
M A R E C
2 0 2 0

Cena 2,10 €
Izhaja v Trstu.

7

#OSTANIMODOMA

#sKNJIGOVROKI



Barbara Gregorič Gorenc
napisala ilustrirala

Dunja Jogan

EDI 
MENI JE PA EDI VŠEČ:
ČRNI KODRI, MODRE OČI ...
SKUPAJ ODIGRAVA SKEČ
IN VES RAZRED SE SMEJI!

ON STANUJE BLIZU ŠOLE,
JAZ SEM MALO DLJE DOMA.
IMAM ORGLICE V ŽEPU,
ON PA KLARINET IGRA.

ON MI REČE – VEVERICA!
V ROKE VZAMEM BELO KREDO:
SRČEK NA ASFALT NARIŠEM:
VERICA IN EDO – MEDO!
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7 ‒ LOKOSTRELSTVO

NEKOČ, DALEČ DALEČ NAZAJ V 
ZGODOVINI SO SI LOVCI IN LOVKE 
POMAGALI S KOPJEM, BUMERANGOM 
ALI LOKOM, DA SO UJELI ŽIVAL ZA 
KOSILO. 

 

DANES JE LOKOSTRELSTVO 
ŠPORT. TEKMOVALCI NAJVEČKRAT 
TEKMUJEJO V STRELJANJU V TARČO. 

 

V NEDELJO SE NA GOZDNI JASI 
ZBEREJO LOKOSTRELCI. OPREMLJENI 
SO Z LOKOM, V TOKU IMAJO 
PUŠČICE. 

INDIJANCI SO BILI MOJSTRI 
STRELJANJA Z LOKOM. 
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PRVI KROG TEKMOVANJA JE 
MIMO. KDO SE BO UVRSTIL V 
NADALJEVANJE? 

 

TO JE BILO IMENITNO TEKMOVANJE, 
O KATEREM SO PREBIVALCI GOZDA 
ŠE DOLGO GOVORILI.

ZDAJ PA ŽE VEMO, KDO JE 
ZMAGOVALEC. BRAVO, ROBI HUD!
 
ZLATA MEDALJA PRIPADA ROBIJU 
HUDU, SREBRNA DIANI IZ GOZDA 
IN BRONASTA MIŠKI IZ MALE VASI. 

V DRUGEM KROGU SE BODO 
POMERILI MEDVED IN MIŠKA IZ 
MALE VASI, ROBI HUD IZ MAČJEGA 
DOLA IN DIANA IZ GOZDA.
 



NALOGE

SLIKI SE RAZLIKUJETA V SEDMIH PODROBNOSTIH! 

JIH NAJDEŠ?

PREČRTAJ, KAR NE DRŽI!
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KADAR NE VEŠ ZAGOTOVO, KAJ POMENI NEKA BESEDA, POIŠČI RAZLAGO NA WWW.FRAN.SI

ŽIVALI SO STRELJALE V DREVO.
TEKMOVANJE JE POTEKALO V TOREK.
INDIJANCI SO BILI ODLIČNI LOKOSTRELCI.
V DRUGI KROG SE JE UVRSTILA TUDI PODLASICA.
ZMAGOVALEC TEKMOVANJA JE BIL ROBI HUD.
NA DRUGEM MESTU JE BILA MIŠKA.
MEDVED SE JE UVRSTIL NA ČETRTO MESTO.



Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Nik in dežnik

1) Kako si predstavljaš Nika? Nariši ga.
2) Kako bi opisal/-a živahnega dečka Nika?  

S pomočjo učiteljice poiščite čim več pridevnikov.
3) Deževati, zmrdovati se, negodovati, obuti si, hudovati se, 

priporočiti, počakati in vzeti so  glagolski nedoločniki.  
Z glagoli napiši osem povedi.

4) Poznaš pravljico Moj dežnik je lahko balon, ki jo je 
napisala Ela Peroci, ilustrirala pa Marlenka Stupica?  
Še danes je to zanimiva otroška knjiga.  
Pozanimaj se, ali jo imate v šolski knjižnici.
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NAŠ NEUGNANI NIK
NI NOBEN SVETNIK.
KO MOČNO DEŽUJE,
ZMRDUJE SE IN NEGODUJE,
NERAD SI ŠKORENJČKE OBUJE.
ZATO ŽE PRED ODHODOM V ŠOLO
MAMA SE HUDUJE IN PRIPOROČI:
»POČAKAJ MALO, DRAGI NIK,
S SEBOJ VZEMI VSAJ DEŽNIK!«



ZMAJ

Tina Arnuš Pupis
napisala ilustrirala

Ajlin Visintin

V MLAKI VLADA DIRENDAJ –
TJA SE JE NASELIL ZMAJ.
VSAKO JUTRO OGENJ BRUHA,
MLAKA JE ŽE SKORAJ SUHA.

LE OD KOD SE JE VZEL?
NAJBRŽ REVEŽ JE ZAŠEL.
ZDAJ PA ŽABAM ŽIVCE PARA 
IN NOBEDEN GA NE MARA.
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ŽABE GLASNO SO REGLJALE,
DA BI ZMAJA STRAN PREGNALE.
TA NAPOSLED UGOTOVI:
»ZAME TU PROSTORA NI.«

URNO SE NA POT PODA
VSE TJA ZA DEVET GORA.
ZA DEVETO JE GORÓ
NAŠEL SVOJO PRAVLJICO.
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OSUPLJIVE LASTNOSTI ŽIVALI
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STROKOVNJAK ZA GRADNJE

Marjeta Zorec
napisala

Nobeno živo bitje, razen človeka, ne spreminja svojega življenjskega 
prostora kot bober. Je graditelj vodnih stavb, brodar in podiralec 
dreves. Ukvarja se z inženirskimi, tesarskimi in zidarskimi deli.
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ilustrirala
Katerina Kalc



Če hoče podreti drevo, se postavi na zadnje noge in vanj zasadi 
ostre, zakrivljene kremplje na sprednjih nogah. Na sprednjih 
nogah nima plavalne kožice, zato jih lahko uporablja kakor roke. Z 
zadnjimi nogami se močno razkorači in se opre na rep. Sprednje 
zobe, dletasto oblikovane, zasaja v les, kakor bi ga nabadal na 
vilice, spodnji zobje pa glodajo globoko zarezo slab decimeter niže. 
Počasi in vztrajno kroži okrog drevesa in gloda deblo, dokler večji 
del drevesa ne stoji le na eni točki. 
Ko začne v deblu popuščati, bober preneha, gleda in posluša.  
Če drevo ne pade, ga še malo ogloda. Ko pa se nagne, bober 
obstane. Zasliši se pokanje v deblu in švistenje vej po zraku. Še 
preden drevo trešči na tla, vsi bobri v soseščini izginejo pod vodo. 
Potem vzdignejo smrčke na plan, nekaj časa še poslušajo, da se 
prepričajo, da ni nevarnosti.

