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NOVICA

Barbara Gregorič Gorenc

“HEJ, MAMI!”
(PRISLONIM UHO NA MOBITEL.)

“VEŠ, KAJ SEM VIDELA, PRAVKAR?!
URBANOV SOŠOLEC JE MAJO OBJEL!
IN JI DAL POLJUB!
TAK NA USTA –
ČISTO PRAVI!!!

KAR ZVONI MI V GLAVI!
A KAR TAKO
SE LJUBEZEN POJAVI?

KAJ, ČE SE ŠE BRAT URBAN ZDAJ ZALJUBI?!
VSI OBJEMI IN POLJUBI SO TAKO SMEŠNI!
KDAJ SPLOH VEŠ, DA ČAS JE PRAVI?
SO TRAPASTI FANTJE? SO RESNI?”

A PREDEN KAJ REČEM,
ŽE TEČE, ZALA, NA KROŽEK PLESNI ...



NOVICA
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12 ‒ KOŠARKA

MEDVED PIŠE PISMO: 
»DRAGA SESTRIČNA LOJSKA! KAKO 
SE … OJEJ, ZMOTIL SEM SE! LOJZKA 
SE NAPIŠE, NE LOJSKA!« ZMEČKA 
PAPIR IN GA ZALUČA V KOŠ. 

MEDVED NAPIŠE PISMO SESTRIČNI 
LOJZKI. MIŠKA TA ČAS NA 
PODSTREŠJU POIŠČE KOŠ, KI NIMA 
VEČ DNA. 
POMISLI, DA ČEZ SEDEM LET VSE 
PRAV PRIDE. 

MEDVED PRITRDI KOŠ NA DREVO ZA 
KOČO. TAPKA ŽOGO IN MEČE NA KOŠ. 
»KAR DOBRO MI GRE!« MOMLJA BOLJ 
SAM ZASE.

»HAHA, ZGREŠIL SI! A KAJ NISI 
VČASIH TRENIRAL KOŠARKE?!« GA 
SPOMNI MIŠKA. MEDVED PRIKIMA. 
VSTANE IN POBERE ZMEČKAN PAPIR. 
»ŠE BOM TRENIRAL! SAMO ŠE PISMO 
DOKONČAM!« 

4



5

7

8

6

12 ‒ KOŠARKA

»GREVA ENO IGRO?« ZAKLIČE 
MIŠKI. 
»A SI TI NOR? KAKO NAJ IGRAM S 
TABO. PETKRAT VEČJI SI OD MENE! 
KAR SAM SE IGRAJ!« JE JEZNA 
MIŠKA.

TUDI MIŠKA JE DOBILA SVOJ KOŠ, 
PRAVZAPRAV KOŠEK. ZDAJ LAHKO 
TRENIRATA OBA: MEDVED KOŠARKO 
IN MIŠKA KOŠARKICO.

»OHO, POLOMLJENO PLASTIČNO 
VEDRCE! RAVNO PRAVO BO!« 
KAJ NEKI BO MEDVEDU VEDRCE 
BREZ DNA? 

MEDVED RAZMIŠLJA IN RAZMIŠLJA. 
NENADOMA ZAKLIČE: »PA SEM SE 
DOMISLIL!« IN ODIDE V DRVARNICO. 



NALOGE
ZRCALNO

OBKROŽI IGRALCE KOŠARKE!

ALI VEŠ?

SLIKI SE RAZLIKUJETA V SEDMIH PODROBNOSTIH! 
JIH NAJDEŠ?

HAMILTON DONČIČ RONALDO  MAZE  KRANJEC   FEDERER 
DRAGIC’ NADAL  SHIFFRIN ZIDANE  HERCOG PREVC  MESSI

•  KOŠARKO IGRATA DVE MOŠTVI,  
KI IMATA PET IGRALCEV.

•  KOŠ JE PRITRJEN NA VIŠINI 3 METROV  
IN 5 CENTIMETROV.

• IGRIŠČE JE DOLGO 28 METROV IN ŠIROKO 15 METROV.
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Maja Furman
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

Sedem oliv
ASPIJEVE PRIGODE
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Včeraj smo šli na kosilo. Z očkom in mamico gremo tu in tam 
ven jest. Meni je to zelo všeč, še posebej, ko me peljeta na pico. 
Najbolj mi tekne taka, ki ima malo gobic in veliko sira, veliko 
paradižnikove mezge, pest koruze in sedem oliv. Točno sedem jih 
mora biti. Enkrat je kuhar spekel pico z eno olivo manj in nisem 
mogel začeti jesti, dokler ga mami ni prosila, da mi prinese 
dodatno olivo. 

In jo je. Pica je bila nato slastna. Tudi včeraj bi bilo vse super, 
če bi me starša peljala v našo stalno picerijo, a me nista. Zelo me 
moti, ko si kar naenkrat premislita in spremenita načrt. Kadar se 
temu uprem, rečeta, da je to dobro zame. Da se moram navaditi 
na to, da se v življenju stvari in načrti pogosto spreminjajo. 
Takega mnenja je tudi zdravnica. Zdi se mi, da mamico in očka 
celo spodbuja, naj bosta čim bolj nepredvidljiva in spontana. Tudi 
včeraj sta bila taka, zato smo namesto v Picinem kotu pristali v 
Slastni kuhinji. 

Že ko smo v drugem križišču zavili desno, namesto da bi peljali 
naravnost, sem se začel počutiti slabo. Slutil sem, da se nekaj 
kuha, a sem bil tiho. Čez čas je mami navdušeno plosknila: 

»Danes pa gremo na super slastno pico nekam drugam … Boš 
videl, všeč ti bo!« 

Prav nič ni bila prepričljiva in prav nič nisem bil navdušen 
nad njenim navdušenjem. Kmalu se je moje nenavdušenje 
spremenilo v tiščanje v trebuščku, čez čas mi je postalo rahlo 
slabo. Uf, celo pot mi je oblil čelo, tak hladen in lepljiv in zoprn 
je bil.
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»Bruhal bom!« sem zavpil in očka je počasi zapeljal na rob ceste, 
kjer je ustavil. Nisem bruhal. Mami je skupaj z mano globoko dihala na 
svežem zraku. Očka pa mi je opisoval super fajn picerijo, v katero smo 
bili namenjeni. Postalo mi je jasno, da kljub moji slabosti in slabemu 
počutju ne bomo spremenili načrta. Zaprl sem oči in napol v snu 
potrpel preostanek poti. 

»Tu smo!« je plosknila mami, ko je očka ustavil na velikem parkirišču. 
Skobacal sem se z zadnjih sedežev in tiho sledil mojima dvema v veliko, 
svetlo in zelo glasno picerijo. 

Slabost je popustila, nadomestila jo je rahla, ampak res rahla radovednost. 
Sedli smo za mizo v kotu. Tam je bilo najmanj ljudi in tudi glasno ni bilo 
tako zelo. Naročil sem svojo najljubšo pico. 

»In sedem oliv mi dajte gor!« sem še prosil. Mami in očka sta me skušala 
vplesti v svoj živahen in vesel klepet, a jima ni uspevalo. Veliko bolj so me 
zanimali okraski na steni: sedem jih je bilo. In vsi so bili lepo okrogli, pisani 
in enakomerno razporejeni po steni nasproti mene. Hecno, ampak, ko sem jih 
opazoval in štel, sem se počutil vedno bolje, vedno bolj varno. 
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SE NADALJUJE

Naenkrat sem zaslišal znan glas: »Bineeeee! Zdravo!« Z drugega 
konca sobe mi je veselo mahal Leon. Navdušeno sem mu vrnil pomah. 
Kako zelo sem se razveselil dragega sošolca! In kako zelo sem se 
razveselil svoje najljubše pice, ki je zadišala pred mano; z veliko 
paradižnikove mezge, z veliko sira, z malo gobic, s pestjo koruze in s 
sedmimi slastnimi olivami. Počutil sem se bolje, dosti bolje. 

Morda se še vrnemo v Slastno kuhinjo …
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VSEH SORT STARŠI IN OTROCI
3. KAKO JE PRELEPA JIN-JU OPUSTILA POPOLNOST  

Maša Ogrizek
napisala

Ljubka Sin-ju je imela mlečno belo polt in kot noč črne lase. Spuščeni bi ji 
segali do srede hrbta, a jih je vedno nosila spletene v kiti, polžasto zviti nad 
ušesi. Najraje je nosila dolge bele obleke, ki so spominjale na spalno srajco. Res je 
bila pogosto videti, kot bi jo nosila luna. In to sredi belega dne! Po spiralastih 
vijugah kit je zlezla vase in se v mislih igrala s sosedovo mačko. 

Njena mama, prelepa Jin-ju, je rada govorila, da sta si s hčerko zelo podobni. 
Tudi ona je imela mlečno belo polt, ki je le tu in tam popokala v gubico, in kot 
noč črne lase, ki jih je krasilo le nekaj srebrnih nitk. Spuščeni bi ji segali do pasu, 
a jih je vedno nosila spete v elegantno figo. Rada je imela lepe stvari, posebej 
majhne porcelanaste mucke, ki jih je skrbno razvrščala v svoji vedno urejeni hiši. 

