd   8 4.12.2017   8:34:31
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PREDSTAVLJAjTA 
SI, KAKO JE BILO,  
KO ŠE NI BILO
ELEKTRIKE. 

SVEČNIK

PETROLEJKA

ULIČNA 
SVETILKA

BAKLA

LED ČELNA 
SVETILKA

 BATERIJSKA 
SVETILKA

POHITITA, 
KMALU MI BO 
UGASNILA!

KOMAJ ČAKAM, 
DA ODPREMO 

BABIČINA DARILA! JA, SMOLA 
ZELO HITRO 

GORI! 

SMOLA, 
MOJE BOŽIČNO DARILO 
JE SPET NAJMANJŠE! 

STROPNA 
SVETILKA

STENSKA 
SVETILKA

NOČNA 
LUČKA

BRALNA 
LUČKA

NAMIZNA
SVETILKA

SUPER 
SE VIDI!

TO JE 
NAJBOLJŠI STRIP 

NA SVETU! 

zzzz
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ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI
Kako repo velikanko spraviti v zavitek?

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

 Živela sta dedek in babica. Imela sta majhno hišo, majhen vrt ob 

hiši in malo dlje prav majhno njivo. Na vrtu sta gojila peteršilj, 

korenček in čebulo, na njivi pa krompir in repo. Na repo sta bila 

še posebej ponosna. Njeni gomolji so bili vedno zdravi in sočni. 

Vsako jesen sta jih naribala v čeber, iz katerega sta zajemala 

skisano repo do pomladi. Nekaj gomoljev pa sta vedno pustila za 

sprotno rabo. Kuhala sta jih v kotlu nad ognjiščem – po navadi 

kar skupaj s krompirjem. Če sta imela pri roki kaj zabele, sta bila 

s takšno enolončnico prav zadovoljna. 

 Nekoč, ko sta na njivi pulila repo, je pot prinesla mimo 

oskrbnika z bližnjega gradu. Bil je tako navdušen nad njuno repo, 

da se je naslednjega dne znova oglasil in jima odkupil nekaj 

zvrhanih košar.

 Pravljica bi se tukaj končala ali pa to sploh ne bi bila pravljica, 

če se ne bi zgodilo nekaj, kar se ne zgodi ravno vsak dan. Neko 

jesen, ko sta spet pulila repo na svoji njivi, nekega gomolja nista 

in nista mogla izpuliti. Pravzaprav ga je prvi poskusil izpuliti 

dedek, pa ni šlo, naj se je še tako naprezal. Poklical je babico, a 

tudi tokrat ni šlo. Babica je odhitela na bližnji grad. 

 »Pomagajte nama!« je prosila graščaka. »Sama ne moreva 

izpuliti repe. Škoda bi jo bilo pustiti v zemlji, saj veste, kako je 

dobra. Vaš kuhar vam večkrat postreže z njo.« 
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 Graščak je k njima poslal hlapca in deklo. Dekla je objela 

hlapca okoli pasu, hlapec babico, babica dedka in vsi skupaj so 

na vso moč povlekli, toda repe niso mogli izpuliti. Zdaj je dedek 

poklical na pomoč vnuka in vnukinjo, ki sta bila tiste dni pri 

njiju na počitnicah. Deklica je objela bratca okoli pasu, deček 

je objel deklo, dekla hlapca, hlapec babico, babica dedka in vsi 

skupaj so na vso moč povlekli, toda repe niso mogli izpuliti. 

Zdaj je babica poklicala na pomoč muco. Muca se je s sprednjimi 

tačkami oprijela deklice, deklica je objela svojega bratca okoli 

pasu, deček je objel deklo, ta hlapca, hlapec babico, babica dedka 

in vsi skupaj so znova na vso moč povlekli, toda repe niso mogli 

izpuliti. Zdaj se je dedek oprijel še zadnje rešilne bilke. Na 

pomoč je poklical miško, ki je ravno tedaj pogledala iz svoje 

luknje. Ta se je nerada, to je že treba povedati, obesila mački 

na konec repa. Tudi ta se je nerada, tudi to je treba povedati, s 

sprednjimi tačkami oprijela deklice, deklica je objela okoli pasu 

svojega bratca, ta deklo, dekla hlapca, hlapec babico, babica 

dedka in vsi skupaj so – horuk – povlekli na vso moč in izpulili 

repo! Bila je to prava repa velikanka. 