Preden si ustvarijo družino, si pari bobrov poiščejo potok ali reko, 
kjer si naredijo lastno umetno jezero. Zajezijo ga z drevjem, ki ga 
sami posekajo s svojimi ostrimi zobmi. Njihovi jezovi so narejeni iz 
lesenih hlodov, ki jih na rečno dno vodoravno polagajo enega na 
drugega ter jih z blatom in kamni pritrdijo na dno. Včasih je tak 
jez dolg do 100 m in 5 m širok na dnu.

Ko je jez narejen, začnejo bobri graditi dom. Ta je zgrajen podobno 
kot indijanski šotor in ima enega ali dva podvodna vhoda. Glavna 
bivalna ploščad je tik nad vodo, trdna streha, ki je čvrsto spletena 
iz dračja in slame ter utrjena z blatom, pa dom varuje pred 
vsiljivci. Samec in samica potrebujeta 6 mesecev, da si zgradita svoj 
dom, v hudi stiski pa le en mesec. 

Bobri imajo celo svoj dan: 7. april je mednarodni dan bobrov.
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Pomlad: Bronasti zvonček

Natalija Šimunovićc’
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Gozdiček ob šoli je potihnil, še ptičjega petja ni bilo slišati. 
Po potki so hodili otroci, obuti v tople škorenjce. Ko so prispeli 
do starega jesena, so se podrsali po zamrznjeni luži, dokler 
je šlo. Nekega dne je led počil, vedno več zelenja je kukalo 
skozi bele zaplate umazanega snega in ptičji vrvež jih je spet 
spremljal, ko so preskočili umazano lužo pod jesenom. 

»Sneža, Krista, Bela …, domov…ov…ov!« se je nekega večera 
pripodilo s severnim vetrom in se zaletavalo v šolsko dvorišče. 
A v gozdu se ni nič zganilo. Snežinke so zadovoljno obležale 
po kotanjah, kristali so se zamazani valjali ob blatni luži pod 
starim jesenom in čisto vseeno jim je bilo, kaj na daljnem severu 
zganja Zima. Zjutraj je zato Zima prosila sonce, naj toplo posije 
na gozdiček, še posebej na vse plundraste ostanke porednih 
snežink. 

In prav to je sonce tudi storilo: čez modro nebo se je 
pripeljalo in požgečkalo s svojimi žarki zaspano naravo. Iz 
skritih kotanj in struge potočka so se počasi dvignile meglice. 
Če si pozorno poslušal, si slišal hehetanje nagajivk, ki so se šle 
skrivalnice. A kmalu se je pripodil veter, močno potegnil in jih 
odpeljal s seboj. Naravnost k Zimi so šle, Krista, Bela in Sneža. 
Na poti na sever bodo počasi spet zamrznile, se spremenile 
v prelepe kristale in snežinke, morda se bodo celo umile in 
počesale, da ne bo Zima še bolj jezna nanje. 

Sonce je zdaj posijalo še topleje in požgečkalo Jesenčka, da je 
od ugodja pretegnil svoje okončine prav do koreninic.
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Do koreninic? Od kdaj pa ima koreninice, se je spraševal in 
opazoval nad seboj svoj stari jesen. Visoko, visoko nad njim so 
čepeli njegovi prijatelji listki in kot zeleni svitki čakali, da se 
razgrnejo po svežih vejah. Mar ne paše tudi sam tja gor? Jesenček, 
junaški listek, ki je v deželo pripeljal zimo, bi vendar moral biti 
na najvišji veji!

Tako se je pogovarjal sam s sabo, zraven pa si je moral 
priznati, da tiči v zemlji, namesto da bi se veselo gugal v vrhu 
drevesa. 

Naenkrat ga je zgrabil smeh, nekaj ga je požgečkalo. »Hi, hi … 
dovolj, dovolj,« je prosil žgečkalca, ki pa ni bil več sončni žarek, 
pač pa deževnik, ki je pravkar pomolil glavo iz zemlje. 

»Si me ti žgečkal?« je Jesenček v smehu vprašal črva, ki se ga 
je še držala topla prst iz globin.

»Oprosti, zapletel sem se v tvoje koreninice in nikakor nisem 
mogel ven,« je rekel deževnik in izpljunil grižljaj prežvečene 
prsti.

Jesenček ga je pogledal in zaskrbljeno vprašal: »V koreninice?« 
Deževnik se je čisto na kratko zamislil, potem pa rekel: 

»Pardon, ti nimaš koreninic.« 
Jesenček si je oddahnil – torej se mu le sanja, da je pritrjen v 

zemljo.
»Zvončki imate čebulico in laske, se opravičujem, ker se nisem 

bolje izrazil,« se je popravil deževnik. 
Jesenček ga je debelo pogledal.
»Zvončki?« je vprašal, smehljaj na njegovih ustih pa se je 

spremenil v začudeno zijanje.
Deževnik je pokimal. »Ja, zvončki. Sem spet kaj narobe rekel? 

