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MOJA KAPA IMA 
DVA COFA OKROGLA!
TO JE ŠE EN PAR UŠES!

S ŠTIRIMI UHLJI
PRAV VSE DOBRO SLIŠIM!
TO ČUDEŽNA MOČ JE, ZARES!

UŠESA SO KOT 
NATANČNE ANTENE –
ŠE ULTRAZVOK LOVIJO!

SLIŠIM LAHKO
ŠEPET NETOPIRJEV
IN DELFINE, KI SE MI SMEJIJO.

ČAKA ME SVET!
ŠE KORAK ...
DVA KORAKA ...

DA ZRASTEM
ŠE MALO,
DA SMEM ...

ZA VEDNO VARUJE
ČAROBNA ME KAPA;
KAM ŠLA BOM, VAM NE POVEM ...



MOJA KAPA
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15 ‒ SABLJANJE

SABLJANJE JE BILO NAJPREJ 
BOJEVANJE. RIMSKI MEČ SE JE 
IMENOVAL GLADIUS. BIL JE OBVEZNA 
OPREMA RIMSKIH VOJAKOV.

VITEZI SO VIHTELI DOLGE 
IN TEŽKE MEČE.

DANES JE SABLJANJE 
PRILJUBLJEN ŠPORT.

DIVJI MONGOLSKI VOJAKI SO 
UPORABLJALI ZAKRIVLJENE SABLJE.
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15 ‒ SABLJANJE

SABLJAČI IMAJO NA GLAVI 
ZAŠČITNO MASKO NAMESTO 
ČELADE.

KOMAJ ČAKAMO NASLEDNJE 
OLIMPIJSKE IGRE. SABLJANJE NA 
NJIH ŠE NIKOLI NI MANJKALO.

KO SE TEKMOVALEC Z MEČEM 
DOTAKNE NASPROTNIKA, NA 
ZASLONU POSVETI LUČKA. TAKRAT 
DOBI TOČKO. ZMAGA
TISTI, KI PRVI ZBERE PET TOČK.

NAMESTO OKLEPA SI NADENEJO 
ZAŠČITNO OBLAČILO.



NALOGE
DRŽI / NE DRŽI

OBKROŽI IGRALCE KOŠARKE!

ALI VEŠ?

OB PRAVILNIH TRDITVAH NARIŠI KLJUKICO.  
NAPAČNE TRDITVE PREČRTAJ.

 RIMSKI MEČ SE JE IMENOVAL PAPIRUS.
 RIMSKI VOJAK NI POTREBOVAL ŠČITA.
  MONGOLSKI VOJAKI SO UPORABLJALI ZAKRIVLJENE 

SABLJE. MONGOLI SO NA VOJAŠKIH POHODIH  
JAHALI KAMELE.

 VITEZI Z GRADOV SO VIHTELI LESENE MEČE.
  PRI ŠPORTNEM SABLJANJU IMAJO TEKMOVALCI  

NA GLAVI KAPO S COFOM.
  TEKMOVANJE V SABLJANJU JE NA PROGRAMU  

NA VSAKIH POLETNIH OLIMPIJSKIH IGRAH.

Prvi meči so nastali takoj, ko se je človek naučil obdelovati železo 
in bron. Meči so bili dolga stoletja, do iznajdbe strelnega orožja, 
pomembno orožje. Konec devetnajstega stoletja se sabljanje začne 

uveljavljati kot šport. Tekmovalci uporabljajo tri vrste ‘orožja’: meč, floret in sabljo. 
V sabljanju so tekmovali na vseh olimpijskih igrah moderne dobe. Sabljač Rudolf 
Cvetko je bil prvi Slovenec, ki je osvojil olimpijsko medaljo. To je bilo leta 1912.

SLIČICI SE RAZLIKUJETA V SEDMIH PODROBNOSTIH. JIH NAJDEŠ?
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Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Rojstvo

RODILA SE JE DROBNA ŠTRUČKA,
DRAGA, ZLATOLASA VNUČKA,
ZVEZDICA NA NEBU VZNIKNILA,
SONČKU POMEŽIKNILA:
»TU SEM, GLEJTE ME, 
NASMEJTE SE.«

7



Maja Furman
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

Teta PomijaASPIJEVE PRIGODE
V
ELJA ZA BRALNO 
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Bine je z mamico listal po albumih s fotografijami. Ustavil se je pri 
vsaki fotografiji, s kazalcem podrsal po njej in se ji približal z nosom, 
da bi jo res dobro videl. 

»Kdaj je bilo to?« je vprašal. In mamica je pojasnila vsako 
fotografijo: 

»Tukaj smo te pripeljali iz porodnišnice, tukaj praznuješ svoj prvi 
rojstni dan, na tej fotki si shodil …« Bine se je malo muzal, malo 
kremžil, hihital in čez čas že krohotal. 

»Sem res bil tako majhen?« ni mogel verjeti. 
»Bil, bil,« se je smejala mamica. 
»Pa tudi zelo hecen,« je dodala. 
»Hecen? Kako to misliš?« se je čudil Bine. Mamica mu je razložila: 

»Hočem reči, da si nas zabaval s svojimi izjavami in domislicami. Tako 
zanimivo in smešno si pomešal stvari.« Binetu še kar ni šlo v glavo: 

»Kaj sem pomešal?« In mamica mu je razložila: 
»No, imel si take zabavne asociacije, na primer, namesto velika noč 

si rekel velika tema. Ko smo šli na morje in smo na meji carinikom 
pokazali potne liste, si naju z očijem vprašal, ali smo ravnokar 

prečkali živo mejo. In veš, kako 
si rekel muhi?« Bine se je 

zamišljeno namrščil, nato pa 
navihano vprašal: 

»Muhaha? Miha? Maha? Sem 
morda rekel miha-maha?« Pri 
tem je že trosil svoj zvonki 
smeh. Tudi mamica se je 
smejala. 
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SE NADALJUJE

Teta Pomija

»Muhi si rekel mufa! Vidiš, kako zabaven si bil!« je rekla med 
smehom. Zdaj sta se krohotala oba in si izmenjavala zabavne domislice 
in hecne asociacije. 

»Prav imaš, res sem bil hecen,« je rekel Bine. Takrat je pri vratih 
pozvonilo. »Grem odpret, danes je četrtek, teta Pomija je,« je vesel 
stekel k vratom. 

»Aaa, saj res, povej ji, da tokrat nimamo pomij,« je za njim zaklicala 
mama in nadaljevala z listanjem po albumu. Nato je slišala Bineta: 

»Dober dan, teta Pomija! Kako ste? A veste, danes pa žal ne bo 
pomij, je očka vse pojedel!« In Binetovemu žuborenju besed je sledil 
val gromkega smeha gospe Pomije. Tudi mamica se je začela smejati, ko 
je slišala Binetovo pojasnilo, zakaj tokrat ni pomij. Ko se je Bine vrnil 
v sobo, je bil zmeden: 

»Zakaj se tudi ti smejiš? Kaj tako smešnega sem rekel, saj sem teti 
Pomiji samo povedal, da ni pomij, ker je 

očka vse pojedel?« Mamica ga je 
spodbudila, naj še enkrat na glas 

ponovi, kar je rekel. Bine je 
res ponovil, se zamislil, 
in ko je slišal, kaj 
je rekel, je prasnil v 
smeh. »Ojej, teta 
Pomija zdaj misli, da 
pomij ni, ker jih je 
oči pojedel! Bljak, 
fuj!« se je kremžil 

in smejal. In 
od smeha celo 
začel kolcati.
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VSEH SORT STARŠI IN OTROCI

7. KAKO JE UČENI ABU-KARIM RAZPRL KRILA

Maša Ogrizek
napisala

Nemirni Saidi se 
je vedno zdelo, 
da nekaj zamuja. 
Kadar se je podila 

s prijatelji po 
ulici, jo je skrbelo, 
da so prišle na 
obisk tetke. 
Kadar je bila v 

hiši s tetkami, 
pa je nemirno 

pogledovala skozi okno. Bujni lasje so ji sršeli na vse strani, saj zvečer, 
preden je legla v posteljo, ni imela potrpljenja, da bi si jih posušila, zjutraj 
pa ne, da bi si jih počesala. Tudi jedla je v naglici, običajno stoje.  