***

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Nekoč, ne tako dolgo nazaj, 
je ljubka Sin-ju želela vsem ugajati. 

Njena mama, prelepa Jin-ju,                         
pa je hotela biti v vsem popolna. 
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Nekega mrzlega, a sončnega jesenskega jutra je ljubka Sin-ju 
sedela za kuhinjsko mizo, zobala posušene črešnjalke in kot vsako 
soboto barvala pobarvanke, ki jih je prejšnjega večera zanjo 
pripravila mama. Zelo se je trudila, da bi bila prelepa Jin-ju 
ponosna nanjo. Potem ji je pogled kot bela golobica poletel skozi 
okno, dokler ga ni prestregla črna mačka. 

»Muca, maca, črna taca!« je Sin-ju zaklicala skozi priprto 
okno. 

»Mijaaaav!« jo je pozdravila mucka in se ji začela sprva počasi, nato pa 
skokoma približevati. 

Ljubko Sin-ju je preplavilo vznemirjenje. Zdelo se ji je, da se ji je za 
popkom prižgala ognjena krogla. A sonce v trebuhu je zašlo, ko se je mačka 
prismukala v hišo in pometla s police večino maminih figuric.

»Kaj se dogaja?!« je strogo vprašala prelepa Jin-ju, ki jo je iz postelje 
priklical žvenket porcelana. 

Ko je zagledala razdejanje na tleh, ji je v obraz hušknila kri. Pobrala je 
črepinje in jih jezno zagnala v smeti. Nato je zagrabila še pobarvanke in 
jih raztrgala na drobne koščke. V koš so letele tudi skrbno ošiljene barvice, 
dišeče svečke in po velikosti razvrščene školjke iznad kamina. 

Ljubka Sin-ju, ki še nikoli ni videla mame takšne, je otrpnila. Sprva se je 
počutila krivo, ker je spustila mačko v hišo. A kmalu je začutila, da ni ona 
zanetila viharja, ki je divjal v mami. Usedla se je na tla in opazovala 
njeno besnenje, kot bi šlo za naravni pojav – močan naliv ali snežni 
metež –, na katerega ni imela vpliva. Nenadoma se je prelepi 
Jin-ju razvezal kimono in črn trak, ki ji je prej kot kača ovijal 
život, je prosto lebdel za njenim hrbtom. Sin-ju je osuplo 
spoznala, da gre za mačji rep. 

»Mami, ti imaš rep!« je vzkliknila. »Ali si 
mačka?«

»Ja,« ji je zasoplo odgovorila prelepa 
Jin-ju in divje prhnila, da bi si s čela 
odstranila lase, ki so ji pobegnili iz 
fige. »Tudi ti si,« je še dodala. 

Zatem se je ulegla na 
mehko preprogo ter roki 



in nogi iztegnila daleč od sebe, kot bi plavala mrtvaka. Ko se je njeno 
dihanje povsem umirilo, je izpod omare potegnila kovček, ki je bil 
zaklenjen dolgo vrsto let. Odklenila ga je s ključkom, ki ga je vedno 
nosila okoli vratu. Na tla je zložila vodene barvice in tempere, čopiče 
in najfinejši papir. Eno polo je položila predse, drugo pred Sin-
ju. Obliznila si je kazalec in z njim podrgnila po rdeči barvi ter ga 
nagajivo odtisnila hčerki med obrvi. Sebi pa je pritisnila moder pečat.

»Ustvarjajva!« je igrivo povabila hčerko in hlastno potegnila s 
čopičem. 

Ljubka Sin-ju je široko odprla oči. Zdelo se ji je, da sta se ji kiti 
razpletli in se kot tipalki razlezli do robov sobe in še dlje, na vrt, 
kjer sta se kot korenini zarili v zemljo, vse do njenega ognjenega 
srca. Lasje njene mame, prelepe Jin-ju, pa so se razlili do obale in 
poniknili, kot lovke hobotnice, globoko v ocean. 

Medtem ko sta slikali vsaka svojo sliko, je prelepa Jin-ju ljubeče 
pogledovala k ljubki Sin-ju, ki ji je bila na las podobna. Deklica pa 
ji je vrnila pogled. A ne zato, da bi v maminih očeh poiskala 
pohvalo, ampak iz radovednosti, kdo je v resnici ženska, ki ji 
sedi nasproti. Sočasno sta začutili,  
da sta ločeni, a obenem povezani bolj kot kadarkoli prej.
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VSEH SORT OBČUTJA

Jin-ju občuti JEZO kot mogočno 
silo, ki poruši jez v njej. 

• Se tebi zdi jeza bolj podobna 
ognju ali nevihti? 

• Misliš, da je kdaj potrebno  
na silo narediti prostor  
za spremembe?

Jin-ju spozna, da je NEPOPOLNOST kot 
razpoka, skozi katero pronica življenje. 

• Bi ti razpoko, denimo v zidu, najraje 
zgladil/-a ali se ti zdi zanimiva?

• Ali počneš tudi stvari, v katerih nisi 
popoln/-a, pa v njih uživaš? 

Ko Sin-ju najde SAMOSVOJOST, 
ne išče več odseva v maminih 
očeh.

• Če zamižiš, kako se vidiš s 
svojimi notranjimi očmi? 

• Se ta notranja podoba zelo 
razlikuje od tiste, ki jo kažeš 
navzven?
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OSUPLJIVE LASTNOSTI ŽIVALI
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STROGO PREDPISANI PLESNI KORAKI

Marjeta Zorec
napisala

ČOPASTI PONIREK izvaja enega najbolj 
zapletenih in ljubkih svatovskih 
obredov v živalskem svetu. Ples se 
prične, ko se samec približa samici 
in si jo dobro ogleda. Nato plavata 
drug ob drugem, se vzpenjata iz 
vode, naslonjena drug drugemu na 
prsi, povesita perjanice in kinkata 
s kljunoma sem ter tja. Z visoko 
dvignjeno glavo se samec prikloni 
samici, razpre krila, dvigne čopka, ju 
razpre in z njima živahno stresa ter 
čaka, da se samica odzove. A samica se 
postavi pokonci in hodi po vodi, kot 
da ga ne vidi, dokler se nazadnje ne 
umiri. Ptici se gledata in pozibavata s 
kljunom gor in dol, vse bolj živahno. 
Nato se potopita na dno ribnika ali 
jezera in v kljun nabereta rastlinje.  
Ko se vrneta na gladino, drug drugemu 
izročita darilo iz vodnega rastlinja,  
ki sta ga nabrala na dnu jezera.
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Nekateri gibi v plesu so obredne različice vedenja ob vzletu. Ta 
je pri ponirkih počasen in zahteven, ker imajo majhna krila. 
Vse gibe morajo izvajati na pravi način in v pravem zaporedju, 
sicer se partner ne odzove in se ples konča. Ponirek, ki izvaja 
‘napačne’ korake, je verjetno napačne vrste. Ponirki s strogim 
spoštovanjem pravil svojih plesov zagotavljajo, da najdejo 
partnerja iste vrste.
Posebna značilnost plesa ponirkov je, da je samica skoraj enako 
živahna kot samec. Namesto da bi se ptici razkazovali vsaka 
zase, je to ples v duetu kot par baletnih plesalcev.

Čopasti ponirek je vodna ptica z 
izrazito dolgim vratom. Tega drži 
pokonci, le med počitkom ga zvije 
nazaj in glavo nasloni na hrbet. 
Izrazito koničast kljun izdaja, da 
je aktiven lovec. Na vrhu glave ima 
dva črna čopka, ki ju zaviha nazaj, 
ko je razburjen ali prestrašen. 

Majhni ponirki radi nagajajo labodom, ki so zelo vzvišeni in 
dostojanstveni. Nagajivo jih pocukajo za rep in se nato hitro 
potopijo na varno. Čim se labod obrne stran, navihani ponirek 
spet švigne iz vode in ponovi šalo.

Rdeče-rjavi ‘zalizci’ v zimskem času izginejo. 
Zgornji del telesa je temen, spodnji del pa bel. 
Ponirki imajo noge daleč zadaj na telesu, vsak 
prst na nogi pa je obrobljen s plavalno kožico. 
Ta jim omogoča, da skoraj zravnano hodijo po 
vodi. In prav to je dar za vrhunec dvorjenja, 
znanega kot svatovski ples.
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KORNELIJA IN ŽALOSTNI KLOVN

Larisa Javernik
napisala ilustrirala

Tinka Volarič

DAN V CIRKUSU ŠVIGŠVAG SE JE POČASI ZAČEL IN CIRKUSANTI 

SO SPROŠČENO KLEPETALI OB ZAJTRKU. NA DVORIŠČU JE 

DIŠALO PO JAGODNI MARMELADI IN GOSTEM KAKAVU, KI GA JE 

VEDEŽEVALKA MARJANA PRIPRAVILA ZA KORNELIJO, KI SE VSAKO 

JUTRI USTAVI PRI NJEJ, DA SKUPAJ POGLEDATA V CIGANSKE 

KARTE. 