Zapletel sem se v laske tvoje čebulice, dragi zvonček. Zelo dolge 
imaš in še čisto nepočesane. Predlagam, da začneš s pomladnimi 
opravili, sicer bo še veliko težav s tabo,« je še na hitro dodal, 
potem pa izginil v temen rov rahljat prst sosedu, ki se je čisto 
jasno zavedal, da je zvonček in si je tudi že razčesal laske na 
svoji sočni čebulici. SE NADALJUJE
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RDEČI BLISK IN MISS NERA

V
ELJA ZA BRALNO 
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ZDRS V MEDVEDJO JAMO  IN NEPRIJETNO ŽVIŽGANJE

Evelina Umek
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Pot me je zanesla do medvedje jame, globoko spodaj so tacali sem 
ter tja štirje medvedi. Povzpel sem se na kamnito ograjo, se sprehajal 
po njenem robu in si ogledoval kosmatince. Prav nič elegantni se mi 
niso zdeli, bili so vidno zdolgočaseni. Kako majhen je bil njihov svet, 
sem pomislil, čeprav je jama velika.

»Pazi, da ne padeš v jamo,« se je oglasil znani glasek. Miška me je 
dohitela.

»Zakaj bi padel vanjo?« sem se odzval.
»Nesreče se dogajajo,« je zašepetala. »Če te medvedja šapa oplazi, 

lahko raztrga tvoj lepi kožušček.«
Napol sem se obrnil in spodrsnilo mi je. Obvisel sem na ograji, se s 

krempeljci trdno držal na njenem robu in razmišljal, kje je medved. Kaj 
če padem nanj? Potem pa sem se zbral, se zavihtel na ograjo in skočil 
na varno stran.

»Ti si kriva!« sem jo nahrulil.
»Opozorila sem te,« je rekla miška, »nesreča nikoli ne počiva. Sicer 

pa imajo medvedje radi sadje, ti pa nisi užiten sadež. Tudi meden 
nisi.«

»Vem, da so medvedje zveri, da imajo radi sadje, med in tudi kaj 
živega. Zato jih ljudje streljajo,« sem ji razložil.

»Nič ne vem o tem,« je bila odrezava. Vsaj enkrat sem več vedel kot 
ona.
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ZDRS V MEDVEDJO JAMO  IN NEPRIJETNO ŽVIŽGANJE

»Zakaj mi slediš?« sem jo osorno vprašal.
»Jaz? Tebi? Še na misel mi ne pride!«
»Zakaj pa si se znašla ob meni, saj bi lahko šla svojo pot.«
»Hotela sem pogledati k medvedom. Taka je moja navada.«
Nisem se hotel več pregovarjati.
Potem sem zaslišal ušesa parajoče žvižge, žvrgolenje, zvenelo je kot 

tuljenje rešilca ali policijskega avtomobila. Bil sem zbegan in, moram 
priznati, tudi malo prestrašen. Mojim občutljivim ušesom takšen hrup 
škodi.

»To sta zlatolična gibona,« me je poučila miška.
»Imata zlata lica?« sem zafrkljivo vprašal.
»Iz čistega zlata,« mi je odgovorila, »bahavi nevednež.«
»Glavo mi bo razneslo!« sem tožeče zamijavkal.
»Pojdiva jih pogledat,« je predlagala. »Blizu sva.«
Najprej sem preveril, ali ni v bližini nobenega preganjalca, 

obiskovalca ali otroka, in ker je bila pot prosta, sem se odločil, da si 
ogledam oba zlatoličnika. Eden je bil rumene barve, drugi pa črne z 
rumeno dlako na licih. Čepela sta vsak na svojem drevesu in žvižgala, 
žvižgala.

»Zlatolični giboni živijo v tropskih gozdovih jugovzhodne Azije,« me 
je poučila vsevedka.

»Zaradi mene lahko živijo na Marsu,« sem zinil, tako sem bil 
razdražen. Hotel sem že oditi, ko sta nehala žvižgati, se spustila 
z drevesa in začela loviti ptico, ki je bila skupaj z njima v ogradi. 
Ustrašil sem se, da jo bosta zagrabila.

»Poglej zdaj,« me je opozorila miška.
Opici sta se ji približali. Ko sta bili 

dovolj blizu, ju je napadla s svojim 
dolgim kljunom.

»Bravo!« sem vzkliknil. 
Zlatoličnika sta se spet pognala 
vsak na svoje drevo in začela svojo 
obupno pesem.

»Grem,« sem oznanil.
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Štorklja je vzbudila moje zanimanje in želel sem videti še druge 
ptice. Znašel sem se ob vodi in lahko sem občudoval labode, pelikane, 
race, gosi in čaplje. Ene so elegantno drsele po vodi, druge so vadile 
ravnotežje na eni nogi. 

 »Katera od vodnih ptic ti je najbolj všeč?« je vprašala miška, ki se 
je spet pretihotapila v mojo bližino.

»Ne vem, zakaj mi bi morala biti katera bolj všeč od drugih?« sem 
odgovoril.

»Katera ti je pa najbolj zanimiva?« je še vztrajala.
»Zanimiva ... morda pelikan. Zaradi vreče, ki mu visi pod kljunom.«
»S to kožno vrečo pelikan lovi ribe – je zelo uspešen ribič.«
»Tako nerodno hodi,« sem ugotavljal.
»Zato pa dobro plava in tudi leti, poglej, kako velika krila ima,« me 

je opozarjala miška.
 »Greva bliže?« me je povabila.
 »Kam bliže?« 
 »K vodi. Boš namočil tačke,« je zacvilila.
  »Kar sama jih namoči,« sem se odzval.
  »Ooooo, se bojiš vode?« me je izzivala.
  »Ne bojim se vode, preprosto je ne maram. Ko sem bil še majhen, 

me je Ada okopala, ker sem se umazal. Kakšen grozen občutek! Moj 
mokri kožušček se sploh ni hotel posušiti. Še zdaj me zmrazi ob misli, 
da bi me kdo potunkal. Brrr!« sem se oddaljil.

Obenem sem pomislil, da sem ob pogledu na vodne ptice popolnoma 
pozabil na svojo mačjo, plenilsko naravo in jih preprosto občudoval. 

  Zvesto spremljevalko miško sem vprašal: »Koliko ptic je v živalskem 
vrtu?«

  »Veliko. Bi rad videl največje?«
»Seveda.« 
»Na to boš še malo počakal,« je rekla in me zapustila. 
Tudi prav, sem pomislil. Se bom vsaj spočil, se umil in pregledal 

krempeljce. Bal sem se, da sem si jih tam pri medvedih poškodoval. 
Poiskal sem si miren kotiček in se predal mačji toaleti.