Njen oče, učeni Abu-Karim, je le redko zapustil hišo. Vse je delal počasi 
in premišljeno: počasi se je premikal, počasi je jedel in počasi govoril. Nosil 
je skrbno urejeno brado, na vrhu sivečih las pa je imel poveznjeno pokrivalo, 
ki je spominjalo na kokon. Pogosto se je zdelo, kot da bi se umaknil vanj, 
kadar je svet postal prehiter ali preglasen zanj. 

***
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Nekoč, ne tako dolgo nazaj, 
je bila nemirna Saida le redko pri miru. 

Njen oče, učeni Abu-Karim, 
pa je nenehno tičal v knjigah.
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ilustrirala
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Neke sijoče spomladanske sobote sta nemirna Saida in njena mama, 
radoživa Amatulah, na hišnih vratih sprejemali tetke, ki so vstopale druga za 
drugo, vsaka s svojim glasbilom pod eno in darilom pod drugo roko. Nemirno 
Saido je razganjalo od pričakovanja, kaj se skriva pod pisanim papirjem. 
Medtem ko sta z mamo odvijali odišavljene rute, z vzorčki okrašene kozarce 
in ostala drobna presenečenja, je pet sestra začelo uglaševati inštrumente. 
Ko se je poleglo še zadnje šelestenje, se jim je pridružila tudi radoživa 
Amatulah in zapela. To je bil eden redkih trenutkov, ko se je nemirna Saida 
umirila. 

»Pridi,« ji je po koncertu pomignil učeni Abu-Karim. 
»Ne še!« je ugovarjala nemirna Saida. »Zdaj bodo tetke pripovedovale, kaj 

se jim je zgodilo čez teden.«
»Ah, same čenče,« je zamahnil z roko učeni Abu-Karim, kot bi odgnal 

nadležno muho. 
»Kako veš, saj jih nikoli ne poslušaš!« jih je vzela v bran njegova hčerka, 

ki jo je jezila očetova posmehljivost. 
»Ubogaj očka,« jo je v slovo stisnila k sebi ena od tetk, da ji je 

nosnice napolnil vonj sandalovine. 
Nemirna Saida je slišala, kako so se 
za njima zaprla vrata ter udušila smeh 

7. KAKO JE UČENI ABU-KARIM RAZPRL KRILA
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in klepet. Kaj bi dala, da bi lahko ostala z mamo in njenimi sestrami! Namesto 
tega jo je čakalo, kot vsako soboto, dolgočasno ponavljanje snovi za šolo.  
V očetovi sobi so bile stene od vrha do tal prekrite s knjižnimi policami. 
Velika steklena vrata, skozi katera je bilo moč videti salon, pa je zastirala 
zavesa. Nemirni Saidi se je zdelo, kot da bi se v knjižnici prostor čudežno 
skrčil, čas pa raztegnil. Kadarkoli je očeta karkoli vprašala, je segel k eni od 
polic in z nje potegnil knjigo, da bi v njej poiskal odgovor.

»Zakaj ne maraš tetk?« ga je tiste sijoče sobote vprašala nemirna Saida.
»Kako to misliš?« se je zmedel učeni Abu-Karim in čez obraz mu je hušknil 

sram. Slekel je brezrokavnik, a se je še vedno počutil, kot bi gorel. Zato je na 
stežaj odprl steklena vrata, stopil na vrt in nekaj dolgih minut globoko dihal.

»Seveda jih imam rad,« je rekel nežno, ko se je vrnil v sobo. Stopil je na 
stol in z najvišje police, tik pod stropom, potegnil drobno knjižico. 

»Pa ne že spet,« si je mislila nemirna Saida in se začela igrati z lasmi.
 »Nekoč je živelo šest sester. Vsaka od njih je bila zanimiva na svoj način, 

a najradoživejša med njimi je bila Amatulah,« je bral z mehkim glasom, v 
katerem ni bilo sledu običajne strogosti. 

»Kako lepa zgodba,« je bila očarana njegova hčerka, ko je končal. 
»Kdo jo je napisal?«

»Jaz,« je veselo rekel Abu-Karim in energično 
pomahal ženi in svakinjam, ki so vršale v salonu na 

drugi strani vrta.
Vseh šest žensk ga je sprva sumničavo 

pogledalo. Zatem so še same odprle vrata in 
začele skoznje na trato nositi jedilno mizo 
in stole, prte in krožnike, džezvice s kavo in 
skodelice, sadje in pecivo. Med sproščenim 
pomenkovanjem, posutim s smehom, se je 
popoldan kot bi mignil prekucnil v večer. Saida 

je željno pila zgodbe, ki so lahno kot metulj 
letale med očetom, mamo in tetkami. Počutila se 

je, kot bi okoli nje pletli rahel ovoj iz svilenih 
niti. Za droben hip se ji je celo zdelo, da čas 
lebdi. In lahko bi prisegla, da so očetu zrasla 
krila. 



VSEH SORT OBČUTJA

Saida ima rada svoje tetke.  
Zanjo je LJUBEZEN večglasna pesem. 

• Si občutljiv/-a, kako se ljudje 
obnašajo do oseb, ki jih imaš rad/-a?

• Kako se počutiš, kadar do njih niso 
spoštljivi? Ali občutiš žalost,  
morda jezo? 

Abu-Karim svojim svakinjam ne izkazuje 
SPOŠTOVANJA, ki je kot slavnostni 
pogrinjek za ljubega gosta.

• Meniš, da si je treba  
spoštovanje prislužiti? 

• Kaj pa če nam vsem pripada,  
a ga lahko zapravimo s svojim ravnanjem?

Abu-Karima strezni SRAM, ki je ognjen 
obroč, ki nas varuje pred nami samimi. 

• Kako ti čutiš sram? Kot žgočo vročino 
ali morda hromečo težo? 

• Ti je neprijetno, kadar ga opazijo tudi 
drugi, ker te izda rdečica? 

• Si mu morda tudi hvaležen/-na, ker te 
ustavi, kadar greš v napačno smer? 
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Marjeta Zorec
napisala

Ko so kmetje v Vipavski dolini hodili na trsteljske 
travnike in goriški kras kosit travo in se po napornem 
dnevu vračali domov, so poslušali skrivnostno brnenje 
neznanega bitja. Imenovali so ga legen. Prepričani so 
bili, da je to ptič, ki ga je mogoče slišati, nikakor pa 
ne videti. Njegovo petje so imeli za napoved lepega, 
sončnega vremena.

Zaradi skrivnostnega načina 
življenja je ptica v preteklosti 
dobila različna imena, 
(ležetrudnik, galat, luft), 
povezana z ležanjem čez dan 
po travnikih, kjer se pasejo 
drobnica in krave. Drugi 
imeni, kozodoj in kozomolz, pa 
sta povezani z legendo, da gre 
za bajeslovno bitje, ki ponoči 
kozam sesa mleko. Ta vraža je 
razširjena po vsej Evropi. 

NAJSKRIVNOSTNEJŠA PTICA KOZODOJ

OSUPLJIVE LASTNOSTI ŽIVALI
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ilustrirala
Katerina Kalc



Danes je podoba te ptice znana, dobila je tudi novo ime – 
podhujka. Je nočna ptica z izjemno vitkim telesom, dolgimi 
perutmi in repom. Perje je mehko, zato leta povsem neslišno, 
podobno kot sova. Ima izjemno kratke noge, kot da bi ves 
čas ležala na tleh. Na nohtu srednjega prsta ima nazobčan 
glavniček, s katerim si češe perje in ravna občutljive brke ob 
kljunu. 

Skoraj izključno nočna aktivnost in izjemna sposobnost 
prikrivanja čez dan sta krivi, da podhujko le redko srečamo, 
zaradi česar je še bolj skrivnostna. A brnečega petja ne moremo 
preslišati. Podhujkina pesem je sestavljena iz nekaj brnečih 
delov, ki se razlikujejo v višini tona. Samec, ko si izbira nevesto, 
tekmeca najprej opozori s svarilnim ‘krip, krip’ in nadaljuje z 
brnečim petjem. Svojo pesem zaključi z glasnim ploskanjem, ko 
udarja z zgornjimi stranmi peruti. Peti začne uro po sončnem 
zahodu in s prekinitvami poje celo noč.

V Sloveniji 
je podhujka 
zavarovana, 
čeprav ni 
ogrožena.