KORNELIJA SE JE ŽE SKOBACALA IZ POSTELJE, ODPRLA OKNO 

IN SI ZAČELA ČESATI SVOJE DOLGE, ČRNE LASE. RADA JE IMELA 

JUTRA V CIRKUSU IN RAVNO JE RAZMIŠLJALA, DA JE DANES 

NA VRSTI, DA ŽIRAFAM NASTAVI SVEŽO VODO, KO JE 

ZASLIŠALA GLASEN JOK. POZORNO JE PRISLUHNILA IN 

UGOTOVILA, DA JOK PRIHAJA IZ PRIKOLICE KLOVNA 

SREČKA. »OJOJ, KLOVN SREČKO JE NAVADNO TAKO 

SREČEN. LE KAJ GA JE TAKO UŽALOSTILO?« 

JE POMISLILA KORNELIJA. V TRENUTKU JE 

POZABILA NA KAKAV, KI JO JE ČAKAL 

PRI VEDEŽEVALKI MARJANI, IN 

STEKLA H KLOVNU.

SREČKO JE STAL SREDI OGROMNEGA 

KUPA OBLAČIL IN TAKO NEUTOLAŽLJIVO 

JOKAL, DA SO SE NJEGOVE OČI OD ŽALOSTI 

POVESILE NAVZDOL. »NOS! MOJ NOS! IZGUBIL 
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KORNELIJA IN ŽALOSTNI KLOVN
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SEM NOS! KLOVN NI KLOVN, ČE NIMA RDEČEGA NOSU!« JE 

HLIPAL SREČKO. KORNELIJA JE IZ POLOMLJENIH STAVKOV 

ŽALOSTNEGA KLOVNA UGOTOVILA, DA JE SITUACIJA RESNA. 

USEDLA SE JE NA KUP OBLAČIL, SE S PRSTOM POTREPLJALA PO 

GLAVI, KOT STORI VEDNO, KADAR GLOBOKO RAZMIŠLJA, IN 

REKLA: »AHA! ŽE VEM! NIKAR NE JOČI, SREČKO, NARISALA BOVA 

NOS Z RDEČO BARVICO IN SPET BOŠ SREČEN.«

POISKALA JE RDEČO BARVICO IN KLOVNU NARISALA TAKO 

KRASEN RDEČ NOS, DA SO SE SREČKOVE OČI ZASVETILE 

KOT LUČI NA SEMAFORJU, KO SE JE POGLEDAL V OGLEDALO. 

HVALEŽNO JO JE OBJEL IN JI V ZAHVALO 

PONUDIL BALON. ZADOVOLJNA, DA JE 

REŠILA PROBLEM Z IZGUBLJENIM 

NOSOM, SE JE KORNELIJA ODPRAVILA 

NA ZAJTRK K VEDEŽEVALKI MARJANI. 

NA SREČO SE NJEN KAKAV ŠE NI 

OHLADIL.
SE NADALJUJE
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LOCKDOWN V NAŠI HIŠI

Marie Laure Depaulis
napisala ilustrirala

Dunja Jogan

MALO JAZ, MALO TI
Ko sem se tistega jutra zbudil, sta se mami in oči resno pogovarjala v 

kuhinji, kot da bi reševala planet. Imel sem občutek, da ju ne smem motiti. 

Niti zavoljo zajtrka ne.

Usedel sem se v dnevno in začel brati Srečnega Luka. Avrora, oblečena 

v Koronagusarja, se je podila okoli mene. Izmislila si je novo igro: skrbno 

je položila razkužilo na mizico in se vsakič, ko se ji je približala, stokajoč 

zgrudila na tla kot mrtva.

Minila je že ena ura, moja dva pa sta se še vedno pogovarjala.

Po dveh urah je bila Avrora polna modric.

Po teh urah sem dvignil roke od zajtrka. Edija sem vprašal, če mi želi rešiti 

življenje. Ni me razočaral: v njegovem skritem sefu je bilo točno 18 kozarcev 

namaza speculoos (ena od njegovih razvad).

Ko sem se vrnil v dnevno, me je pošteno bolel trebuh, Avrora pa je skakala 

po plastenki razkužila in vpila: 

— Še ena zmaga Koronagusarja!

Pri kosilu sta moja dva razkrila svoj pakt:

— Imava briljantno idejo! je rekla mama. Od 8h do 15h bom skrbela jaz za 

hišo ...

— … in od 15h do 22h sem jaz na vrsti! je dodal oči.

— Tisti, ki ne skrbi za hišo, pa lahko počne, kar želi! 

sta zmagoslavno zaključila oba. 

Bila sta tako ponosna na svoj načrt kot otroka 

na božični dan. Oči se je strinjal, da bo skrbel 

za Edija (ki pravzaprav ni njegov sin in bi 

zanj lahko poskrbela mami, ampak je 

potihem upal, da bo lahko uporabil 

Edijev PS4!).
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V teoriji je bila njuna strategija zmagovita, ampak se je v praksi izkazala 

za katastrofo. Oči se je dobro odrezal, ampak mami ni uspelo skrbeti 

niti zase! Z vsem tem časom, ki ga je imela na razpolago, se je strašno 

dolgočasila. Najprej se je poskušala naučiti šivanja (vsakemu od nas je 

sešila masko iz stare Edijeve zavese z motivom avtomobilčkov). Potem je 

sledila spletnemu tečaju slikanja na svilo (v dveh dneh je naslikala dvanajst 

tihožitij). Zatem se je začela učiti mandarinščine (zdržala je toliko, da se 

je naučila reči živjo – ni hao). In na koncu se je celo preizkusila v plesanju 

tanga, ampak brez partnerja je bilo težko loviti ravnotežje.

Vsekakor je bilo očitno, da ji gre vse na živce. Toliko, da se je nekega dne 

skrivaj lotila pomivanja oken v sobi ob šestih popoldan. Ko je oči to odkril, 

se je na smrt užalil:

— Ne potrebujem tvoje pomoči! Od 15h do 22h skrbim za hišo jaz!

Neko popoldne nam je oči pripravljal svojo specialiteto: črne palačinke 

(črne, ker ni znal speči palačink, ne da bi jih zažgal). Medtem ko je Avrora 

spraševala, ali je mogoče zamenjati izmeno (če bi popoldne imeli mamo, bi 

se lahko sladkali z njenimi legendarnimi cookiji), 

se je začela naša nočna mora. Mama je 

začela prepevati.

Mami fuša. Prepevanje je najhujša 

stvar, ki jo lahko počne. Vzlet letala, 

lonec, ki se 100 na uro kotali po 

kamnih, zarjavela sosedova kosilnica, 

vse to je lahko bolj melodično od 

maminega glasu.

Avrora (pravi ščinkavec) je takoj 

začela prepevati z njo, ampak stokrat 

bolje!

Oči je zavzdihnil:

— Neee.

Edi je nemudoma stekel v kopalnico in 

se vrnil s tremi pari ušesnih zamaškov.

Cel teden je mami vsako popoldne 

skladala svojo pesem, pri tem pa ji je 
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pomagala Avrora, ki jo je mami sprejela v zbor. Jaz obožujem mami, ampak 

vsak dan sem se spraševal, kako lahko taka lepotica prepeva tako razglašeno.

Midva z Edijem se nisva več ločila od zamaškov, pa čeprav sva bila zaradi 

tega prikrajšana za komunikacijo. Oči je vsak dan klical nekega svojega 

pacienta znanstvenika in ga vedno isto spraševal: 

— Poslušaj, kako napreduje cepivo?

Celo sosedje (pa čeprav živijo 200 metrov stran) so se pritoževali.

In na koncu nam je oči rešil življenje!

Nek večer nam je pripravil špagete, in ko smo se odpravljali v posteljo, je 

pripravil mizo za dva, s svečami, prtom in šopom rož.

Skril sem se (nisem zastonj videl vseh filmov Spy Kids) in slišal očija:

— Barbara, ne morem več tako, 

plamen najine ljubezni ugaša. Daj 

mi še eno priložnost, da ga 

razvnamem.

Očitno so te sladke besede 

padle na plodna tla. Od 

takrat naprej sta zjutraj oba 

skrbela za hišo, popoldne 

pa sta se družila in 

počela bogvekaj. Počasi, 

počasi se je mami znova 

zaljubila v očija! In on 

vanjo!

V glavnem, nobeden 

od njiju se ni več 

ukvarjal z nami. Počutil 

sem se vedno bolj težak, 

mogoče zaradi kozarcev 

namaza, za katere smo 

poskrbeli mi in ki so v 

nekaj dneh izginili.



Neli K. Filipićć
napisalA V
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STRAŠNI JOJ (3. EPIZODA)

ilustriral
Igor Šinkovec

EMIL in EVA

Na vratih Evinega doma pozvoni, in ko njen očka odpre, zagleda pred sabo 

– jelena. 