SE NADALJUJE
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Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

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

1. NAJDEMO GA:
M: v osrednjem delu Severne in  

 Južne Amerike
N:  v Afriki
R:  v severni Evropi

2. METULJ JE:
I:  žuželka, ki ima 4 noge in   

 dvodelno telo
O:  žuželka, ki ima 6 nog in   

 tridelno telo
U:  žuželka, ki ima 6 nog in   

 enodelno telo

3. TELO SESTOJI IZ:
Ž:  glave in prsnega dela
S:  glave in zadnjega dela
N:  glave, prsnega in zadnjega dela

4. PERUTI:
A:  ima dva para čudovito  

 obarvanih kril
Z:  ima dva para živo rumenih kril
E:  ima dva para sivo črnih kril 

5. SELI SE, KER:
R:   bi mraz pozimi uničil jajca in 

gosenice. Iz Amerike se seli 
do Indonezije, Avstralije, Nove 
Zelandije

F:  bi mraz pozimi zamrznil jajca  
 in gosenice. Iz Amerike se seli  
 v Afriko

D:  se gre parit in iskat svilničevko 

6. HRANI SE:
B:  metulji z roso, gosenice z ušmi
C:   metulji s cvetnim nektarjem, 

gosenice z mrhovino
H:   metulji s cvetnim nektarjem, 

gosenice pa s svilničevko

OOOOOO    
je čudovito obarvan metulj  
s 6 nogami in tridelnim telesom. 
Njegovo telo je sestavljeno iz 
glave, prsnega in zadnjega dela. 
Pozimi se iz Amerike seli vse do 
Indonezije, Avstralije in Nove 
Zelandije, ker bi mraz uničil jajca 
(samica jih odloži na svilničevko) 

NODI
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in gosenice. Je 
občudovanja vreden, 
saj v času selitve 
preleti več kot 
tisoč kilometrov. 
Kljub tankim 
krilom je močan 
in vzdržljiv 
letalec. Hrani 
se s cvetnim 
nektarjem, 
gosenice pa s 
svilničevko.

 

ŽE VEŠ:
- da je bil najdaljši dokazan let  

dolg 500 km?
- da leti na selitveni poti  

s hitrostjo 17,5 km/h?
- da je vpadljiva barva gosenice 

opozorilna, ker je nevarna in 
neužitna?
- da se na zimskih bivališčih v 

Mehiki zbere naenkrat tudi do 
100 milijonov monarhov?
- da mu je po videzu najbolj 

podoben afriški monarh?
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1. TA OSEBA JE:
V:  vrhovni vladar podeželja
M: vrhovni vladar države
Ž:  vrhovni vladar mestne občine

2. V NAVADI JE:
O:   da se to mesto deduje  

ali ga nasledi najstarejši sin
E:   da se to mesto pridobi  

na volitvah
A:   da se to mesto kupi na občini

3. PODOBNI NAZIVI SO:
Z:  deček ali deklica, mož ali žena
Ž:  samec ali samica
N:   kralj ali kraljica, princ ali 

princesa, cesar ali cesarica, 
vojvoda …

4. KOT VEČNI CESAR JE V EVROPI ZNAN:
A:  Franc Jožef
H:  Napoleon Bonaparte
F:  »Gigi« Buffon

5. S TO UREDITVIJO SO SLEDEČE DRŽAVE:
Š:   Slovenija, Hrvaška, Srbija, 

Makedonija, Črna gora
R:   Velika Britanija, Švedska, 

Monako, Jordanija, Tajska, 
države Bližnjega vzhoda

B:  Norveška, Sibirija, Islandija

6. NAJSTAREJŠA ZNANA ŠE ŽIVEČA KRALJICA JE:
C:  Elizabeta Bavarska (Sissi)
H:  Elizabeta II. Britanska
D:  Marija Terezija

OOOOOO  
je vrhovni vladar države. 
Navadno se to mesto podeduje ali 
pripada najstarejšemu sinu. Monarhi 
nosijo v različnih državah različne 
nazive: kralj ali kraljica, princ ali 
princesa, cesar ali cesarica, vojvoda, 
veliki vojvoda ali nadvojvoda, veliki 
kan. 
Kot večni cesar je znan Franc 
Jožef, najstarejša še živeča kraljica 
pa je Elizabeta II. Britanska. 
Znane države z ureditvijo 
monarhije so: Velika Britanija, 
Švedska, Monako, Jordanija …

ŽE VEŠ:
- da je bil Dunaj nekoč sedež najmočnejših 

monarhij v Evropi?
- da je bil Pulj nekoč glavno pristanišče 

Avstro-Ogrske monarhije?
- da je najbolj znan francoski cesar 

Napoleon Bonaparte z vzdevkom  
»mali veliki mož«?

22



V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

ŽALJIVI MIŠON

Darinka Kobal
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Miška Frančiška si je zaželela novo pentljo. Svežo. Iskala jo je, 
iskala, a je ni našla. Zemlja je bila še pusta in prazna, rastlinje 
vse uvelo in nikjer ni bilo videti nič lepega. Nenadoma se ji je 
posvetilo in od silnega veselja je zacvilila:
   »Naveličala sem se že teh rjavih barv. Mislim, da mi bo tudi 
zimzelena pentlja lepo pristajala.«
   Na vso moč je tekla po gozdni poti in bila zamišljena. Tako 
neprevidna, da se je skoraj zaletela v mišona, ki jo je že ves čas 
opazoval. Ta je namrščen kot sršen zakričal:
   »Kdo pa si ti? Kakšna pa si?«
   »Kakšna? Prav takšna, kot me vidiš!«
   »Vidim te, vidim! Smešna in obupna.«
   Zdaj se je miška Frančiška ustavila in ga pogumno pogledala v 
oči:
   »Zakaj smešna? Zakaj obupna?«
   »Nikoli še nisem videl bele miši z izbuljenimi rdečimi očmi, 
rdečim repom in prav takšnimi nožicami. Pa še s pentljo okrog 
vratu.«
   »Tako misliš? Pa povej, kaj bi naredil ti, če bi prišel na svet 
bele barve, tak kot jaz? Bi se skril? Bi se zakopal v zemljo? Bi se 
ubil? Morda bi se prebarval? Povej, povej! Bi si ti izpraskal oči ali 
bi nosil očala?«
   Mišon je molčal. Morda je razmišljal, mogoče ga je bilo sram, da 
je govoril tako žaljivo. Miška Frančiška ga je mirno gledala v oči 
in ga vprašala:
   »Veš, kaj sem naredila jaz?«