Za navidez majhnim in neopaznim kljunom pa ima orjaška, 
primerno opremljena vrečasta usta. Ta so praktična priprava 
za lovljenje, zlasti nočnih letečih žuželk. Prav njena žuželčja 
prehrana je razlog, da je ptica selivka; prezimuje v tropski 
Afriki, kjer je vedno dosti žuželk. K nam se vrača v aprilu oz. 
maju.
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PO DEŽJU POSIJE SONCE (7. EPIZODA)

ilustriral
Igor Šinkovec

EMIL in EVA

16

Ko Eva z dvorišča pokliče Emila, se kuštrava glava pokaže na oknu 

sobe. »Že prihajam,« ji Emil pomaha in se odmakne. Zatem priletijo 

ven košarkarska žoga, vrečka žvečilnih gumijev in Emilova kapa s 

ščitnikom. Nekaj minut pozneje se Emil prikaže na vratih. »Bova 

metala na koš?« vpraša in pobere žogo. Odpre vrečko in strese nekaj 

okroglih žvečilnih gumijev v Evino dlan.

»Danes naj bi raziskovala,« reče Eva in stlači vse žvečilke 

naenkrat v usta. Ponosno potreplja daljnogled, ki ji visi okrog vratu.

»A tole? Pokaži!« zahteva Emil. Eva mu daljnogled nalašč narobe 

prisloni k očem. Emil 

pogleda in presenečeno 

reče: »Vse je tako daleč. 

Zato pa se mu reče 

daljnogled.«

»Pa sem te,« se 

zasmeje Eva. »Narobe 

ga držiš.« 

»Jaz sem tebe,« 

pohiti Emil in si 

napravo pravilno 

pristavi k očem. 

»Prevaral sem te, da 

ne poznam daljnogleda. 

Ampak je zanič, ker se vse 

vidi zamegljeno.«



Eva mu pokaže, kako s koleščkom uravna ostrino slike. »Kaj zdaj 

vidiš?«

»Vidim …« reče Emil počasi in obrača daljnogled v vse smeri, 

»vidim zmaja, ki leti čez nebo.«

»Lažeš. To ni čarobni daljnogled. Stvari ne ustvari, ampak 

približa,« razloži Eva.

»No, prav. Vidim vrano, ki leti čez nebo. In zdaj je ne vidim 

več. Aha, vidim tatu, ki pleza po strehi hiše … skozi dimnik bo 

splezal noter in kaj odnesel.« 

Eva mu izpuli daljnogled in še sama pogleda. »Sploh ni lopov. 

Dimnikar je. Detektivi moramo biti resnicoljubni, veš. Drugače je 

lahko joj!«

»Dobro. Videla sva, da se nič posebnega ne dogaja. Lahko zdaj 

mečeva na koš?« Emilov glas zveni naveličano.

»Naj ti bo. Misliš, da bi dosegla več košev, če bi ciljala s 

pomočjo daljnogleda?« Eva usmeri napravo proti košu, ki je 

pritrjen na deblo bližnjega drevesa. Hip zatem že vidi žogo, ki 

zadane obroč, se odbije in pade na tla. Emil jo pobere in znova 
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vrže v trenutku, ko Eva na veji opazi nekaj 

nenavadnega – veliko ptičje gnezdo. 

»Pazi, gnezdo!« krikne, vendar prepozno. 

Žoga leti visoko in zadane vejo. Ta se 

močno strese, gnezdo pa se nagne in z 

njegovega roba pade nekaj v travo. Medtem 

ko se žoga odkotali, Eva in Emil stojita nekaj 

korakov stran in strmita v negibno telesce.

»Res nisem hotel,« reče Emil žalostno.

»Vem,« odvrne Eva, »bova pogledala?«

Previdno se približata in sklonita. Tam leži, še na pol pokrit z 

jajčno lupino, ptič golič. Emilu se ulijejo solze. Eva ga stisne za 

roko. 

»Daj mi tvojo kapo,« zahteva. Ko ji Emil izroči kapo, vzame 

ptička nežno v dlani in ga položi vanjo. 

»Je živ?« hoče vedeti Emil, ki si briše solze in pokliče na ves 

glas: »Očka, očka, na pomoč!«

Ko Emilov oče prihiti, mu brez besed pokažeta ptičjega mladička. 

Ta si ga temeljito ogleda. Eva mu pove, kaj se je zgodilo. 

»Že nekaj časa je mrtev,« ugotovi oče. »Vranji mladič …«

Zdaj zaihti še Eva. Emilov očka ju poboža po glavi. »Nič nista 

kriva. Če ne bi padel iz gnezda, bi ostal kar tam. Ali ni bolje, da je 

padel, in ga zdaj lahko pokopljeta tako, kot je treba?« 

»Kako pa je treba?« vpraša Emil.

»To bosta sama ugotovila. Če bosta uspela, bo ptiček našel mir, 

iz njegovega telesa pa bo zrasla roža.« 

»Res?« se začudi Eva in solze se ji posušijo. »Ampak kdaj?

»Roža bo zrasla v enem dnevu,« odgovori Emilov oče 

prepričljivo, sinu izroči kapo z goličem in odide.

Eva in Emil poiščeta na vrtu miren kotiček in izkopljeta globoko 

jamo. Vanjo položita nekaj sveže trave in ptička zavijeta v rutico, 

ki jo je imela Eva zavezano v laseh. Nežno ga položita v travnato 



posteljico in previdno zakopljeta. Medtem šepetaje izrekata željo: 

»Leti, leti ptiček k soncu.« Potem poiščeta lepe okrogle kamenčke 

in z njima na vrhu oblikujeta sonce. Kasneje jima ni do igre; 

žalostna se razideta, še prej pa dogovorita, da bosta naslednji dan 

skupaj preverila, če bo na gomili zrasla roža.

Popoldne pa začne deževati in nekaj dni tako dežuje, da starši 

Eme in Emila ne pustijo ven. Tretjega dne ne vzdržita. Eva se 

izmuzne od doma. Na Emila naleti na domačem dvorišču. Vsa 

vznemirjena pohitita na vrt. Tam jo čaka presenečenje: kamenčki 

so razmetani, iz zemlje pa raste velika sončnica. Cvet obrača k 

soncu, ki ravno kuka izza oblakov.

»Čudovito!« srečno vzklikne Emil. »Vse sva naredila prav!«

»In ptiček je odletel k soncu,« se nasmehne Eva.

»Zdaj se lahko spet igrava,« ugotovi Emil in Eva zadovoljno 

prikima.
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O MIŠI, KI JE JEDLA MAČKE

ilustriralaPREVEDLANAPISAL
Chiara SepinEvelina UmekGianni Rodari

Stara miš, ki je živela v knjižnici, je šla na obisk 
k sestričnam, ki so živele na podstrešju in so le malo 
poznale svet.

- Bolj malo poznate svet, je rekla svojim plašnim 
sorodnicam, verjetno ne znate niti brati.

- Ej, ti si zvita, so vzdihovale.
- Ali ste že kdaj pojedle mačko?
- Ej, ti si zvita. Pri nas mačke jedo miši.
- Ker ste neumne. Pojedla sem več kot eno mačko, 

zagotavljam vam, da nobena ni niti pisnila.
- Kakšen okus je imela?
- Po papirju in barvi, seveda. To ni še nič! Ali ste kdaj 

pojedle psa?
- Za božjo voljo!
- Enega sem pospravila včeraj. Volčjaka. Imel je take 

čekane ... Mirno je dovolil, da ga pojem, še pisnil ni.
- Kakšen okus je imel?
- Po papirju, po papirju. Ali ste kdaj pojedle nosoroga?
- Ej, ti si zvita. Še nikoli nismo videle nosoroga. Ali je 

podoben parmezanu ali gorgonzoli?

20



- Podoben je nosorogu, seveda. Ste že jedle slona, meniha, 
kraljično ali novoletno jelko?
Takrat je maček, ki je bil skrit za skrinjo, z grozečim 

mijavkanjem skočil iz svojega skrivališča. Bil je pravi maček, 
iz mesa in kosti, z brki in kremplji. Miške so se razletele v svoje 
brloge, razen miši iz knjižnice, ki je od presenečenja negibna 
obstala na svojih tačicah kot kak spomenik. Mačka jo je zgrabila in 
se začela igrati z njo.