»Pozdravljen, jelen,« reče očka prijazno. »Kako ti lahko pomagam?«

»Je Eva doma?« vpraša jelen. »Se lahko druži z mano?«

»Vprašal jo bom. Kar tukaj počakaj,« odgovori in odide. Ko se vrne, odvrne 

jelenu: »Eve žal ni doma. Zato pa naša medvedka pravi, da bi se z veseljem 

igrala s tabo. Počakaj malo.«

Jelen pokima. »Naj, prosim, pohiti, ker mi je pod to glavo zelo vroče.«

Iz Evine sobe se sliši ropot, kot bi se zrušile škatle. Nato pa se zasliši grda 

beseda.

»Nobenih grdih besed! Si slišala? Sicer bo joj!« je Evin očka strog. 

»Prav, očka,« se zasliši odgovor, ki je sumljivo podoben Evinemu. Zatem se 

v predsobo primaje medvedka. »Živijo, 

Emil,« pozdravi.

»Nisem Emil, jelen sem,« 

reče jelen. »Kakšen pa je 

joj?« ga še zanima.

»Joj je strašen,« 

pojasni očka. »Zato raje 

pazita na jezik, da ga ne 

srečata.«

»Jaz se ničesar ne 

bojim, grrrr,« reče 

medvedka in odskaklja čez 

vrt. »Tekmujva, kdo bo prvi 

čez travnik,« reče in steče.
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Tudi jelen 

steče. Neroden 

je zaradi 

pokrivala, zato 

se spotakne 

in pade. »Joj,« 

zastoka. 

»Ta joj ni strašen!« odgovori 

medvedka in teče naprej. »Ulovi me, ulovi 

me!«

Jelen teče in teče, ampak medvedke ne dohiti. »Neprijazna 

si,« reče užaljeno.

»Ne bodi no taka cmera!« se medvedka obrne in zavpije. Kot nalašč se prav 

tedaj pred njo pojavi skriti potoček in medvedka čofne naravnost vanj. »Joj, 

ne!« zavpije, medtem ko pristane z ritko na blatnem dnu.

Jelen prisopiha do nje, ko se ravno pobira. »Vidiš, pa si naletela na strašen 

joj. Zato, ker si mi rekla cmera. To je grda beseda, da veš!«

»Ne,« odkima medvedka, »to sploh ni tak joj. Čisto nič ni strašen. Prav 

fino mi je z njim. Tako ali tako mi je prevroče v tem kožuhu,« reče, si ožame 

obleko in že odskaklja naprej, da ji jelen komaj sledi. »Veš,« mu razloži, 

»medvedi smo bolj strašni kot joj. Jeleni ste bolj plašne živali, ki se za vsako 

figo prestrašite in zbežite. Še najbolj običajen joj vas lahko vznemiri.« 

Jelena to razžalosti. Pa kako se je veselil igre z Evo. In kako 

ponosen je bil, ko si je nadel rogovje in ušesa.

Medvedka ne opazi njegove stiske. »Teciva do 

gozda, tam je bolj sveže,« predlaga in mu znova 

zbeži.

»Jeleni so hitrejši od medvedov!« vpije 

jelen za njo. Zaman. Za medvedko je 

ostala samo poteptana trava. Vanjo 

sede jelen in se kuja. Te igre se ne 

gre več. Sploh ni zabavno, če mora 

ves čas tekmovati. Že res, da ni fino 
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biti sam, ampak če se bo dovolj dolgo kujal, bo morda medvedka spoznala svojo 

zmoto in se vrnila. Tako razmišlja in čaka v travi, a medvedke ni in ni nazaj. 

Čaka že polovico večnosti, tako dolgo se mu to zdi, čeprav je morda minilo 

zgolj pet minut. Ker mu je vroče, sname pokrivalo, ga odloži v travo in nanj 

nasloni glavo. Ko mine še druga polovica večnosti, zasliši od daleč Evin glas.

»Emil, kje si?«

»Tukaj,« odgovori Emil, se dvigne in pomaha z roko. 

Takoj zatem je Eva ob njem; tudi ona si je snela kostum. »Pokazala ti bom, 

kako se iz marjetic splete venček,« reče in sede poleg njega. En venček splete 

zase in še enega za Emila. Sebi ga da na glavo, Emilu pa okrog vratu. Emil ga 

sprejme samo zato, ker ve, da Evo to veseli.

»Pravzaprav ne maram grdih besed, čeprav me ni strah joja,« reče Eva.

»Moja mama pravi, da vsaka grda beseda, ki pride v tvoje uho, hoče 

pobegniti ven skozi usta,« pove Emil. »Žgečka te po jeziku, dokler jih ne 

odpreš. Ko je zunaj, pohiti k drugemu ušesu, kjer se vse skupaj ponovi.«

Eva se zasmeje. »Torej se grde besede z nami igrajo skrivalnice. Že vem – iz 

marjetic nama bom spletla čepke za ušesa, da jih ne bova nikoli več slišala.«

Utrže dva cvetova in si ju vtakne v uho. »Lepa si,« reče Emil.

Ampak Eva ga ne sliši. V ušesu ji začne hudo brenčati. »Joj, na pomoč!« 

zakriči. »V uho mi je zlezla grda beseda!« Z glavo otepa sem in tja, marjetici 

padeta na ta, v ušesu pa ji še kar brenči.

Emil poskoči. Zelo rad bi videl grdo besedo v ušesu. A ko se skloni k 

njenemu uhlju, najde v njem le drobno muho. Frcne jo s prstom, da odleti.

»Hvala,« reče Eva.

»Tale joj je bil pa kar hud, kajne? Kje je zdaj tvoj pogum?« vpraša Emil.

Eva pokaže na medvedji kostum. »Nisem pogumna kot medvedka,« prizna 

prijatelju. »Ti si pogumnejši.«
SE NADALJUJE
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RAZDEŽELA 

ilustriralaPREVEDLANAPISAL
Chiara SepinEvelina UmekGianni Rodari

Janezek Fičfirič je veliko potoval. Potoval 

je in potoval in prišel v Razdeželo.

»Kakšna dežela je spet to?« je vprašal 

človeka, ki je ležal v senci pod drevesom. 

Človek je v odgovor potegnil iz žepa nožek 

in ga odprtega pokazal na dlani.

»Ali vidite?«

»To je nožek.«

»Čudovito,« je rekel Janezek.  

»Kaj še imate?«

»Imamo 
razobešalnik.«

»Narobe. To je raznožek, to se pravi, nožek s predpono ‚raz‘. Raznožek 

podaljšuje svinčnikom konice, zato je zelo koristen v šoli.«
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»Mislite obešalnik?«

»Obešalnik vam prav malo koristi, če nimate plašča, da bi 

ga obesili. Z našim razobešalnikom je drugače. Ničesar ni treba 

obesiti, vse je že razobešeno. Kdor potrebuje suknjič, mu ga ni 

treba kupiti, gre k razobešalniku in ga vzame. Imamo letne in 

zimske razobešalnike, razobešalnike za ženske in moške. Tako 

prihranimo veliko denarja.«

»To je res krasno. In kaj imate še?«
»Imamo fotografski razaparat, ki namesto fotografij izdeluje 

karikature. Po vrhu vsega se še smejemo. Imamo še raztop.«

»Joj, strašno.«
»Kje pa! Raztop deluje nasprotno od topa,  

z njim razdiramo vojne.«

»In kako deluje?«

»Zelo preprosto. Še otrok bi ga lahko sprožil. Kadar je vojna, 

zatrobimo z raztrobentami, ustrelimo  

z raztopom in vojne je konec.

Kako čudovito je v Razdeželi.
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KAKO ČUDOVITO JE V RAZDEŽELI
V zgodbi Razdežela se je zgodilo, da so se besede spremenile in 

dobile nov pomen.

Gianni Rodari je zapisal, da besede lahko postanejo ustvarjalne, 
če jih spremenimo. Otroci to itak že radi počnete. Kaj bi se npr. 
zgodilo, če bi besedi bob (beseda ima celo tri pomene: fižolu podobna 
rastlina s sadovi v debelih strokih ali tekmovalne sani z volanom 
ali celo ocvrto pecivo okrogle oblike z marmeladnim nadevom; krof)  
dodali čudežno predpono in bi postala mikrobob, zelo podobna besedi 
mikrob. Kaj pa, če bi besedam dodali katero od teh čudežnih predpon: 
iz-, pod-, pred-, za-, nad- ali proti-.

Poskusi in iz dobljenih besed tako kot Gianni Rodari  
sestavi zgodboter nam jo pošlji.

POgledalIŠČE, ki nenehno nekaj pogleduje in išče. 

Le koga ali kaj išče? Dopiši.