 Dedek in babica sta jo prežagala na pol. Polovico sta odnesla 

grajski hlapec in dekla, z drugo polovico pa sta se dedek in 

babica sladkala vse do pomladi …

Celo njuna božična večerja je bila v znamenju repe. V juhi, 

prilogi, solati in sladici je bila repa glavna junakinja.

ZA SLADICO JE BABICA SPEKLA REPIN ZAVITEK.
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RECEPT
repin  
zavitek

1. Repo naribamo na strgalniku in  
jo posolimo. Počiva naj vsaj eno uro, 
nato jo dobro ožamemo – najbolje skozi 
kuhinjsko krpo ali gazo. 

2. Stresemo jo v namaščeno kozico,  
v kateri smo pred tem raztopili oziroma 
karamelizirali sladkor. Repo pražimo 
približno pol ure – najprej na srednjem, 
nato pa na šibkem ognju. 

3. Večkrat premešamo. Medtem bo repa 
ovenela, se zmehčala in rjavkasto 
obarvala. Poskusimo jo in jo po potrebi 
dosladkamo ali dosolimo.

4. Liste vlečenega testa razgrnemo, zložimo 
po dva skupaj, jih pokapljamo z maslom, 
potresemo z dušeno repo in prelijemo  
s kislo smetano. 

5. Zavitke zlagamo drugega ob drugega. 
Premažemo jih s kislo smetano in damo  
v pečico. Pečemo pri 200 ºC približno  
pol ure. Površina mora svetlo porjaveti. 

Potrebujemo:

½ kg vlečenega testa, 
ki ga kupimo v najbližji 
prodajalni
600–700 g sveže naribane 
repe
nekaj žlic sladkorja  
(po okusu)
 250 ml kisle smetane
3 jušne žlice 
raztopljenega surovega 
masla
sol
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

PRAZNIKI
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Najprej preberi besedilo …
Vstopili smo v mesec december, ki mu zaradi prazničnega vzdušja 

pravimo tudi december. V tem času so mesta okrašena z 

, ki preganjajo temo: decembra so namreč dnevi najkrajši, 

noči pa najdaljše.  lučk je v nekaterih mestih posebno 

svečan in pravo doživetje za otroke in odrasle!

V Sloveniji se praznično vzdušje začne 3. decembra - datum je znan 

kot » «, saj se je tega dne rodil France 

Prešeren, največji slovenski pesnik. Številni muzeji, gledališča, 

kinodvorane in druge ustanove prirejajo dogodke za 

otroke in odrasle.

Učenci, dijaki in študenti čakajo na  počitnice, ki se 

začnejo tik prek božičem. Takrat ni pouka, otroci pa se lahko 

predajo  na smučiščih,  ... ali kar pred domačo 

novoletno .

... in vstavi manjkajoče besede ali besedne zveze: 
(pozor! besede in besedne zveze moraš ustrezno sklanjati)

novoleten - ta veseli dan kulture - drsališče - brezplačen - lučka  
- uživancija - prižig - jelka - vesel
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Kako pišemo imena praznikov?  
Kako pa pišemo imena bitij, ki na ta dan praznujejo?
Obkroži pravilen zapis:

Miklavževanje - miklavževanje Miklavž - miklavž

božič - Božič     božiček - Božiček

štefanovo - Štefanovo   sveti štefan - sveti Štefan

silvestrovo - Silvestrovo   silvester - Silverster

Novo leto - novo leto   Dedek mraz - dedek Mraz
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- - - - - - - - - išče

- - - - - - - - - išče - - - - - - - - - išče

- - - - - - - - - išče - - - - - - - - - išče

- - - - - - - - - išče

- - - - - - - - - - - išče- - - - - - - - - - - išče

Smučišče, drsališče ... kdor IŠČE - najde ;-)
Besede, ki se končajo na -išče, označujejo kraj oz. prostor, v katerem 
se nekaj dogaja. Oglej si sličice in povej, za kateri kraj gre:
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uganka-------uganka-
--

---

-

?