- Ti si tista miš, ki je mačke?
- Jaz, blagorodje ... morate me razumeti ... Živim v knjižnici …
- Razumem, razumem. Jeste podobe, ki so natisnjene v knjigah.
- Včasih, toda samo v študijske namene.
- Seveda. Tudi jaz spoštujem literaturo. Ali se ti ne zdi, da bi 

morala preučevati tudi naravo? Naučila bi se, da niso vse mačke iz 
papirja in da vsi nosorogi ne dovolijo, da bi jih miši grizljale.
Na srečo uboge ujetnice mačka za hip ni bila pozorna, ker je na 

tleh zagledala pajka. Miš iz knjižnice se je z dvema skokoma vrnila 
k svojim knjigam in mačka se je morala zadovoljiti s pajkom.
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USTVARJAJMO Z RODARIJEM
PRVI KORAK 
Poiščite časopise in revije ter iz njih 
IZREŽITE več različnih oblik ČRKE M.

DRUGI KORAK 
Vse izrezane ČRKE M zložite v en VELIK M 
in jih zalepite na risalni papir.

TRETJI KORAK 
Pobrskajte po hiši oz. stanovanju ali pojdite v naravo in naberite 
VELIKO KOLIČINO RAVNIH PALIČIC različnih velikosti ali pa drug 
podoben material in iz njih sestavite poljubno število ČRK M. Črko 
M lahko SESTAVITE na RAZLIČNIH OZADJIH: na risalnem papirju, 
kartonu, blagu, časopisnem papirju … Po želji materiale zalepite.

ČETRTI KORAK 
Iz različnega materiala oblikovane črke M na izbrani površini lahko 
dopolnite z risbo,  v kateri boste uporabili tanke in debele črte.  
Črke M s črnim flomastrom ali s čopičem in črno tempero barvo ali 
tudi s koščkom oglja spremenite v nenavadne mačke in miši.   
Ob nastalih likovnih delih pripovedujte nadaljevanje zgodbe ali pa 
Rodarijevo zgodbo spremenite tako, da vanjo vpletete svoje nastale like.
Pošljite nam tako zgodbe kot tudi svoje likovne izdelke.

Dejavnosti so nastale v okviru simpozija o Rodariju »(Za)govor ustvarjalnosti« 
in so jih skupno oblikovale dr. Barbara Baloh, strokovnjakinja za didaktiko 
slovenščine na UP PEF,  dr. Eda Birsa, strokovnjakinjo za didaktiko likovne 
umetnosti na UP PEF, Samanta Kobal, dramaturginja in gledališka pedagoginja, 
in Renata Padovan, vzgojiteljica v OV Elvire Kralj v Trebčah.
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Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

ČAKA TE knjižno darilo!
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LOCKDOWN V NAŠI HIŠI

Marie Laure Depaulis
napisala ilustrirala

Dunja Jogan

ZA MIZO!

Tisto jutro, še preden sem se spustil po stopnicah, sem slišal mamo, ki me 

je spraševala iz kuhinje:

– Leo, mi prineseš mleko? Je v tvoji sobi!

Nisem vam še povedal, da od začetka lockdowna ne spim več v svoji sobi. 

Pravzaprav ne obstaja več moja soba. Mami je prosila, če se lahko preselim v 

Avrorino sobo, in ker ji nisem znal reči ne, sem se prilagodil.

Moja nekdanja soba je namreč postala skladišče raznoraznega blaga in je 

vanjo komajda še mogoče vstopiti. Mami in oči sta, vsak zase, izpraznila vse 

trgovine v okolici.

Ena stena je na primer popolnoma prekrita z zvitki toaletnega papirja.

Edi mi je posmehljivo rekel:

– Krasne tapete, Leo!

Poleg tega sta v sobi nagrmadila neverjetne količine hrane: testenine, riž, 

moko, kvas, čičeriko, sladkor, kosmiče, paradižnikovo omako, mleko, marmelado, 

med, vseh sort piškotov, ki sta jih v naglici nakupila, ko so napovedali 

lockdown. Tudi škatle z industrijskimi ravioli, ki nobenemu od nas niso bili 

všeč in jih za nobeno ceno ne bi jedli (razen, mogoče, če bi prišel konec 

sveta).

Razen raviolov moram priznati, da jemo veliko več kot ponavadi. Mislim 

veliiiko več. Od treh obrokov na dan (zajtrk, kosilo, večerja) smo prišli do 

najmanj šest. Ob enajstih nekaj malega prigriznemo, ob šestnajstih je malica, 

ki ji sledi še malica ob sedemnajstih in aperitiv ob devetnajstih. Medtem 

je vsem prešlo v navado avtomatično odpirati vrata hladilnika, kot da so 

platnica naše najljubše knjige, upajoč, da bomo v njem našli napetost in 

vznemirljive občutke. 
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Jedli smo neprenehoma, mami je kar naprej kuhala. Zagotovo jo je to 

veselilo, ampak potem je začela razmišljati, da mogoče vseeno pretirava, zato 

se je odločila, da nas bo spametovala.

Torej, tistega jutra sem se spustil po stopnicah z litrom mleka v rokah.

– Hvala, Leo, pripravljam kruh za toast.

Pogledal sem jo, kot da je prišla z drugega planeta. Zame je kruh za toast 

nekaj, kar kupiš v trgovini – in pika. To, kar je mami pravkar rekla, se mi je 

zdelo kot “pripravljam plastični kruh”.

Nisem komentiral, po glavi so se mi podile druge misli: z mami se moram 

pogovoriti o resnih težavah.

– Mami, Avrora govori v spanju ...

Mami je mesila moko z mlekom, hkrati pa je iz omare potegnila aparat 

za pripravo jogurta, sekljala koščke čokolade za svoje legendarne kukije in 

izoblikovala mesne kroglice za polpete.
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Ko sem jo opazoval, sem se spraševal, če ima zares samo dve roki. Preštel 

sem ju. Dve. Moja mami je zagotovo vila. 

Ampak na dejstvo, da je moja sestra nočna klepetulja, se ni odzvala, zato 

sem nadaljeval:

– To noč je celo kričala v spanju: “Ne, pralni stroj, ne, Koronagusarka ne 

more preživeti v pralnem stroju! Aaah … umiram!”

Točno v tem trenutku je prišel oči in odprl vrata hladilnika: 

– Se hecaš?! je vprašal.

– Ne, ne, je odgovorila mami in začela pripravljati majonezo.

Oči je zaprl vrata hladilnika in se slabe volje oddaljil.

Potem je prišel Edi. Tudi on je šel naravnost k hladilniku.

– Mami, lačen sem ...

Mami mu ni niti odgovorila.

Končno sem tudi jaz izstrelil svoje vprašanje:

– Prosim, mami, se lahko vrnem v svojo sobo? Tudi med dvema škatlama 

fižola se bom počutil bolje kot v sobi Koronagusarke. 

Takrat se je prikazala Avrora z izzivalnim pogledom in lepilnim trakom v 

rokah. Usedla se je pred pralni stroj in se lotila lepljenja vratc.

Potem se je, pomirjena, odpravila k vratom hladilnika in jih odprla:

– Koronagusarka lahko živi tudi brez hrane!

In je odskakljala proč.

Nisem mogel več zdržati, zato sem tudi sam pokukal v hladilnik. Mami je 

vso hrano zaklenila v sef, na katerega je napisala: Nisi lačen, zapri ta vrata!

Takrat sem zaslišal očeta kričati:

– Ne, Barbara, ne!

Šel sem pogledat, kaj se dogaja: mami je na vrata kopalnice postavila 

tehtnico. Zahvaljujoč njenem genialnem izumu, nismo več mogli vstopiti, ne 

da bi se prej stehtali!

Tako je oči ugotovil, da je pridobil tri kilograme, Edi štiri, midva z Avroro 

pa vsak po enega. Tudi Pogača se je zredila (ni bilo lahko, ampak sem jo s 

pomočjo kukija uspel obdržati na tehtnici).

Še nekaj ur za tem sta bila oči in Edi popolnoma osupla, mami pa je kar 

žarela od veselja, ko je ugotovila, da njena strategija učinkuje. Ko pa je za 
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kosilo postavila na mizo vse dobrote, ki jih je pripravila, je razočarano 

ugotovila, da se jih nista niti dotaknila. Midva z Avroro ceniva vse njene 

jedi, ampak jeva kot ptička. Oči in Edi pa sta njena največja oboževalca in 

taka jedca sta kuharičino največje veselje. 