V čisto posebnem gledališču, ki se je odlikovalo po tem, da je 
zelo rado gledalo in iskalo izgubljene igralce in gledališke delavce, 
ki so se neznano kam izgubljali znotraj gledališke stavbe, sta živela 
dva čudna možička: SUFIKS in PREFIKS. Sufiks je Prefiksov mlajši 
bratEC, ki ima svojega velikega brata neizmerno rad, izjema je edinole 
takrat, ko njegov starejši bratec jezno in divje neznano kam PREvihra. 
Ja, res je, Prefiks je zelo PREvihrav in PREzaletav in PREcepetav. 
Ampak vse te PRElastnosti bi ne imele veliko pomena, če ne bi bile 
čarobne. Recimo tako – ena PREvihravost povzroči, da gledališki oder 
preneha biti gledališki oder. Zaradi PREzaletavosti se v gledališču 
pričnejo med seboj zaletavati vsi predmeti in ljudje. Najskrivnostnejša 

Barbara Baloh in Samanta Kobal
Rubriko ustvarjata
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PREcepetavost gledališče zavrti tako, da so tla zgoraj in strop 
spodaj, vse ostalo pa lebdi vmes.

In pride dan, ko Sufiks Prefiksa zelo močno razjezi samo 
s tem, da v pododrju gledališča premakne njegovo najljubšo 
mizICO. Prefiks prične na vse konce in kraje PREcepetati, 
PREvihrati in PREzaletati z močjo tropskega viharja, ujetega v 
centrifugo pralnega stroja, in takrat se je v gledališču dogodila 
nepričakovana in nenavadna ČAROVIHRAMIKS. 

Kaj ČAROVIHRAMIKSTERIOZNEGA se je v gledališču zgodilo? 

Opiši tri junake naše zgodbe: Prefiksa, Sufiksa in Pogledališče,  
ki nenehno nekaj gleda in išče. Nadaljuj zgodbo tako, kot ti 
narekuje domišljija. Lahko z besedo, v risbi, stripu ali gledališkem 
prizoru. Nekaterim besedam po svojem izboru dodaj predpono  
(na začetku besede) PRE ali priponi (na koncu besede) EC in ICO.

 
SLOVAR

Predpona ali prefiks ali prefisso: v jezikoslovju je besedotvorno 
obrazilo, ki se postavi pred podstavo tvorjene besede.

Pripona ali sufiks ali suffisso:  
je v besedi morfem desno od korena (vir: Wikipedija)

Pogledališče je lahko nekdo, ki je pogledal nekam in zdaj 
tam nekaj išče; lahko je to ploščad, na kateri si lahko podrobno 
pogledaš svojo najljubšo rastlino in jo tudi poiščeš; lahko 
je posebna ovalna kabina, ki se prične vrteti vse naokoli v 
trenutku, ko vanjo stopiš in ti omogoči da pogledališčiš za vsemi 
izgubljenimi igračami, ki so izginile neznano kam. Lahko je pa tudi 
… kaj? Kaj se tebi zdi, da je še lahko pogledališče. 

Katere vse besede se skrivajo v na novo skovani besedi          

      ČAROV IHRAM I S T E R IOZNO ? 

Napiši nam svoje predloge. 
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Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

ČAKA TE knjižno darilo!



Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Radovedni črni kos

SKOČI, SKOČI, ČRNI KOS,
POVSOD VTIKAŠ NOS.
RUMEN JE KLJUNČEK,
KI VTAKNEŠ GA V GRMIČEK,
MORDA ČAKA V NJEM ČRVIČEK
ZA KOSILO.
PREJ MALO TELOVADBE
KOT ZDRAVILO.

HLADNO JE JESENI IN DEŽEVNO,
NAŠEL OBUVALO SI PRIMERNO.
ŠKORENJČKE RUMENE SI OBUJEŠ,
DA PO VEJAH, VRTU, LUŽAH SKAČEŠ, 
V DRUGE LOGE ODPOTUJEŠ.
SKOČI, SKOČI, ČRNI KOS,
VENDAR PAZI, DA V LUŽO
PADEL SPET NE BOŠ.

30



Radovedni črni kos
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VALENTIN POČASNÈ IN POTOVANJE  OKOLI SVETA V 80 ŽIVALIH

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N
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KDO SE BOJI NETOPIRJEV?

napisala in ilustrirala
Erika Cunja

OPICE SE NISO HOTELE PREVEČ ODDALJITI OD SVOJIH 

MANGROV, ZATO SO SE NA MEJI SVOJEGA OZEMLJA POSLOVILE 

OD VALENTINA IN GA ZAPUSTILE.

NOČILO SE JE, VALENTIN SI JE POSTLAL MEHKO LEŽIŠČE IZ 

ODPADLEGA LISTJA BANANOVCA, AMPAK NI USPEL ZASPATI. 

BAL SE JE TEME, SAJ JE SLIŠAL ŽE TOLIKO STRAŠNIH ZGODB O 

ČUDNIH ŽIVALIH, KI SPIJO PODNEVI IN SE ZBUDIJO PONOČI. 

IMEL JE OBČUTEK, DA GA NEKDO OPAZUJE, IN NI SE MOTIL.

DVIGNIL JE POGLED IN ZAGLEDAL NEŠTETO OČI, KI SO GA 

OPAZOVALE. ALI SO MORDA TO NETOPIRJI, TA NENAVADNA 

BITJA, KI VISIJO Z GLAVO 

NAVZDOL? O NJIH JE 

DOTLEJ SAMO SLIŠAL. 

ČRNE ŽIVALI, S KRILI 

BREZ PERJA, KI ZNAJO 

TUDI ŽVRGOLETI. 

SPRAŠEVAL SE JE, S 

ČIM SE HRANIJO, TEGA 

MU NIHČE NI POVEDAL. 
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KDO SE BOJI NETOPIRJEV?

NEGIBNO JE ZADRŽEVAL DIH IN ČAKAL PRVO JUTRANJO 

ZARJO, KI PA NI IN NI HOTELA PRITI.

NENADOMA MU JE ZAKRULILO V TREBUHU IN SPOMNIL 

SE JE, DA ŽE NEKAJ ČASA NI NIČESAR DAL V USTA. BIL 

JE BOLJ LAČEN KOT ZASPAN. EDEN IZMED NETOPIRJEV 

JE SLIŠAL KRULJENJE NJEGOVEGA ŽELODCA IN SE MU 

PRIBLIŽAL. 

VALENTIN JE POMISLIL, DA TE OKROGLE IN NEŽNE OČI 

NE MOREJO PRIPADATI NEKEMU STRAŠNEMU IN ZLOBNEMU 

BITJU, KOT SO JIH OPISOVALI. NETOPIR, KI SE ODLIČNO 

ZNAJDE V TEMI, JE RAZPRL KRILA IN ODLETEL NEZNANO 

KAM. ČEZ NEKAJ TRENUTKOV SE JE VRNIL Z OKUSNIMI 

SADEŽI.

VALENTIN JE TAKO DOJEL, DA JIM LAHKO POPOLNOMA 

ZAUPA, ZATO JE NOVEGA PRIJATELJA IN NJEGOVE BRATE 

ZAPROSIL ZA PREVOZ V GOZDU. NETOPIRJI SO GA DVIGNILI 

VISOKO NAD DREVESA IN SE ODPRAVILI NA POT. 
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SEM RES ZALJUBLJENA?

KJE JE LISICA?
MALA MARA
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SEM RES ZALJUBLJENA?

Jurij Bobič
napisal ilustriral

David KrančanKJE JE LISICA?

SE NADALJUJE



Klarisa Jovanović
prevedla in priredila ilustriral

Štefan Turk

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Nekoč je v prelepem gradu, obkroženem s polji in gozdovi, 
živela grofica. Čeprav je bila silno bogata, se dela ni 
sramovala. Prav rada je kuhala in pospravljala, plela in 
okopavala poljščine, molzla krave in jim polagala krmo. 
Služinčadi se je pri njej godilo kot malo kje.

Ko je grofica nekega dne žela deteljo, ji je ob vsakem 
zamahu s srpom pod noge skočila zelena žaba. Da uboge 
živali ne bi ranila, jo je odnesla daleč stran, in ker je 
kazalo, da bo žaba krenila za njo, ji je zabičala: »Nikar 
za mano! Če ostaneš tukaj, obljubim, da bom babica tvojim 
mladičem, ko pride čas.«

ŽABJA BABICA
(SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA)

PRAVI DAN ZA PRAVLJICO
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In ta čas je zares prišel. Sedem let zatem, ko je spet 
žela deteljo na svoji njivi, se je tjakaj pripeljal gospod v 
črni kočiji. Na sebi je imel zeleno obleko in rdečo čepico. 
Peklenšček, kajpak!

»Se spomnite obljube, ki ste jo dali neki žabi pred sedmimi 
leti?« jo je pobaral. 