MIŠKA FRANČIŠKA
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   Odkimal je, zato je nadaljevala:
   »Najprej sem jokala. Dolgo me je bilo sram, potem pa sem 
ugotovila, da sem navadna, običajna miš. Taka kot druge, zato je 
popolnoma vseeno, ali imam sivo ali belo barvo. Taka sem kot ti, 
le malo drugačna. Zaradi drugačnosti sem si nadela še pentljo, 
ki me razveseljuje, in zdaj sem jaz jaz, bela miška Frančiška.«
   Mišona je to govorjenje presenetilo. Ostal je brez besed, 
potem je mnogo bolj prijazno vprašal:
   »So tvoje pentlje vedno iz rož, ki jih najdeš v gozdu ali na 
travniku?«
   »Vedno, saj poznam vse rože tod okoli. Znam se polepšati 
in poiskati take, ki mi pozdravijo trebušček, ko me boli. Vem, s 
katero rožo si bom sprala oči ali si skuhala čaj, če me bo bolelo 
grlo. Kaj znaš pa ti? Biti domišljav, predrzen in žaljiv!«
   Zdaj je bilo mišona zares sram. Ni več jezikal in žalil, saj se 
sam ni mogel pohvaliti z ničimer. Bil je sicer postaven, lep na 
pogled, a to je bilo vse, s čimer se je lahko ponašal. Še opravičiti 
se ni znal, ampak se je brez besed obrnil in izginil v črno noč. 
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Pri Emilu doma je razburljiv dopoldan. Očka in mamica se 

odpravljata na krajše počitnice. V predsobi se kopičijo kovčki in 

torbe, mama hiti sem in tja, očka pa nervozno čaka z letalskimi 

vozovnicami v roki. Zamisel, da gresta sama na počitnice, Emilu ni 

všeč.

»Hočem z vama, hočem z vama!« sitnari.

»Prihodnjič, dragec,« strogo odvrne babica, ki je zadolžena za 

čuvanje vnučka. »Bob bi te preveč pogrešal. Kajne, Bob?« se obrne 

k psu, ki vznemirjeno sledi dogajanju in veselo bevska.

»Res je,« doda očka. »Ne moreš pustiti najboljšega prijatelja 

samega doma. Saj veš, da na letalo ne sme.«

»Pa pojdimo vsi skupaj z vlakom!« Emil brž najde rešitev.

»Čez morje vlak ne pelje,« odgovori mama in ga mimogrede 

hitro poboža po licu.

»Torej gremo z ladjo,« se hitro znajde Emil.

»Ladje ne vozijo po kopnem,« razloži očka. »Še za našo reko so 

prevelike.« 

»To je prevara!« zaihti Emil in tudi Bob kratko zatuli.

Mama ga stisne k sebi in poljubi na lički. »Srček, z očkom 

praznujeva, ker se imava rada že celih deset let. Ko sva se spoznala, 

tebe še ni bilo, veš. Zdaj bova nekaj dni sama, potem pa bomo spet 

vsi skupaj. Saj ti ne bo hudo, kajne? Velik fant si.« 

Vsaj s tem zadnjim se Emil popolnoma strinja. Pogoltne solze in 

Neli K. Filipićć
napisalA
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ilustrirala
Ana Zavadlav

EMILOV SVET
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prikima. Potem je čas samo še za hitre objeme in že odhitita z 

dedkom, ki ju pelje na letališče.

»Tako, pa smo sami,« zavzdihne babica in zaklene vrata hiše. 

Emil in Bob ji sledita v dnevno sobo. »In zdaj bom kuhala kosilo. 

Jedli bomo pozno, ko se vrne dedek.«

»Ampak babi, meni je dolgčas.« 

»Krasno,« odvrne babica. »Če ti je čas dolg, ga lahko izpolniš z 

vrsto zanimivih reči. 

Na primer s knjigami,« 

pokaže na mizico, 

na kateri stoji stolp 

slikanic.

Ko gre za kuhanje,  

se babica ne šali, Emil 

to dobro ve. Zato 

ubogljivo sede na tla 

in s kupa jemlje knjigo 

za knjigo. »Poglej, Bob, 

strašni gusarji,« mu kaže 
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ilustracije. »Ti ne znaš brati. 

Še sreča, sicer bi te bilo strah.« 

Bob zazeha, Emil pa se zatopi v 

knjige. 

Iz kuhinje se sliši ropotanje 

loncev. Iz kota dnevne sobe 

prihaja enakomerno bitje stenske 

ure. Tik-tak, tik-tak, venomer ponavlja, 

Emil pa se pogreza v zgodbe, v katerih se 

palčki borijo proti velikanom, v katerih bruhajo 

vulkani, oživijo dinozavri in še mnoge čudne stvari, da 

pozabi ne le na čas, pač pa tudi na mamo in očka. In na babico. 

Ko končno pokuka izza skladovnice slikanic, presenečeno ugotovi, da 

ni nikogar. Pokliče babico – nič. Pokliče Boba – spet nič. Hiša je skoraj 

v temi, če ne šteje stoječe luči poleg sebe. Skozi okna prihaja le šibka 

svetloba, kmalu bo mrak. Stopi do kuhinje, kjer izpod toplih pokrovk 

prijetno diši. Lačen je in prav rad bi si vzel nekaj od teh dobrot, vendar 

se počuti nenavadno. Sliši le razbijanje svojega srca. V nogah je negotov, 

kot bi bil sila utrujen. Barve njegovega doma so se spremenile v različne 

odtenke sive. Kaj se je zgodilo, medtem ko je bral? Kje so vsi? Zakaj ga je 

nenadoma strah? Takrat se ove, da je sam doma. Toda ali je res sam? Kaj 

se skriva v onem kotu? Ali se ni zavesa pravkar premaknila – kaj, če se 

izza nje skriva zlobni palček? 