POKANJE PETARD
Pokanje petard je ponekod zelo razširjeno. Gre za nevarno in 

škodljivo početje: petarde namreč onesnažujejo zrak, plašijo otroke in 

živali, povzročijo pa lahko tudi resne telesne poškodbe. Poleg tega se 

petarde proizvajajo v Aziji, kjer v tovarnah delajo celo otroci, za 

svoje delo pa ne dobijo nobenega plačila. Zato si mnoge občine 

prizadevajo, da bi pokanje petard prepovedale ali vsaj omejile.

ZANKA & UGANKA

Ne meči petard, raje uživaj v ... 

□  umetnih ognjih   ognjemetu

Besedna zveza umetni ognji je dobesedni prevod italijanske 
besedne zveze »fuochi d'artificio«. Takim nerodnim prevodom 
pravimo KALKI. V slovenščini poznamo besedo ognjemet.

In za konec še ena vaja:

Kako pravimo v italijanščini? Katerega spola je?
   Kako pa pravimo v slovenščini? Katerega spola je?

Poznaš še druge besede, ki so v slovenščini in italijanščini 
podobne, a se razlikujejo po slovničnem spolu? Dopolni tabelo!

ITA: la vitamina (spol = _____)  ->  SLO: vitamin (spol = _____)

ITA: la mail (spol = _____)  ->  SLO: mail (spol = _____)

ITA: la tigre (spol = _____)  ->  SLO: tiger (spol = _____)

Pozor! 
ZANKA
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Premetanka! Išči v vseh smereh!

S črkami, ki ti ostajajo dopolni pogovor dveh gosk in pripoved 
nadaljuj sam-a!
»... ga, ga, ga gospa, kajne? Ali lahko verjamete, tista kokoš?  
Ga, ga.
Pa sami __ __ __ __ __ __ __ __ ! Ga...« Tako sta se zaklepetali, da

GALEBOVKviz 4

pripravila
nevenka škrl j

NORVEŠKA
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KOSMATINEC
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POT
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VIC
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Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

Izberi dve barvi in sestavi naslova! 
ZA DEŽ IMA KAJ PRI MED 
KRA SON VED PO JU DE CE TEK

Preberi norveško pravljico in obkroži pravilno trditev!
Medved je srečal lisico.    DA  NE
Lisica mu je podarila polno košaro rib.  DA  NE
Medved je izvrtal luknjo v led.   DA  NE
Vanjo je vtaknil rep.     DA  NE
Z repom je nalovil celo košaro rib.  DA  NE

Odgovori na vprašanja. Odgovore poišči v besedilu  
in jih podčrtaj. Vse prepiši v zvezek!

Kdaj je medved srečal lisico?
__________________________________________________________
Kaj je vlekla lisica?
__________________________________________________________
Kaj je zamikalo medveda?
__________________________________________________________
Kaj je svetovala lisica medvedu?
__________________________________________________________
In medved, kaj je naredil?
__________________________________________________________
Kako se je vse končalo?
__________________________________________________________
Kaj meniš? Ali je lisica prav ravnala? Utemelji!
__________________________________________________________

Zgodbico ilustriraj ali jo napiši! 
Pomagaj si z besedami: medved, lisica, potok, ribe, dež, gobe, 
klopotci, goski.

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

I

NOVOST
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pišejo in rišejo
naši  šolarji NA SPLETNI STRANI  

www.galeb.it

OŠ  

"I. GRBEC –  

M. G. 

STEPA
NČIČ" 

SV. JAKOB 

Ob koncu meseca oktobra smo šli na šolski izlet. Z avtobusom smo se 
peljali na grič Sv. Justa. Po malici smo si ogledali ostanke Rimljanov. 
Na gradu smo videli Mihca in Jakca in top. Pred gradom smo počakali 
na organista, ki nas je pospremil v baziliko in nam povedal ter pokazal 
razne zanimivosti te cerkve. Šli smo tudi na kor, kje so bile velike orgle. 