Ko sta rekla, da sta na dieti, je mami postala slabe volje in takoj 

odstranila tehtnico izpred vrat kopalnice. Izkoristil sem trenutek in vprašal:

– Mami, se strinjaš s tistim, kar sem ti rekel zjutraj?

Verjetno se ni več spomnila, kaj sem jo sploh vprašal, in ne da bi me 

zares poslušala, je odgovorila:

– Ja, ja, Leo ...

Tako sem končno pridobil svojo sobo!



VALENTIN POČASNÈ IN POTOVANJE  OKOLI SVETA V 80 ŽIVALIH
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KORAK NAZAJ S KOZICAMI,  NAPREJ S POLNIMI JADRI

napisala in ilustrirala
Erika Cunja

VALENTIN JE SPREJEL PREVOZ TUDI OD MORSKIH KOZIC, 

MAJHNIH PRIJATELJČKOV TRDEGA OKLEPA IN MEHKEGA SRCA.

KOZICE SO HITRO NAPREDOVALE, NE GLEDE NA TO, DA 

SO IMELE DROBNE NOŽICE, PODOBNE SUHIM DREVESNIM 

VEJICAM. ZDELO SE JE, DA SE BODO VSAK ČAS ZDROBILE.

VALENTIN PA NI VEDEL, DA TVEGA. KO KOZICE NALETIJO 

NA NEVARNOST IN SE PRESTRAŠIJO, SE V HIPU USTAVIJO.

BLIZU NEKE OŽINE, MED OSTRIMI KORALAMI IN SPUŽVAMI 

NENAVADNIH OBLIK, SE JE ZGODILO. NAD DRUŠČINO SE JE 

POJAVILA SENCA IN JO PRESENETILA. 

MOGOČE JE BILA RAŽA ALI PA KIT. 

PRESTRAŠENE KOZICE SO SE 

USTAVILE IN SE ZAČELE UMIKATI.

“USTAVITE SE! NISMO V 

NEVARNOSTI!” JE ZAKRIČAL 

VALENTIN, AMPAK NI NIČ POMAGALO.
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KORAK NAZAJ S KOZICAMI,  NAPREJ S POLNIMI JADRI
KOZICE SO TEKLE, ŠE BOLJ HITRO KOT POPREJ, AMPAK 

VEDNO VZVRATNO.

KOLIKO ČASA JE TRAJAL UMIK, VALENTIN NI ZNAL 

POVEDATI. MORAL JE NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS IN 

RAZDALJO. IN TO PRAV ZDAJ, KO JE BIL CILJ TAKO BLIZU 

IN JE BIL NA TEM, DA DOBI STAVO.

KO SO KOZICE PRIŠLE K SEBI OD ŠOKA, SO SE PONIŽNO 

IN V ZNAK SPOŠTOVANJA PRIKLANJALE VALENTINU KOT 

SAMURAJČKI TER GA PROSILE ODPUŠČANJA. 

A GLEDE NA TO, DA SO KOZICE IZKUŠENE POZNAVALKE 

MORJA IN VELIKODUŠNE PRIJATELJICE VSEH NJEGOVIH 

PREBIVALCEV, SO TAKOJ NAŠLE REŠITEV. NA POMOČ SO 

POKLICALE NAJHITREJŠO MORSKO RIBO – PAHLJAČASTO 

MEČARICO.

PLAVUTI NA RIBJIH HRBTIH SO SE USKLAJENO PREMIKALE 

IN JIM TAKO OMOGOČALE VELIKO HITROST. VALENTINA SO 

SPOMNILE NA BARKOVLJANKO, ZNAMENITO REGATO, KI SE 

VSAKO LETO ODVIJA V TRŽAŠKEM ZALIVU. TU IN TAM SI JE 

KAKŠNO TUDI OGLEDAL NA EKRANIH V DŽUNGLI.

VALENTIN SE JE POVZPEL NA HRBET VODNIKA JATE – IN 

ŽE STA ODBRZELA OBZORJU NAPROTI, HITRA KOT VETER.
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SEM RES ZALJUBLJENA?

MALA MARA SE SKRIVAMALA MARA
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napisal ilustriral
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prevedla in priredila ilustriral
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Nekoč, davno sta v hiši na robu vasi živela 
oče in hčerka. Deklica je bila zelo lepa. 
Kamorkoli je prišla – v cerkev, na sejem ali 
na ples, vendar vselej v spremstvu očeta –, so 
se vse oči obračale za njo. Župnik je bil hud 
nanjo, sejemski kramarji so se jezili, vaška 
dekleta so ji zavidala.

Deklici pa je bilo dolgčas. Ko ni kuhala ali 
pospravljala, se je sprehajala iz sobe v sobo. 
Včasih je slonela na oknu in razmišljala, kako 
lepo bi bilo oditi nekam daleč stran …

Nekega dne, ko se je spet zazrla skozi okno, 
jo je opazil lep mladenič na konju. Presunila 
ga je dekletova lepota. Razjahal je, stopil 
pod okno in jo nagovoril: »Bi prišla kdaj v 
moj dvorec na ples?« Z roko je pokazal proti 
dvorcu v daljavi. 

LEPI JEZDEC
ITALIJANSKA LJUDSKA PRAVLJICA IZ ISTRE

PRAVI DAN ZA PRAVLJICO
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»Kje pa! Očka mi ne bi dovolil. Nikamor ne smem sama.«
Naslednjega dne proti večeru je lepi jezdec spet prišel pod 

dekličino okence in naslednjega dne spet in nekaj dni zapored 
spet, dokler ni deklice pregovoril. Obljubila mu je, da bo sama 
prišla na ples.

Pozno ponoči, ko so vsi pošteni ljudje že spali in je dekličin 
oče smrčal, da se je tresla hiša, je po deklico prišla kočija. Ko se 
je kočijaž ustavil pred vrati dvorca in je lepotica izstopila, se ni 
mogla načuditi: vsepovsod trda tema, nikjer v dvorcu nobene luči 
in o godcih ne duha ne sluha. Na vratih je pisalo: KDOR VSTOPI, 
NE PRIDE VEČ VEN. Toda psa, ki sta čuvala dvorec, sta, kdo bi si 
mislil, prijazno mahljala z repom. Le kaj to pomeni? Naposled se je 
le odločila: kočijažu je prišepnila, naj se s kočijo umakne globlje v 
park, ki je obkrožal dvorec, sama pa je odsunila vrata in vstopila.

V dvorcu ni bilo nikogar, vsaj tako je kazalo. Deklica je hodila 
od sobe do sobe, vse so bile natrpane z orožjem in oblačili vseh 
vrst. »Ojej,« je vzkliknila, »to pa ni zame,« in stekla proti vratom. 
Toda psa čuvaja zdaj nista bila več 
prijazna, nasprotno, planila sta proti 
njej, in deklica je stekla nazaj v dvorec, 
nekaj časa kot brez glave krožila po 
hodniku, nato pa se, vsa obupana, po 
zavitih, temnih stopnicah spustila v 
klet. V polmraku temačnega prostora je 
zagledala starko. 

»Od kod pa ti tukaj?« jo je ta 
vprašala. »Si mi prišla delat družbo? 
No, dolgo ne bom več. Toda zate mi je 
hudo.«

Deklica je starki povedala, da jo je 
lepi jezdec pretental, da jo je povabil na 
ples, zdaj pa z grozo ugotavlja, da tu ni 
ne godcev ne plesalcev. 
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»Tudi jaz sem mu šla na limanice, davno tega,« ji je odgovorila 
starka. Zaprl me je v to klet, takrat sem bila mlada in lepa, medtem 
pa sem se postarala in ljudje, tudi moji najbližji, so pozabili name.«

»Vse sobe so polne orožja in oblek, moških in ženskih,« je 
pripomnila deklica. »Kako to?«

»V tem dvorcu stanujejo razbojniki in lepi jezdec je njihov 
poglavar. Ponoči hodijo ropat poštene ljudi, podnevi pa spijo. Včasih 
pa se tudi podnevi odpravijo na svoj nečedni posel in takrat se po 
potrebi preoblečejo: zdaj v starko, zdaj v župnika, zdaj v potujočega 
trgovca, zdaj v kmeta, ki pelje svoje pridelke na prodaj v mesto …«

Deklica je zajokala. Obšla jo je grenka misel, da ne bo mogla 
nikoli več od tod, da ne bo nikoli več videla očeta, da ne bo nikoli 
več slonela na oknu svoje sobe. Jokala je in jokala in starka jo je 
tolažila.