Čuti, kako ga grabi panika, in steče proti stikalu za luč, toda še 

preden ga doseže, ga še nekaj drugega zgrabi za nogo – skoraj zagotovo 

je to velikanova roka. Prsti ga stisnejo za gleženj, da nemočno telebne 

na tla. Z brcanjem mu uspe rešiti se velikanove roke in odplazi se v 

drugo stran, a gorje – kaj neki tam zadaj tako rdeče utripa? Prisegel 

bi, da so to zlobne oči deinoniha, strašnega kremplja med dinozavri, ki 

mežika od zadovoljstva, ker ga bo pojedel v dveh zalogajih. Emil zakriči 

in se požene stran. Ne gleda, kam teče, zaleti se v nekaj trdega, kar 
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grozno zahrešči – zagotovo krmilo ladje groznega gusarja. Nato se 

zaplete v nekaj mehkega, prav gotovo so mreže, ki jo za čarovnico 

pletejo hudobni pajki. Otepa se z rokami, beži iz prostora v prostor, 

poskakuje po eni nogi, spotika se in pada in končno omaga pod 

gomilo lovk požrešne hobotnice. »Na pomoč! Na pomoooooč!« zakriči 

na vso moč, kajti ni več časa za pogum, važno je le, da preživi.

Tedaj se iznenada prižgejo luči. Nad njim stoji babica in ga 

karajoče gleda. »Kakšen nered povsod! Pa si obljubil, da boš priden, 

medtem ko skočim do trgovine.« 

»Da bom priden? Obljubil sem ti?« 

»Ja, prosila sem te, če greš z mano, da sprehodiva Boba, pa nisi hotel! 

Zdaj pa tole!«

Izza njenega hrbta se prikaže Bob. V gobcu nosi veliko kost in 

prijazno maha z repom.

»Torej si ga?« olajšano zavzdihne Emil.

»Koga?« vpraša babica.

»Moj najboljši prijatelj,« reče Emil in objame 

Boba okrog vratu. »Ubil je strašnega 

kremplja.« 

»A tako. No prav. In 

jaz sem iz njega 

skuhala juho. 

Pridi, kosilo 

te čaka,« ju 

babica pelje v 

kuhinjo.

SE NADALJUJE
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Časovni stroj

Marko se je spravljal spat. Ugasnil je luč in se z odejo, na 

kateri je bil narisan časovni stroj, pokril do vratu. Skoraj je 

že zadremal, ko je odeja zabrnela in se dvignila v zrak. Marko 

jo je potegnil nazaj in se zavil vanjo, čvrsto si jo je spodvil 

pod noge, da mu ne bi pobegnila. Odeja se je odmotala izpod 

dečkovih nog, zabrnela in se znova dvignila v zrak. Marko jo 

je zagrabil in želel potegniti nase, a je odeja v zrak dvignila 

tudi njega. Fijuuu, je bilo slišati, in že sta zletela skozi okno 

ter se dvignila visoko v nočno nebo. Odeja je letela, Marko 

se je krčevito oklepal njenega roba in prestrašeno bingljal v 

zraku. 

»Na pomoooooč, rešite meeeeee!« je vpitje rezalo v temno 

noč. In naenkrat se je slišalo pif in puf in leteča odeja z 

bingljajočim dečkom je izginila. Kmalu sta se Marko in odeja 

mehko spustila na tla. 

Odeja je prekrila dečka, ki je krilil in se poskušal skobacati 

izpod nje. 

»Zdravo. Kakšen trik je to?« je butnil v Marka pozdrav 

dečka, ko se mu je končno uspelo rešiti puhastega objema.

»Kaj? Kakšen trik?« je zmedeno vprašal Marko. 

»To z odejo je trik: zdaj si in zdaj te ni,« je pojasnil deček. 

Hokus pokus, čaribli čarubli 
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»A, to misliš! To ni trik, to se mi ves čas dogaja. To je 

zaradi časovnega stroja …« je razlagal Marko. 

»Vauuu, to je čisto prava čarodejska odeja? Taka kot 

jo uporabljajo čarodeji? Si ti čarodej? Me veseli, sem 

Harry, bodoči čarodej,« je bil deček še bolj navdušen, od 

vznemirjenja so mu žarele oči. Brž je zlezel pod odejo. 

»Hokus pokus, čaribli čarubli, naj se zaiskri, že me več ni!« 

ga je bilo slišati. 

Marko je začuden opazoval dečka, ki je 

pod odejo izrekal nenavadne uroke. 

»Me še vedno vidiš?« je deček čez 

čas pomolil glavo izpod odeje. Marko 

je tiho prikimal. Harry je razočarano 

zavzdihnil, se znova pokril in žebral 

nov urok. Čez čas je znova pokukal ven 

in pri Marku preveril, ali ga še vidi. 

Marku je šlo na smeh, a ni želel užaliti 

zabavnega prijatelja. 
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SE NADALJUJE

»Ne obupaj, vaja dela mojstra,« ga je poskušal potolažiti.

»Ah ja, upam, da mi uspe. V soboto bo tekmovanje za 

čarodeja leta 1884. Tako rad bi se pokazal s svojim trikom,«  

je zamišljeno zavzdihnil deček. 

»Čakaj, poglej, takole poskusi,« mu je naposled predlagal 

Marko in zlezel pod odejo. Harry ga je napeto opazoval. Takrat 

pa je zabliskalo, zahreščalo, se zakadilo, odeja se je dvignila 

v zrak, Marko jo je čvrsto zagrabil in že sta odletela v temno 

noč. 

»Poooooočaaasiiiiii,« je še bilo slišati Marka, preden sta 

čisto zares izginila. 

»Vau, kakšen urok! Samo ‚poooooočaaaaasiiiiii‘ zavpijem in 

že letim! In že me več ni!« je vzkliknil Harry in navdušeno 

zaploskal.

Marko pa je z odejo prijadral skozi okno v sobo in 

štrbunknil na posteljo. Že je smrčal, odeja pa ga je mehko 

pokrila. 