Grofica se je pretvarjala, da se ničesar ne spomni.
»No, kaj bi se sprenevedali,« je nadaljeval hudobec, 

»obljubili ste, da boste babica njenim otročičem. K njim vas 
odpeljem.«

Grofica je hudo prestrašila, a ni nič pomagalo. Hudič jo 
je posadil v kočijo, z bičem ošvrknil konje in pognal. Voz je 
poletel, kot bi imel peruti. Dvignil se je silen veter. Tri dni 
in noči je bučalo in grmelo, kot bi se gore sesedale. Četrtega 
dne sta prispela v pekel. Sredi njega je stala vragova hiša in 
v njej je gostjo nestrpno čakala žabja družina: zelena žaba, ki 
jo je grofica svojčas srečala na njivi, in sedem mladih žabic, 
vragovih hčera.

»Lačne smo,« je rekla stara žaba. »Pojdi v kuhinjo in speci 
kruh, a glej, da za vsak hlebec vzameš samo žlico testa. To boš 
počela sedem dni, potem pa se lahko vrneš domov.« 
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V peklu je bilo testa čez glavo, vsak dan ga je iz zgornjega 
sveta prispelo kar nekaj pošiljk. Ko so ženske mesile in jim 
je v naglici testo padlo na tla, so vedno vzkliknile:  
»Pojdi k vragu!«

Zakaj je bilo torej treba z njim varčevati? Gotovo zato, ker 
je bil vrag skop kot le kaj.

Naj bo tako ali drugače, grofica je namesto ene žlice 
testa vzela za vsak hleb po dve, in ker so bile žlice v peklu 
večje kot pri nas, so bili tudi sveže pečeni hlebci večji, kot 
so jih bile žabice vajene. Skoraj odveč je pripomniti, da so 
bile takšnih hlebcev nadvse vesele, pa tudi stari žabi so bili 
pogodu.

Sedmega dne, ko se je grofici služba že iztekala, ji je 
stara žaba, ki jo je medtem vzljubila, prišepnila: »Hudobec 
ti bo jutri ponudil plačilo – novcev, kolikor hočeš. Nikar 

se ne pusti pregovoriti! Prosi ga samo za dvoje hlač, ki 
visijo na klinu pred hišo. Sprva o tem ne bo hotel niti 

slišati, a na koncu bo le privolil, trdno prepričan, da 
jih bo dobil nazaj. Hlače spravi v predpasnik, tega 
pa močno pritisni k životu. Na poti domov te bo 
namreč dohitel hudič. Dvignil se bo strašen vihar, 

vse bo pokalo in hrumelo, veter bo vrtinčil drevje, ti 
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pa le pazi, da ti ne odnese predpasnika. Močno ga stisni k 
sebi in lezi na zemljo. Neurje bo v trenutku popustilo in ti 
boš rešena.«

Zgodilo se je tako, kot je stara žaba napovedala. 
Peklenšček je ponujal grofici cel mernik zlatnikov, ona pa je 
vztrajala, da hoče samo dvoje hlač, ki visijo na klinu. Vrag je 
privolil, resda kislega obraza, privolil pa je le, in grofica se 
je poslovila od žabje družine in krenila proti domu. Nedolgo 
zatem se je dvignil strašen vihar, vse je pokalo in hrumelo, 
veter je vrtinčil drevje in grmovje. Grofica je z obema 
rokama tiščala predpasnik k životu, da ji ga burja ne bi 
odnesla. Nato se je spomnila, da mora leči na zemljo, in brž, 
ko je to storila, je neurje potihnilo. Vragu je pošla moč in – 
rad, nerad – se je moral vrniti v pekel.

Grofica se je po dolgih sedmih letih vrnila domov – kajti 
čas v peklu teče drugače kot v zgornjem svetu. Ko je stopila 
v sobo in položila hlače na mizo, sta iz njih prhnila bela 
goloba. Grofica je odprla okno in goloba sta odletela v nebo. 
Tako je rešila očeta in mater iz pekla. Njuni duši sta odšli v 
nebesa.

V pravljicah pogosto nastopajo živali. Včasih so človeku 
naklonjene in mu pomagajo, včasih pa mu škodijo. Zgodi se 
celo, da se v krastači skriva začarana kraljična, v volku pa 
začaran princ. Konj v kraljevem hlevu nemalokrat reši junaka 
pred smrtjo, riba v razburkanem morju reši brodolomca pred 
utopitvijo. In ne le to: v pravljicah živali govorijo kot ljudje 
in se celo obnašajo kot ljudje. Grofica se s staro žabo v 
peklu pogovarja tako kot s sosedo in se na koncu z njo celo 
spoprijatelji!
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Žiga Kosec
napisal

HIŠA JE Z NEŠTETO VRATI, 
V NJEJ SO ZMAJI, VILE, ŠKRATI, 
V NJEJ SO MORJE, GOZD IN GORE, 
MAJHNA HIŠA, VELIK SVET. 
NJENA STREHA IN ZIDOVI, 
TLA, TEMELJI IN TRAMOVI, 
VSE V TEJ HIŠI IZ PAPIRJA 
JE ZGRAJENO IZ BESED. 

PRAVLJIČNE UGANKE

MORDA BI TISTA DEKLICA 
VOLKA PREPOZNALA, 
ČE BI NAMESTO KAPICE 
NADELA SI OČALA. 
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ilustrirala
Maša P. Žmitek



NA METLO SE USEDE, 
PO ZRAKU FRČI, 
V TOLSTE KRASTAČE 
SPREMINJA LJUDI. 

VES LESEN OD NOG DO GLAVE – 
ALI GA POZNAŠ? 
NOS MU MALO ZRASE VSAKIČ, 
KO IZREČE LAŽ. 
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Helena Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

Hobotnica Ilka, delfin Finko, želva Živka in rakec Ščip so 
bili zelo utrujeni, saj so se igrali ves popoldan. Legli so na 
mehko peščeno morsko dno. Ilka je v hipu zaspala. Prijatelji so 
tedaj opazili, da je začela spreminjati barvo. Najprej je postala 
rumena, potem rjava in nato čisto bela! Z lovkami je mahala 
sem ter tja, dokler se ni zbudila.

»Ojoj, kakšne grde sanje,« je rekla. »Zakaj me tako čudno 
gledate?« 

»Ker si med spanjem spreminjala barve.«
»Ja,« se je zasmejala Ilka Črnilka. »To se dogaja tudi moji 

mami. Ampak sanjala sem ogromno morsko pošast, ki nas je 
hotela požreti!«

Naslednjega dne so se živalce spet veselo lovile med algami, 
skalami in morskimi rastlinami. Rakec Ščip – ki ni plaval, pač 
pa hodil po morskem dnu – se je rad skrival in prijatelje, ko 
so najmanj pričakovali, ščipal s svojimi kleščami. 

»Ojoj, kaj pa je to?« je vprašal Ščip, ko je pogledal navzgor. 
Prijatelji so bili prepričani, da se šali. Rakec jih je namreč 

rad strašil in se jim je potem smejal, če mu je potegavščina 
uspela. 

Tedaj pa so na morskem dnu zagledali veliko, temno 
senco … Pogledali so navzgor in videli veliko, kaj veliko, 
OGROMNO morsko pošast različnih barv, od zelene, bele, 
rdeče, črne in modre do rumene. Bila je STRAAAAAAAHOVITO 
dolga. 

»Morska kača velikanka!« se je prestrašil Finko. 

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Ilka Črnilka  
              in morska pošast
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»Skrijmo se, 
požrla nas bo!« 
je rekla Ilka. Živka 
in Ščip sta se iz 
previdnosti že skrila za 
skalo.

»Kako čudno plava, ta pošast,« 
je rekla mala hobotnica, ki je iz svojega skrivališča pozorno 
opazovala morsko kačo.

Pošast je plavala zdaj levo, zdaj desno, zdaj gor in zdaj 
dol. Nenadoma pa se je z vso hitrostjo začela spuščati proti 
dnu – prav proti Ilki, ki se je še bolj stisnila pod skalo. Čez 
nekaj trenutkov je kača velikanka trdo pristala na peščenem 
morskem dnu. Nastal je pravi vrtinec peska. Ko se je voda 
spet zbistrila, je Ilka pred seboj zagledala ogromno oko, ki je 
buljilo vanjo. 

»Mi lahko pomagaš?« se je oglasila morska pošast. 
»Kako ti lahko pomagam?« je vprašala mala hobotnica. 

Tedaj je opazila, da je strašna morska kača na moč podobna 
kitu. 

Kit je povedal, da se je zapletel v ribiško mrežo. Skušal se 
je je osvoboditi, zato je plaval na vse strani. A ribiška mreža 
se je ob tem napolnila s smetmi, ki so plavale v morju. In 
tako je postal podoben morski pošasti. 

»Že tri dni nisem ničesar jedel,« je potožil kit.
»Pomagali ti bomo,« so obljubili Ilka, Finko, Živka in Ščip. 

Poklicali so že druge morske živali, ki so plavale v bližini, in 
vsi so se spravili na delo. Kit je bil kmalu spet svoboden!
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»Kaj pa mreža?« je vprašal.
»V morju je nočemo,« je rekla Ilka.
S kitovo pomočjo so mrežo, polno smeti, odvlekli do obale. 