Čez čas se je starka domislila: »V tej temni luknji je vendarle 
neko okence. Resda slabo vidim, toda podnevi od nekod prihaja 
pramen svetlobe.«

Deklica se je razgledala po prostoru, v temi je komajda kaj 
razločila, in vendar, glej, glej, zares je skozi majhno okence vdiral 
curek mesečine. V tistem trenutku pa je zaslišala peketanje konj: 
razbojniki so se vračali v svoj dvorec. Jojmene! 

Kaj pa zdaj?
»Pobegni skozi okno, če moreš,« ji je namignila starka. 

»Vitka si in drobna bolj od mene, morda pa ti uspe.«
In deklica se je, z ogrebenimi komolci in koleni ter 



cvetočimi ušesi, 
mukoma izvila 

skozi okno. Komaj se 
je prebila na plan, že je 

v klet planil lepi jezdec. 
Deklica se je potuhnila ob 

oknu in vlekla na ušesa.
»Kje je dekle?« je zavpil.

»Nobenega dekleta tu nisem 
videla,« se je zlagala starka.
»Lažeš,« je kričal od togote, saj je vedel 

je, da se deklica skriva nekje v bližini. Starko 
je zgrabil za zapestje, in medtem ko sta se ruvala, 

ji je s prsta zdrknil prstan, se odbil od nasprotne 
stene in švignil skozi okence, deklici naravnost v 

naročje. Zdaj si ni dala dvakrat reči. Stekla je h kočiji, ki 
jo je čakala v parku, in že sta s kočijažem zdrvela proti domu. 

A tudi razbojniki z lepim jezdecem na čelu se niso obirali. 
Zavihteli so se na konje in planili v dir za kočijo, a je na 
srečo niso dohiteli. Deklica jim je za las ušla. Ko je zapahnila 
vrata domače hiše, si je oddahnila. Po prstih je odšla v svojo 
sobo, se pokrila čez glavo in poskušala zaspati. Oče ni ničesar 
zaslutil.

Naslednjega dne proti večeru je znova slonela na oknu, kot 
da se nič ni zgodilo. Odločila se je, da bo tokrat ona tista, ki 
bo pretentala nepridiprava. In res: kmalu zatem se je prikazal 
na svojem vitkem, črnem konju, razjahal in jo nagovoril: 
»Obljubila si mi, da prideš na ples, pa te včeraj ni 
bilo. Kako to? Čakali smo te z večerjo. Godci so igrali 
do jutra, gostje so plesali do onemoglosti, tebe pa od 
nikoder.«
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»Žal mi je, nisem smela od doma. Očka me ni pustil, zato pa mi 
je dovolil, da sama priredim ples in nanj povabim, kogar hočem. 
Slavje bo jutri. Vabim te, da prideš. Veliko gostov bom imela in 
vesela bom, če boš tudi ti med njimi.«

Lepi jezdec si je pomel roke. »Seveda pridem,« je vzkliknil in 
odpeketal proti svojemu dvorcu.

Nato je deklica prosila očeta, ali lahko priredi slavje in nanj 
povabi vso vas. Oče, naveličan samote, je privolil in deklica se je 
lotila priprav. Pekla je, kuhala, pometala, brisala prah, pogrinjala 
mize in premeščala stole vse do večera, ko so začeli prihajati prvi 
gostje. Lepi jezdec je prišel med zadnjimi in pripeljal s sabo tudi 
svoje pajdaše. Ob pogledu nanj je vsem zastal dih: bil je čeden 
in visok ter nadvse lepo oblečen. Deklica je plesala z njim ves 
večer in nepridiprav je že koval načrte. Ob polnoči pa je deklica 
godcem ukazala, naj nehajo igrati. Tudi gostje so utihnili in ona 
je na ves glas oznanila: »Mladenič, ki  pleše z mano, je razbojnik 
in njegovi pajdaši so razbojniki.« Nato je povedala, kaj se ji je 
zgodilo, in kot dokaz pokazala starkin prstan. 
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Pravljični junaki so pogosto brez lastnega imena. Kako torej 
vemo, za koga gre? Nič lažjega! Vsakega človeka zaznamujeta značaj 
in zunanji videz, in če izberemo eno samo značajsko lastnost ali 
zunanji videz, ni nobenega dvoma, o kom gre beseda. Glavni osebi 
v naši pravljici sta lepi jezdec in lepa deklica: oba sta torej lepa. 
Lepota pa ni zagotovilo, da je človek dober, kajti lepi jezdec je vse 
prej kot pošten …  

  

Lepi jezdec se je v strahu pognal proti vratom in njegovi pajdaši 
na vrat na nos za njim. Toda gostje so jih obstopili, jih podrli 
na tla in jih zvezali ter poklicali žandarje. Odtlej so razbojniki z 
lepim jezdecem na čelu v ječi lahko v miru preštevali svoje grehe.

Deklica pa se je z očetom odpravila po starko v razbojniški 
dvorec. Na srečo je bila starka še živa. Deklica jo je povabila k sebi 
na dom in zanjo lepo skrbela do konca življenja.
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Žiga Kosec
napisal

POMLADNE UGANKE

VČASIH SO PISANI, 
VČASIH SO BELI, 
IN KO ZAJADRAJO 
V VETER POMLADNI – 
KOT DA BI LISTIČI 
CVETNI LETELI! 

PODOBEN JE ČEBELI, 
A DOSTI BOLJ ČOKAT 
PA DOSTI BOLJ POČASEN, 
OKOREN IN KOSMAT. 

ilustrirala
Maša P. Žmitek



GLEJ, TRAVICA PRI TRAVI, 
CVETLICA PRI CVETLICI, 
OB ROBU GOZDA VELIK 
IN PISAN, PISAN VRT, 
VSE TRAVE, VSE CVETLICE 
SE ZASADIJO SAME, 
GA VČASIH DEŽ ZALIJE, 
PREKOPLJE PA GA KRT. 

PO NJIVAH, PO VRTOVIH, 
PO GOZDU, PO GORAH, 
PO TRAVNIKIH CVETOČIH 
NABIRA CVETNI PRAH, 
MARJETICE OBIŠČE, 
SPOMINČICE IN MAK, 
IN KO JE KOŠEK POLN, 
GA NESE V ČEBELNJAK.

PODOBEN JE ČEBELI, 
A DOSTI BOLJ ČOKAT 
PA DOSTI BOLJ POČASEN, 
OKOREN IN KOSMAT. 

BREZ MOTIKE, 
BREZ LOPATE 
PREKOPAVA TRDA TLA, 
V ZEMLJI ROVE 
SI NAPRAVI, 
SE Z DEŽEVNIKI SLADKA. 

METULJ, ČEBELA, ČMRLJ, KRT, TRAVNIK 39



Helena Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Ilka Črnilka  
  iLKA ČRNILKA IN ČRNI MADEŽ

Na palubi stare, potopljene ladje je bilo na moč živahno. 
Na stotine razposajenih morskih živali različnih vrst, barv in 
velikosti je telovadilo pred šolo.

»Ena-dva, ena-dva, levo-desno, levo-desno, gor-dol, gor-
dol … hitro, hitro, hitro,« je ponavljala učiteljica telovadbe, 
gospodična Sablja. Vsi so pridno sledili gibom mečarice, ki je 
znala biti zelo, zelo stroga.