NOVO ZNANJE:
Harry Houdini je bil prvi svetovno znan iluzionist in 
čarodej. Rodil se je leta 1874 v Budimpešti. Najbolj je 
bil poznan po triku, s pomočjo katerega je izginil in se 
pokazal na drugem kraju.  
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BITI ŽIVAL  

Maša Ogrizek
napisala

Zoja je zaradi sanj o babici na rogato starko gledala 

drugače. Strahospoštovanje, ki ga je čutila dotlej, sta zamenjali 

naklonjenost in hvaležnost. Nič več ni čutila, da je z ostalimi 

otroki-živalmi ujetnica, ampak gostja. Prvič je pomislila, da je 

ena od izbrank in izbrancev, s katerimi ‘ta rogata’ deli svoje 

modrosti, obenem pa jim pušča vso svobodo. 

Dnevi so minevali in Zoja, Artur, Benjamin, Medeja in 

Sofija so se počasi, a vztrajno spreminjali v živali. Medeja je 

tako nekega jutra, pet dni pred novembrsko polno luno, začela 

hoditi po vseh štirih, pa tudi obleko je odvrgla, saj je bila že 

v celoti prekrita z dlako. Edini del telesa, ki je ostajal delno 

človeški, je bil njen dobrodušni obraz. 

Deklica-medvedka je imela vse manj časa za druženje s 

prijatelji, saj se je z ostalimi otroki-živalmi, ki so bili v 

taboru skoraj dve polni luni, pripravljala na slovesen sprejem 

med živali. Rogata starka jih je vsak dan po zboru odpeljala 

v oddaljen del gozda, kamor je bilo ‘prvolunašem’ strogo 

prepovedano vstopiti. 

»Bliža se čas našega odhoda. Le še nekaj noči nas loči od 

polne lune,« je nekega večera na terasi resno začela Zoja.

»Jaz bom ostala tukaj,« jih je presenetila deklica-medvedka.

»Kako to misliš?!« se je razburil Artur.
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»Tako kot sem rekla,« je bila odločna Medeja. »Všeč mi je, 

da sem močna in da skrbim sama zase. Prejšnjega življenja se 

skoraj ne spomnim več,« je mirno dodala. 

»Ampak če boš medvedka, najbrž ne boš mogla več 

govoriti,« je skrbelo Sofijo. »Pa razmišljati tudi ne.«

»Ha-ha, še sreča!« se je zasmejala Medeja. 

Zoja ni rekla ničesar. Močno je objela prijateljico, saj 

je čutila, da je Medejina odločitev dokončna. Benjamin je 

deklici-medvedki zlezel na hrbet in zajokal. Ob njej se je 

počutil varnega. Ponoči se je pogosto pritihotapil v njeno 

hiško in se stisnil ob njeno mogočno telo.

»Odslej moramo biti pazljivi!« je naslednjega dne, ko je 

starka odpeljala ‘drugolunaše’, razburjeno naznanil Artur. 
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»Jaz Medeji ne zaupam več.«

»Zakaj?« je zanimalo Sofijo.

»Kot kaže, je prestopila na drugo stran,« ji je odgovoril Artur.

»Lahko izda ‘ta rogati’, da nameravamo pobegniti.«

»Ona že ni takšna!« jo je branil Benjamin. »Rada nas ima.«

»Kako pa veš, da imajo živali lahko rade,« je vzvišeno dejal 

Artur, ki je med pogovorom neumorno izdeloval puščice.

»Nagon je močna stvar,« se je v pogovor vključila Sofija.

»Kaj je to nagon?« je zanimalo Benjamina.

»Če ne delaš tako, kot misliš, da je prav, ampak kot čutiš,« mu 

je pojasnila Sofija. 

Medeja se je zvečer vrnila v tabor in bila do prijateljev 

neobičajno zadržana. Artur je bil prepričan, da ima nekaj za 

bregom, zato je ni spustil z oči. Ko so se po večerji napotili vsak 

proti svoji hiški, jim je zašepetala, naj se ponoči zberejo pri njej. 

Ko so prišli, je razprla šapo, na kateri so rdeče zasijali majhni 

okrogli plodovi. 

»To morate poizkusiti, da se boste lažje odločili,« jim je 

zarotniško pomežiknila. »Skrivaj sem jih izmaknila ‘ta rogati’.«

»Hvala,« je rekla Zoja in vzela eno jagodo. »Kako pa deluje?«

»Ko jo poješ, veš, kako je biti žival,« ji je pojasnila Medeja. 

»Super je!«

Tudi Sofija in Artur sta vzela vsak po en plod, pri čemer je 
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bilo bojevnika sram, da je podvomil v prijateljico. Le Benjamin 

se je obotavljal. 

»Ne boj se, Beni,« ga je vzpodbujala deklica-medvedka. 

»Jaz bom pazila na vas.«

Te besede so ga pomirile in tudi sam je pojedel rdečo 

kroglico. Kmalu so vsi štirje polegli po tleh in potonili v 

globoke sanje, bolj resnične od resničnosti. Zoja-lisička se 

je znašla na neskončni snežni odeji, stkani iz tisoč in tisoč 

prozornih kristalčkov, v katere je bilo ujeto sonce. 

Z užitkom je tekla po njej, četudi ni imela pred seboj 

nobenega cilja. Počutila se je peresno lahka, saj se ji tačke 

med tekom niso udrle niti za milimeter. Bilo je tako tiho, 

da je lahko slišala poplesavanje vetra nekje daleč stran. In 

čeprav se je zdelo, da je sama na vsem širnem svetu, ni bila 

osamljena. Bila je majhen delček neskončnega vesolja, obenem 

pa je celo vesolje utripalo v njej. Nenadoma je to prostrano 

spokojnost predrl krik strahu. 

In Zoja se je prebudila. 
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Helena Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

Medvedek Milaš se je prvi zbudil v brlogu. Popraskal se je po 
ušesih, zazehal, si pogladil kožušček in pogledal okoli sebe. 
Mama je še trdno spala.