Pred njo je bil zasidran ribiški čoln. Morske živali so pogledale, 
če je kdo v bližini. In ker ni bilo nikogar, so vse smeti naložile 
v čoln in odplavale …

Znanstveniki so ugotovili, da hobotnice med spanjem včasih 
spreminjajo barve. Vse kaže, da sanjajo …

Izgubljene in zavržene ribiške mreže (v angleščini ‚ghost 
nets‘ ali mreže duhov) močno onesnažujejo morje in ogrožajo 
življenje morskih živali. Na morskem dnu, kjer je svetlobe malo, 
je te mreže zelo težko opaziti. Vanje se ujamejo ribe, želve, rakci, 
delfini, morski psi in ptice ter večkrat zaradi tega tudi umrejo. 
Včasih se v te mreže zaplete tudi kak potapljač. Ker so izdelane 
iz zelo močnih materialov, je potrebnih več stoletij, da se ‚mreže 
duhov‘ razgradijo.

Človek v morje odvrže 8 milijonov ton plastike na leto. Si 
predstavljate, koliko je to?
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--------------------------------
MATEJKA GRGIČ

Ilustr
irala 

CHIARA SEPIN
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--Slovenščina za vse--
3

Nekatere osnovne šole v Italiji so se odločile, da bodo letos izvedle 
zanimiv projekt: učenci in učenke se bodo vsak teden prek spleta povezali 
z eno šolo v Sloveniji in se s svojimi vrstniki in vrstnicami pogovarjali o 
različnih temah, povezanih z nakupi, hrano in okoljem.  
Vsakič bodo učenci in učenke predstavili svoje izkušnje in mnenja.

Preberi pogovor:
1.a
Učiteljica Eva, Špeter: »Dober dan! 
Smo vsi pripravljeni?«

Učiteljica Monika, Lendava: »Dober 
dan, da, pripravljeni smo! Pozdravljamo 
vas s čisto drugega konca Slovenije, iz 
Lendave v Prekmurju!«

Učiteljica Eva: »Mi pa vas pozdravljamo 
iz Italije, točneje iz Videmske pokrajine, 
iz Špetra.«

Učiteljica Monika: »Tudi pri vas imate 
dvojezično šolo, mar ne?«

Učiteljica Eva: »Seveda, naša šola je 
dvojezična, učna jezika sta italijanščina 
in slovenščina. Kako pa pri vas?«

Učiteljica Monika: »Tudi mi se vam 
oglašamo iz dvojezične šole – učna jezika 
sta pri nas madžarščina in slovenščina.«

Učitelj Eva: »Mislim, da bo ta pogovor 
kar zanimiv! Torej … začnimo!«

VAJA 1.a:

Na zemljevidu Slovenije označite:

• sosednje države: Italijo, Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško;

• glavno mesto Slovenije: Ljubljano;

• druga pomembna mesta: Kranj, 
Maribor, Koper, Celovec, Trst in 
Gorico;

• z rdečo barvo napišite, kje sta 
Lendava in Špeter;

• z modro barvo označite Prekmurje  
in Videmsko pokrajino.
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1.b
Michele: »Dober dan, jaz sem Michele. 
Danes se bomo pogovarjali o slaščicah.«
Federica: »Nam otrokom so slaščice 
ponavadi všeč. Paziti pa moramo, da se 
jih ne prenajemo.«

sladka jed, ki se navadno 
ponudi po glavni jedi; 
desert

Andrej: »Pri obroku imam od vseh hodov 
najraje sladico.«
Učiteljica Monika: »Hm, vsi ste 
sladkosnedni, opažam! Ja, sladkarije  
so všeč tudi nam, odraslim.«

VAJA 1.b:
Še enkrat pazljivo preberi pogovor 1b. 
Katere hode imamo pri obroku? Poimenuj jih!

          

  

Kaj je/so …? Ustrezno poveži besede, sličice in razlago:

SLADICA

SLAŠČICA 

SLADKARIJA 

Kaj pomeni PRENAJESTI SE?

 pojesti preveč   pojesti sladico pred ostalimi hodi    predobro jesti

manjši prigrizek iz  
sladkorja in dodatkov

izdelek, ponavadi iz moke, 
sladkorja, čokolade in 
dodatkov; tortica
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1.c
Učiteljica Eva: »Ja, vsi smo 
sladkosnedni, drži! Kaj pa vi?«
Učiteljica Monika: »Takoj vam bomo 
pokazali, kaj najraje jemo pri nas …«
Sándor: »Pri nas imamo veliko različnih 
slaščic, najbolj znana je prekmurska 
gibanica.«

VAJA 1.c
Katere slaščice so omenjene v besedilu? Imena poveži s sličicami:

GIBANICA  TORTA DOBOS   KREMNA REZINA  JABOLČNI ZAVITEK  POTICA

Barbara: »Najbolj znana madžarska 
tortica pa je dobos – poznajo jo povsod 
po svetu.«
Mária: »Nekatere slovenske in madžarske 
slaščice so si podobne, na primer kremna 
rezina, jabolčni zavitek in potica.«

Skoraj vse slaščice vsebujejo jajca, maslo, moko, sladkor … Vsaka slaščica pa 
vsebuje še vsaj eno sestavino, po kateri se razlikuje od ostalih.  
Ustrezno poveži:

 Gibanica    čokolada
 Torta dobos    orehi
  Kremna rezina  makova semena
 Jabolčni zavitek   jabolka
  Potica   jajčna krema

1.č
Učiteljica Eva: »Uh, prav sline se 
nam cedijo …«
Učiteljica Monika: »Katere slaščice 
pa imate pri vas?«
Učiteljica Eva: »No, otroci, kaj bi 
rekli: katera slaščica je najznačilnejša 
za naše kraje?«
Federica: »V Nadiških dolinah je 
najbolj znana gubana ali gubanca.«

Michele: »Moja nona (to je babica) dela 
gubano še doma, po starem receptu.«
Sándor: »Kakšna pa je gubana?«
Andrej: »No … lahko bi rekli, da je še 
najbolj podobna potici, je pa tudi – 
drugačna.«
Učiteljica Eva: »Ker trenutno ne moremo 
potovati, vam bomo gubanco poslali kar po 
pošti.«
Učiteljica Monika: »Kul! Tudi mi vam 
bomo po pošti poslali gibanico!«
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VAJA 1č:
Oglej si spodnji primer:
»Kul! Tudi mi vam bomo po pošti poslali gibanico!«
Katere druge besede lahko uporabimo ob vzkliku, ko želimo izraziti 
navdušenje, veselje? Obkroži jih:

MEGA    OBUPNO   SUPER   GRANDE  FIGO  ODLIČNO  GROZNO ČUDOVITO 
  ŽALOSTNO       BREZ ZVEZE        VELJA        KRASNO      SUPERCA 

• Katere od teh besed razumemo samo pri nas, v Italiji? Zakaj?
• Katerih besed pri nas ne uporabljamo, jih pa uporabljajo v Sloveniji?
• Ste se pri pouku angleščine že srečali z besedo cool? Kaj pomeni?  
Kako to besedo zapisujemo v slovenščini?

Zdaj si pa ti na vrsti!
Doma s starši lahko spečeš preprosto slaščico – kekse! 

POZOR! Dela se nikar ne loti sam/-a, vedno naj bodo zraven starši. 

Oglej si sličice in napiši svoj recept!

Pomagaj si s temi besedami (pazi na oblike glagolov in sklon samostalnikov!):

temperatura  pekač   presejati   posoda   modelček   papir za peko   
masa   debelina   figurica   skodelica   pečica   hladilnik  folija   postreči

Sestavine:

160 g MOKE,

80 g SLADKORJA,

60 g MASLA

1 JAJCE

½ vrečke  
PECILNEGA 
PRAŠKA

po želji: aroma

Priprava:

Moko, maslo in jajce pustimo 4 ure na sobni _________.
___________ sladkor.
V večji _________ zmešamo moko, sladkor, maslo.
Ko dobimo gladko _________, jo ovijemo v ___________ in 
damo za pol ure v _____________.
Medtem pripravimo ploskev in izberemo _____________.
Peč segrejemo na 160 °C, ____________ pa prekrijemo s 
_________   ____    __________.
Maso razvaljamo do __________ 2–3 mm. Z modelčki nato 
oblikujemo _____________ (če nimamo modelčkov, si lahko 
pomagamo s kozarčkom ali ___________).
Kekse damo v __________; tam jih pustimo pribl. 5 minut.
Ko jih vzamemo iz pečice, počakamo, da se ohladijo, in jih 
_______________.

49

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

--
--

-

?



50

1

2

S črkami, ki ti ostajajo, ugani, kaj je prinesla Eva v žepu anoraka.
Eva je prinesla dinozavra. To je pravi __ __ __ __ __.

Emil in Eva, 2. epizoda
Poišči pravilen odgovor. Vse točne odgovore prepiši v zvezek in 
epizodi napiši konec!