»Uf, kako je naporno,« je šepnila hobotnica Ilka svojim 
upehanim prijateljem Finku, Živki in Ščipu, ki so sopihali blizu 
nje. »Vsa tri srca mi tako močno bijejo,« je rekla. »Poglejte, 
eno se mi je že ustavilo!«

»Tudi jaz ne morem več!« je stokal sošolec, krap Kent. 
»Kdaj bo konec?« sta se spraševala ščuka Štefka in morski 

list Plosk, ki sta se že komaj premikala. 
A nihče si ni upal počivati. Vsi so vedeli, da gospodična 

Sablja ne prenaša lenuhov. 
Nad pisano skupino morskih živalic se je tedaj pojavil velik, 

črn madež. Vsi so gledali učiteljico, zato ga ni nihče opazil. 
»Ilka, kaj delaš!?« je rekel Plosk, ko se je nenadoma znašel 

sredi črne vode.
»Fuj, kaj pa je to?« se je spraševala morska zvezda Marina in 

si brisala krake. 
»Ilka, dovolj! Nehaj s tem črnilom!« je strogo rekla 

gospodična Sablja.
»Jaz nisem kriva,« se je branila mala hobotnica. »To 

sploh ni črnilo. Tako zelo mastno in gosto je,« je rekla in si 
ogledovala umazano lovko.
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»Takoj v razred!« je ukazala učiteljica, ko je 
videla, da imajo vsi na sebi črne madeže. Čeprav so 
se na moč trudili, jih niso in niso mogli spraviti s 
sebe. Nekaterim je zoprna tekočina silila v oči in 
grlo.

»Kaj pa, če bi poskusili z morskimi spužvami?« 
je prišlo na misel Ilki. 

Vsi so zaplavali ven in se kmalu vrnili v razred 
vsak s svojo morsko spužvico. Nato so začeli 
potrpežljivo čistiti drug drugega. 

»Moja lovka je spet čista!›› je zadovoljno 
ugotovila Ilka.
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Precej časa je minilo, 
preden je vsem uspelo 
odstraniti zoprne, črne 
madeže. 

»Sedaj pa očistimo še 
šolo,« je rekla učiteljica 
Sablja.

Učenci so se pridno spravili na 
delo. Vsi so z morskimi spužvami vneto drgnili 
črne madeže z ladje. Ko so končali, so bili preveč 
utrujeni, da bi pojedli malico. 

»Nikoli več ne bom rekla, da je telovadba naporna,« 
je mala hobotnica Ilka zašepetala prijateljem. »Le od 
kod je prišel ta zoprni madež?« se je vprašala. Ilka, 
Živka, Ščip in Fink so pogledali kvišku in videli trup 
ogromne ladje, ki je plula neznano kam. Za seboj je 
puščala črne madeže …

…
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Ali ste vedeli, da imajo hobotnice tri srca? 
Skozi enega se pretaka kri, ki poganja organe, 
skozi drugi dve pa se pretaka kri v možgane. 
Ko hobotnice plavajo, se srce, ki je povezano z 
organi, ustavi, kar jih zelo utrudi. Zato nerade 
plavajo, pač pa raje »hodijo« po morskem dnu.

Verjetno ste se tudi vi že kdaj umivali s pravo, 
morsko spužvo. Sedaj sicer veliko pogosteje 
uporabljamo sintetične spužve.

Morske spužve (kot junak iz risank SpongeBob, 
ki se v slovenščini imenuje Spuži Kvadratnik) so 
v resnici živa bitja, ki imajo veliko sposobnost 
prilagajanja in regeneracije. Če odtrgamo en 
del, bo kmalu spet zrasel. Tudi morske spužve 
občutijo posledice segrevanja planeta. Zaradi 
tega jih vsako leto umre na tisoče. Morske spužve 
proizvajajo tudi strupene snovi ali antibiotike, ki 
jih uporabljamo za proizvodnjo zdravil.

V morje se žal večkrat izlije nafta. To povzroči 
hudo ekološko škodo, ki traja zelo dolgo. Mnoge 
živali v morju in ptice pa zaradi tega poginejo.
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2

S črkami, ki ti ostajajo, dopolni poved!

Eva in Emil stojita na ulici. »Strašno me zanima, kakšne 
__ __ __ __ __ __ __  bova srečala« reče Eva.

V črkovni kači poišči, v kaj sta se oblekla Emil in Eva.

BKJAPEIDTCASNZKRLŠJNUVKCASPGETKEFRRPZASNJ

Eva je bila  __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ .

Emil pa __ __ __ __ __       __ __ __ .

GALEBOV kviz 7

Pripravila
nevenka škrl j

GLAVA
GUMB
ZVONEC
ŠKORNJI
PREPROGA
ŠKATLA
KAPITAN
KLJUKA
VESOLJČEK
ZVONČICA
OMARA
KLOBUK
PETER
PAN
OGRAJA
ULICE 
SLADKARIJE 
DIMNIKAR 
OKNO
OVITEK

Premetanka! Išči v vseh smereh!

D G L A V A K N A P V
 I U Š K A T L A O E E
M M K A R K J J V T S
N B O P A L U A I E O
I Z R I M O K R T R L
K V N T O B A G E M J
A O J A K U A O K Š Č
R N I N N K U L I C E
K E Z V O N Č I C A K
A C P R E P R O G A R
E S L A D K A R I J E
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4

6

5

7

Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

ČAKA TE knjižno darilo!

Kako sta se našemila Emil in Eva?  
Izberi različni barvi in pobarvaj Emilova oz. Evina oblačila!

EMIL                                        EVA
 
ŠKORNJI      BABIČIN KLOBUK           ZELENE HLAČE 
      KLJUKA      PAS Z NOŽNICO     ZELEN PULOVER                
 ŠIROKOKRAJNI KLOBUK             NOŽ

Tako oblečena sta šla na sprehod po ulici. Koga sta srečala?
Obkroži pravilen odgovor!

Pozdravil ju je:

SNEŽAK    DA          NE

KURENT       DA          NE

DIMNIKAR     DA          NE

GOSPA        DA  NE

ŠOFER  DA          NE

Šofer pohupa in prehitro zavije. S polnega kesona pade vrečka.

Emil in Eva pokukata v vrečko, ki je polna

 __ __ __ __ __ __ __ __ __   igrač   -    zvitkov  -    sladkarij

Postani ilustrator/-ka in nariši maškare.
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FANTASTIČNI MITI  
Pripravila
jasna merkù

SIRENE

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. 

Sirene so mitološka, magična 
bitja, božanstva, katerih lastnosti 
so se v izročilu ohranile do 
danes. Zgodbe o morskih deklicah 
najdemo po vseh celinah. Sirene 
so bile pravljična morska bitja 
klasične mitologije. Podobna 
morska bitja poznamo še z 
različnimi imeni, kot so rusalke 
ali nimfe, najdemo jih upodobljene 
tudi na grbih. Pripisovali so 
jim različne funkcije: ko so se 
pojavljale na premcu vikinških 
ladij, je bilo zato, da bi zagotovile 
varno plovbo. Na pročeljih cerkev 
so svarile pred skušnjavo.

Njihova podoba se je s časom 
spreminjala. Zgornji del trupa je 
bilo mlado, lepo dekle z dolgimi 
kodrastimi lasmi. Včasih so sirene 
imele peruti in ribji rep, prekrit 

z luskami. Ko so priplavale na 
površje, so s svojim čarobnim 
petjem in lepoto privabile 
mornarje, ki so nato z ladjo 
zapluli na čeri in pogosto utonili. 

Nekateri mornarji pravijo, da so 
jih resnično videli. Poznamo tri 
vrste siren: prve igrajo harfo ali 
citre, druge trobento ali flavto, 
tretje pa čudovito pojejo. 
Ker živijo sirene 
tako v vodi 
kot na zemlji, 
jih včasih 
upodabljajo z 
dvojnim repom.
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STAROGRŠKA KERAMIČNA VAZA

SREDNJEVEŠKA MINIATURA,  
S SLIKO OKRAŠEN ROKOPIS

SREDNJEVEŠKA MINIATURA IZ KNJIGE LIBER MONSTRORUM

SIRENA Z OGLEDALOM

KAMNITI RELIEF STOLNICE V FANU

  SIRENA IGRA LUTNJO IN TROBENTO

JOHN WILLIAM WATERHOUSE, 1901

MELUZINA, ALKIMISTIČEN SIMBOL



--------------------------------
MATEJKA GRGIČ

Ilustr
irala 

CHIARA SEPIN
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--Slovenščina za vse--

Preberi POGOVOR 1
Učiteljica Irena, Ljutomer: »Dober 
dan, tu Osnovna šola Jožeta Plečnika v 
Ljutomeru.«

Učitelj Ivan, Gorica: »Dober dan! 
Pozdravljamo vas z Osnovne šole Alme 
Karlin v Gorici.«

Učiteljica Irena: »Za današnje srečanje 
smo vam pripravili video o malici.«

Učitelj Ivan: »To si bomo pa z veseljem 
ogledali. Še prej pa nam povejte, kako je 
kaj v Ljutomeru.«

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, ki so povezane z nakupi, hrano in okoljem. Vsakič bodo 
učenci in učenke predstavili svoje izkušnje in mnenja.