To glasbilo imenujejo kralj inštrumentov, ker vsebuje barve vseh glasbil. 
Organist nam je razložil, kako so sestavljene, kako nanje igramo in nam 

dovolil, da tudi mi poskušamo igrati.
Po kosilu smo se sprehodili po trgih in ulicah starega mesta in si ogledali razne 

cerkve.
Bilo je lepo, ker smo spoznali in videli veliko stvari.                                                                                

Učenci 1. in 2. razreda
                                                                           

Denis  Zeneli  1 .r.
Gabriel  Bianco 2.r.

Maria Chiara Stefani  2 .r.
Federico Carlini  1 .r.

Enrico Bavazzano 1.r.Emma Ukmar 2.r.Danijel  Debelis  1.r.
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OŠ  

"ALOJZ 

GRADNIK" 

COL 
  

Jeanette Skabar,  5 .r.

Jan Starich,  4 .r.

Kevin Zenic,5.r.

Nicole Abbati ,5.r.

Manuel Calzi ,  4 .r.

Laira Calzi ,  2 .r.

Erik  Suber,4.r.

Elija  Škerk,  5 .r.

Miguel Skabar,  4 .r.

JESENSKI SADEŽI
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COŠ  

"STANISLAV 

GRUDEN" 

 ŠEMPOLAJ

3.,4.,5., R.

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

BO
ŽI

Č 
JE

 TU
!

NA SPLETNI STRANI www.galeb.it
ostali prispevki  in seznam nagrajencev:

Marisol Rebula,  Viktorija  Adamič,  
Lara Rebula,  Eva Manti

Jernej  Ozbič,  Janoš Legiša,  Ludvik Žužek

Nika Ruzzier,  Anja 
Signoracci ,  Nicole Movio

Nika Ruzzier,   4 .r.

Lara Rebula,   5 .r. Marisol Rebula,   5 .r.

Viktorija  Adamič,  Eva Manti

Viktorija  Adamič,   5 .r.

Stella Manti ,  Zala Marija 
Ozbič,  Kimy Šavron

Jernej  Ozbič,   5 .r.

Janoš Legiša,   5 .r.



Eva Manti,  5.r.

COŠ "Stanislav GrudEN" 

Šempolaj

10 prebranih nadaljevanj zgodbe z oznako  
veljajo kot ena knjiga za Bralno značko 

V
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cena 2,10 €
izhaja v Trstu
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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

NAREDIMO ZVOČNE EFEKTE, KI JIH LAHKO UPORABLJAMO PRI SPREMLJAVI PESMIC, 

IZŠTEVANK TER OB PRIPOVEDOVANJU ZGODB IN PRAVLJIC 

DEŽ: napolnimo balonček s peščico riža. Ga napihnemo in zavežemo, da ne uide iz njega 

zrak. Balonček rahlo zatresemo in že imamo zvočni efekt dežja.

VETER: Izrežemo kos plastične cevi, približno 80 cm. Z iztegnjeno roko nad glavo energič-

no zavrtimo cev. POZOR!  Moramo biti dovolj oddaljeni od vseh predmetov in drugih 

ljudi, ker zamah s cevjo zna biti nevaren. Zvok je zelo učinkovit, hitreje vrtimo roko, več 

bo švigal naš veter. Zvok je tudi odvisen od širine in dolžine posameznih cevi. Poskusi tudi 

ti! Veter lahko naredimo tudi drugače, in sicer s plastenko. Odstranimo spo-

dnji del plastenke ter na plastenki naredimo navpične zareze v širini 

1cm, dolge naj bodo približno 15 cm. 

GROM: Za izdelavo potrebujemo širši tulec iz kartona, trdno 

plastično podlago in vzmet. Naredimo luknjico v sredini 

plastične podlage, vanjo vtaknemo vzmet. Trdno plastič-

no podlago zalepimo na spodnji del tulca. S tresenjem 

tulca bomo povzročili vibracijo vzmeti. Ta 

bo v tulcu ponaredila zvok, ki ga zaslišimo, 

ko grmi. Grom lahko tudi kupimo v trgovi-

ni glasbil, in sicer njegovo originalno ime 

je: thunder maker drum. 

POGLEJ POSNETEK 

NA YOU TUBE:

dež,veter,grom!