Tok tok, se zasliši na oknu. 
O Emil stopi do vrat. Misli, da trka soseda.
O Emil se ne zmeni za zvok. Misli, da trka dež.
O Emil se ne zmeni za zvok. Misli, da trka sinička.

GALEBOV kviz 3

Pripravila
nevenka škrl j

PRIJATELJ
VRATA
LUŽE
OKNO
DEŽ
NA
KOCKE
ŽEP
ANORAK
ZEMLJA
LJUDJE
DINOZAVER
KLJUN  ZVOK 
RT 
BABICA  
IGRAČE
TLA   
PREDNIKI 
PIŠKOTI  
PLADENJ ATA 
VOZEL
DOM

Premetanka! Išči v vseh smereh!

O K N O D O M Z T P

 P O A L E Z O V L R

R C P E Ž U L O A E

I K A R O N A K R V

J E T R Z E M L J A

A T A R V R T J N Z

T B A B I C A U E O

E I G R A Č E N D N

L P I Š K O T I A I

J L J U D J E A L D

P R E D N I K I P N
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3

Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

ČAKA TE knjižno darilo!

Bum bum, se tedaj zasliši na vratih.  
Stopi do vrat in jih odpre.
O Pred njim stoji teta.
O Pred njim stoji poštar.
O Pred njim stoji Eva.

»Včasih, ko pada dež, potrebujemo …
O dežnike.«
O družbo.«
O prijatelje.«

»Potem pa le vstopi,« jo povabi Emil.
O Eva steče v dnevno sobo.
O Eva si sezuje natikače.
O Eva si najprej sezuje škornje in odloži dežnik.

»Tudi jaz se rada igram s kockami.  
Danes imam nekaj drugega. Ti pokažem?« Emil prikima. 

»Prinesla sem …
O živo muco.«
O živo pišče.«
O živega dinozavra.«

»Dinozavri so izumrli, še preden …
O so na Zemlji začeli živeti volkovi.«
O so na Zemlji začeli živeti merjasci.«
O so na Zemlji začeli živeti ljudje.«

Eva previdno seže v žep in izvleče … 
O čudnega mačjega mladiča.
O čudnega ptičjega mladiča.
O čudnega levjega mladiča.

»Ko bo zrasel …
O bo mucek. Zdaj je dinozaver.« pravi Eva.
O bo levček. Zdaj je dinozaver.« pravi Eva.
O bo puran. Zdaj je dinozaver.« pravi Eva.

Kaj počneš, ko zunaj dežuje?

______________________________________________________________

Ali se rad/-a igraš s kockami?      DA     NE
Ali se rad/-a igraš z dinozavri? DA  NE
Ali rad/-a ješ piškotke?        DA  NE

Moji piškotki s _________________________________ .  
Napiši recept (sestavine in potek dela) v zvezek.
Piškotke nariši!
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FANTASTIČNI MITI  
Pripravila
jasna merkù

HARPIJE

Miti so nastali iz potrebe,  
da si razlagamo nastanek sveta. 
Različne civilizacije po svetu so 
imele svoje mite, ki so si zelo 
podobni in kljub minevanju časa 
ostajajo vedno aktualni, ker so 
povezani z našim življenjem. 

Harpije so bajeslovne pošasti. 
Njihov oče je Neptun, bog morja, 
one pa so duhovi uničevalnih 
vetrov, demoni. Požrešne so, 
napadalne in hudobne. Imajo 
peruti, trup jastreba in žensko 
glavo, njihovi kremplji so zelo 
ostri. Imajo suh, zguban in bled 
obraz ter ukrivljen kljun. Tako 
močno smrdijo, da jih zavohamo  
že od daleč.

Hitro letijo in poosebljajo  
silo morskega viharja. 
Ugrabljajo brodolomce. 
Prenašajo mrtve v zrak. 
Predstavljajo poglavitne grehe. 
Njihovo petje je nevarno – če ga 
slišimo, nas tako omami, da jim 
sledimo in nas lahko zapeljejo  
v smrt.

ODISEJ IN SIRENE, POSLIKAVA ATENSKE VAZE , 7.-5. ST. PR. N. Š., BRITISH MUSEUM, LONDON



Odisej in sirene, poslikava 
atenske vaze , 7.-5. st. pr. n. š.. 

British Museum, London

Detajl iz srednjeveškega 
rokopisa „Rutlandov psalter", 

1260, British Library 

Gustav Doré, ilustracija iz 
Dantejevega Pekla
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HARPIJA, DETAJL GROBNICE Z AKROPOLE V KSANTUSU, OK. 500 PR. N. Š., BRITISH MUSEUM, LONDON

GU
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EDVARD MUNCH, HARPIJA, 

BARVANA LITOGRAFIJA, 1899, 

MUNCHOV MUZEJ, OSLO

< DETAJL IZ SREDNJEVEŠKEGA ROKOPISA „RUTLANDOV PSALTER", 1260, BRITISH LIBRARY 

MATHIUS MERIAN, GRAFIKA IZ KNJIGE NAEKEURIGE BESCHRYVINGH VAN DE NATUUR, 1660



VSAK DAN NA DVORIŠČU ČARA,
ČARIBARI IN ODČARA
HIT ČAROVNICA SRŠELA,
PO DOMAČE SE JI REČE ŠPELA.

ANJO SPREMENI V POP PEVKO,
JANA PA V DOLGO CEVKO.
HELENO V NETOPIRJA SPREMENI,
KEVINA PA V ZMAJA, KI LETI.
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pišejo in rišejo
naši  šolarji

naši šolarji pišejo in rišejo

OŠ 
"TRUBAR- 
KAJUH"

BAZOVICA
4. R. ČAROVNICA... V ŠOLI

UČENCI IN UČENKE SO USTVARJALI PO BRANJU PESMI 
AVTORICE BINE ŠTAMPE ŽMAVC
 

NOELA SPREMENI V BANANO,
MATIO POŠLJE V SAVANO.
LARO V BOGINJO SPREMENI,
MARKA PA V VOZNIKA, KI DRVI.

MATIJA LEGO KOCKA JE POSTAL,
MANUEL PA JE NA TITANIKU ZASPAL.
A ČAROVNICA SRŠELA
NI HUDOBNA ČARODELA!

VSE ODČARA NA EN MAH,
DA NE BO ŠE KOGA STRAH.



MATIA CIUCH 

4. razred 

Oš P. Trubar - K.D. KAJUH 

BAZOVICA

10 prebranih nadaljevanj zgodbe z oznako  
velja 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 dovoljeno 
kakorkoli ponatisniti brez pisnega dovoljenja 
uredništva.

Revijo sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.
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Glavna urednica: Alina Carli
Uredništvo: Martina Kafol, Michele Obit,  
Mitja Tretjak, Peter Ferluga
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Francesco (Ace) Mermolja
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Galeb, Ul. dei Montecchi 6, 34137 - Trst 
Tel. 040 76 00 954 
E-pošta: galeb@ztt-est.it
Naslov za pošto iz Slovenije: 
Galeb, p. p. 9, 6210 Sežana
Lektura: Nives Mahne Čehovin
Grafična zasnova: Dunja Jogan
Oblikovanje, prelom  
in priprava za tisk: Peter Ferluga - PiKa
Tisk: Grafica Goriziana 
V Galebu je uporabljen tip črk Bianconero visoke 
berljivosti, ki sta ga ustvarila Riccardo Lorusso  
in Umberto Mischi za založbo Bianconero.

Naročnina (10 številk): 19,00 € 
Posamezna številka: 2,10 €

Naročniki v Italiji lahko naročnino  
poravnajo z bančnim nakazilom na: 
Banca Antoniana Popolare Veneta  
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IBAN IT 03 S 01030 63740 000001081165     
BIC PASCITMMXXX
ali s položnico C/C postale n 18726331 intestato  
al Novi Matajur Soc. Coop  
via Ristori 28 33043 Cividale
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www.buca.si
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DOBESEDNI PREVOD BESEDE MANDALA JE KROG. V BUDIZMU IN HINDUIZMU SE MANDALE UPORABLJAJO 
KOT POMOČ PRI MEDITACIJI, SPROŠČANJU IN KONCENTRACIJI. NAMENJENE SO VSEM, KI SI ŽELIJO PREKO 
POBARVANKE  PRINESTI V SVOJE ŽIVLJENJE TRENUTEK NOTRANJEGA MIRU. OPAZOVANJE IN BARVANJE 
MANDAL OBENEM SPODBUJA LASTNO KREATIVNOST TER ODPRE NAM NOV POGLED NA SVET. PRI BARVANJU 
MANDAL POLJUBNO UPORABLJAMO NAJRAZLIČNEJŠA PISALA IN NAJRAZLIČNEJŠE BARVE, POMEMBNO JE, DA 
UŽIVAMO! 

mandale

POIŠČI SPODNJI LINK NA RAČUNALNIKU  
IN SE DODATNO SPROSTI  

OB POSLUŠANJU in BARVANJU:
https://youtu.be/y7e-GC6oGhg

Vaja za koncentracijO  
in SPROSTITEV 