Učiteljica Irena: »Tu je res lepo! Zunaj 
sicer zebe, a dnevi so že sončni in okrog 
poldneva gremo ven, da smo čim več časa 
zunaj, na prostem. Kako pa kaj v Gorici?«

Učitelj Ivan: »Tu je pa že skoraj 
pomlad! Predlagam, da si ogledamo vaš 
video, nato pa bomo vaje rešili zunaj, na 
vrtu.«

Učiteljica Irena: »Odlično!«

7
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VAJE:
•  Na zemljevidu označi, kje so mesta  

Trst, Ljubljana, Gorica, Nova Gorica, Maribor in Ljutomer

• Na zemljevidu napiši imena držav, ki mejijo na Slovenijo.

• Oglej si zemljevid. Gorica in Ljutomer sta obmejni mesti.

• Gorica je mesto v Italiji, ki se nahaja blizu meje s …

	 	 	 	Slovenijo  	Avstrijo    	Hrvaško

• Na drugi strani meje, tik ob Gorici, je mesto …

	 	 	 	Ljubljana  	Nova Gorica 	Trst

• Ljutomer pa se nahaja v Sloveniji, tik ob meji s …

	 	 	 	Italijo  	Avstrijo  	Hrvaško

• Blizu Ljutomera sta še dve državi, na kateri meji Slovenija, in sicer …

	 	Italija in Avstrija 	Avstrija in Madžarska   	Hrvaška in Italija

Preberi
Učitelj Ivan: »Rekli ste, da ste nam pripravili video o malici. Kar pokažite ga!«

Otroci malicamo v šoli. Učenci in 
učenke prvih razredov, ki imajo 

jutranje varstvo, dobijo v šoli zajtrk. 
Tisti, ki ostajamo v šoli popoldne, ko 

imamo podaljšano bivanje, lahko 
pojemo v šoli tudi kosilo. 

Vsi pa dobimo v šoli malico,  
ki nam jo pripravijo šolske 

kuharice. Vsak učenec dobi kruh z 
namazom ali mlečni riž, obvezno 

pa sezonsko sadje. 

Namaz je vsak dan drugačen – marmelada, 
med, sir ... Ko imamo športni dan ali gremo 
na ekskurzijo, dobimo sendviče s šunko ali 

ogrsko salamo. Na naši šoli imamo za malico 
večinoma lokalne in ekološke izdelke.

49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zdaj si pa ti na vrsti!
Z informacijami, ki si jih dobil v videu, najprej dopolni urnik:

6.00–7.00 jutranje v _ _ _ _ _ o  (samo za 1. razred)
7.00–7.30 Z _ _ _ _ K (samo za 1. razred)
7.35–8.20 1. ura pouka
8.30–9.15 2. ura pouka
9.20–10.05 3. ura pouka

M _ _ _ _ A
10.25–11.10 4. ura pouka
11.15–12.00 5. ura pouka

K _ _ _ _ O
13.00–16.00 podaljšano bivanje

Zdaj si oglej še sličice.  
Označi jedi, ki jih učenci iz Ljutomera omenjajo v svojem videu.

jabolko       hruška      mleko       juha           pečenka       solata    kruh z marmelado    mlečni riž

Odgovori na vprašanja:
Kaj, kje in kako pa ješ ti? Kje zajtrkuješ? Kdo ti pripravi zajtrk? Kaj ješ za zajtrk?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kaj ješ za malico? Kdo ti jo pripravi?

_____________________________________________________________________________

Kaj pa ješ za kosilo? Kje kosiš? Kdo ti pripravi kosilo?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Pozor! 
ZANKA
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PAZI!!!
V italijanščini rečemo …                 V slovenščini temu rečemo  …

FARE COLAZIONE         Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 

FARE MERENDA         M _ _ _ _ _ _ I

Kaj pa, če bi v slovenščini rekli …   To bi pomenilo (dopolni) …

»narediti zajtrk«     PRIPRAVITI   Z _ _ _ _ K 

»narediti malico«        P _ _ _ _ _ _ _ _ I    

         M _ _ _ _ O

ALI VEŠ, DA …
Imen nekaterih jedi ne prevajamo, ker so s svojim imenom znane po 
vsem svetu. Ena od teh je …

Paziti moraš le na zapis: v italijanščini pišemo P _ _ _ A,  

v slovenščini pa P _ _ A.

Poznaš še kako drugo jed, ki je po vsem svetu znana samo z enim imenom?

________________________________________________________________________

Za druge jedi pa nimamo prevoda, ker so znane samo v nekaterih deželah:

To je blejska kremna rezina: kremšnita.  To je pakirana slaščica: ‚merendina‘. 

Za nekatere jedi pa imamo v vsakem jeziku celo več imen – toliko, kolikor je 
narečij. Katera slovenska imena poznamo za te slaščice? Ustrezno poveži in dodaj 
še kako narečno poimenovanje, če ga poznaš:

         

fritule        flancati         kroštole       miške       štravbe      fanclji

ALI VEŠ, DA … ---------------------------
---

--
--

-

?
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pišejo in rišejo
naši  šolarji

OŠ 

"TRUBAR 

- KAJUH"

BAZOVICA

4. R. V času prve pandemije zaradi covida-19 se je v mnogih evropskih muzejih 
rodila ideja poustvariti svetovno znana likovna dela. Ta ideja je nato 
oživela tudi v Sloveniji, kjer so po šolah nastale zanimive različice 
svetovno znanih likovnih del. Izziv so sprejeli tudi učenci 4. razreda 
osnovne šole P. Trubarja - K. D. Kajuha iz Bazovice, ki so se omejili na 
portrete slovenskih in zamejskih slikarjev in slikark.

Anja Kovačič  (Jože Cesar-  Operna pevka Nora Jankovič  1970)

Helena Renčel j 
( Ivana Kobilica- 
Avtoportret 1895)

Matija  Devetak (Jože Cesar-  Avtoportret 1960)

Noel Zottich  
(Matevž Langus- 
Anton Rudež 1833)
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Kevin Gregori  
( Jože Cesar-Pisatel j 
Boris  Pahor 1950)

Lara Čuk ( Ivana Kobilca-  Deklica 1926)

Manuel Cocevari  (Božidar Jakac-Portret Franceta Prešerna 1948)

Marko Radetič  
(Matevž Langus- 

Anton Rudež 1833)

Matia Ciuch (Jože Cesar-  Avtoportret 1978) Jan Doles (Jože Cesar-Zorko Jelinčič  1960)
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Pomlad na obzorju ...

Pietro Milani ,  3 .r. Sara Codarin,  3 .r. Viktor Zupic,  3 .r.

Francesco Ceresi ,  3 .r.Ilary Pacor,  3 .r.Mia Košuta,  3 .r.

OŠ 
"JOSIP  

JURČIČ"

DEVIN
3. R.

 
Knjižne nagrade 
Hajra Pobega, 3. r. OŠ "Josip Jurčič" - DEVIN
Učenci 4. razreda OŠ "TRUBAR - KAJUH" - BAZOVICA
Učenci 3. razreda OŠ "Josip Jurčič" - DEVIN 

 

OSTALI  
PRISPEVKI  
NA spletu: 

www.galeb.it



Hajra Pobega,  3. r.

OŠ "Josip Jurčič"  

DEVIN 

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

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

M A R E C 
2 0 2 1
LETNIK 67
Cena 2,10 €
Izhaja v Trstu.

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.

Izdaja: Zadruga Novi Matajur – Čedad
Glavna urednica: Alina Carli
Uredništvo: Martina Kafol, Michele Obit,  
Mitja Tretjak, Peter Ferluga
Odgovorni urednik:  
Francesco (Ace) Mermolja
Naslov uredništva:  
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  
– filiale di Cividale  
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

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO:  
Spletna knjigarna Buča
www.buca.si
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CHIARA SEPIN

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/idMv8viqN4o

Vaja za koncentracijO  
in SPROSTITEV 