»Ej! Vroče mi je!« je rekel na glas. »Se gremo igrat 
ven?«

Sestrica Daša je odprla eno oko in počasi še drugo. 
»Res je vroče! Zbudimo mamo?«
»Kaj se dogaja,« je še napol v snu vprašala 

najmlajša Runa.
Mladički so se na vse kriplje trudili, da bi zbudili 

mamo. Skakali so po njej in jo grizli. »Pojdite nazaj 
spat,« je zarenčala mama. »Saj še ni pomlad!« 

Medvedki so skušali spet zaspati. Obračali so se sem 
in tja, a bili so budni kot še nikoli.

»Gremo ven,« je predlagal Milaš. »Ostali bomo čisto 
blizu brloga.«

Daša in Runa sta bili navdušeni. »Saj ne bomo šli daleč!«
Mali medvedki so čisto tiho odprli vrata brloga. »Ej, kakšno 

sonce! In kako je toplo!« se je začudil Milaš. »Pomlad je letos 
prišla prej!« 

Bratec in sestrici so se začeli igrati. Lovili so se, se valjali po 
tleh in se na moč zabavali. Opazovali so ptice, cvetje in metulje. 
Eden je Daši sedel na nos. Vsi so se veselo zasmejali!

Gozd je bil tako poln zanimivosti in čisto novih vonjev! Mladički 
niso opazili, da so se preveč oddaljili od doma … Prav tako niso 
videli, da jih nekdo opazuje.

Nikamor brez mame!
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»Ššššt! Glej! Trije majhni medvedki! Čisto sami,« je zašepetal prvi 
mož.

»Počakaj! Poglejmo, če je kje njihova mama!« se je oglasil drugi.
»Slišal sem, da hočejo v živalskem vrtu kupiti medveda. Vse tri bi 

lahko prodali za lepo vsoto,« je rekel prvi mož in s prsti pokazal, 
kako šteje denar. Drugi je iz torbe potegnil veliko mrežo. 

Milaš je dvignil glavo. »Nekaj voham. Gremo domov, preden se 
mama zbudi!« 

Že naslednji hip pa je na medvedke padlo nekaj mehkega … 
»Kaj se dogaja!« se je prestrašila Daša.
Milaš se je skušal osvoboditi mreže. »Ujeli so nas!« je skoraj 

zajokal.
»Hitro, hitro, pripelji sem avto,« je rekel starejši mož. 

»Odpeljala jih bova v živalski vrt!«
Lovca nista opazila, da se je Runa izmuznila iz mreže. Pognala se 

je v dir. Ko je prišla do brloga, je bila skoraj brez sape.
»Mama, mama!« je kričala na ves glas.
Sedaj se je mama takoj zbudila. »Kje sta Milaš in Daša?«
»Ujeli so ju! Odpeljali ju bodo v živalski vrt!« je jokala Runa. 
Mama je pridrvela iz brloga. Od daleč je slišala svoja mladička, 

ki sta cvilila od strahu. Tekla je tako hitro, da je zemlja pod 
njenimi šapami letela na vse strani. V hipu je prišla do avtomobila, 
v katerega sta lovca že naložila prestrašeni živalici.

»Eden nam je ušel,« je jezno rekel mlajši. Nato je v hipu utihnil. 
Pred njima je stala velika, rjava medvedka, ki se je postavila na 
zadnji nogi in zarjula tako glasno in tako strašno, da sta lovca v 
hipu postala čisto bleda. Pognala sta se v beg. Ker zaradi strahu 
nista gledala, kam tečeta, sta oba padla v reko, ki je bila še ledeno 
mrzla.

Medvedja družinica je bila medtem že na poti domov. 
»Dokler ne boste dovolj veliki, ne smete nikoli več ven sami!«
»Ne! Ne bomo mama! Nikoli več!« so obljubili Milaš, Daša in 

Runa.
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Jure Jakob
napisal

Oreh je visoko drevo s košato, široko krošnjo in 
lepim, svetlosivim gladkim deblom, ki v starosti 

v spodnjem delu rahlo razpoka. Naredi zelo globoko 
glavno korenino, ki je tako močna, da lahko poškoduje 

tudi temelje bližnjih stavb, zato ga raje ne sadimo 
preblizu hiš. Je drevo toplega podnebja, na severu Evrope 
ne uspeva, pri nas pa le do nadmorske višine okoli 800 
metrov. Ker cveti precej zgodaj spomladi, je izpostavljen 
spomladanskim pozebam, ki jih slabo prenaša – za oreh 
so usodne že temperature tik pod lediščem. Ne doseže 
visoke starosti, njegova povprečna življenjska doba v naši 
krajih je okoli 100 let. Poznamo pa tudi izjeme: starost 
najdebelejšega slovenskega oreha, ki raste v Kočevski 
Reki, ocenjujejo na 300 let.

Oreh so že od nekdaj najbolj cenili zaradi njegovih 
plodov – orehov, saj so ti izredno hranljivo in zdravo 
živilo. Redno uživanje orehov pomaga preprečevati 
srčno-žilne bolezni, vzpodbuja delovanje možganov 
in preprečuje tveganje za nastanek rakavih 
obolenj. Zeleni, še nezreli plodovi vsebujejo 
ogromno vitamina C, zato jih ponekod vlagajo 
v kis in se tako oskrbijo z vitaminskim 

DREVESA Z DRUGE STRANI: 
MITI, LEGENDE, DUHOVNE ENERGIJE

ilustrirala
Anja Jerčič Jakob
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krepčilom 
za prehladne 
zimske dni. Zdravilna sta 
tudi listje in lubje: listje odganja 
mrčes, služi pa tudi za razne 
pripravke, ki vzpodbujajo rast las.

Zelo cenjen je tudi orehov les. 
Odlikujeta ga lep videz in velika trdota, 
zaradi česar je zelo uporaben pri izdelavi 
nekaterih glasbil in puškinih kopit.

Oreh izvira iz stare Perzije, države, ki se je 
razprostirala na območju današnjega Irana. 

V Evropo so ga prinesli vojaki grškega 
zavojevalca Aleksandra Velikega. Grki so ga 
najprej imenovali grški oreh, kasneje pa so 
ga v skladu s svojim mitološkim izročilom 
preimenovali. Grška legenda pripoveduje, da 
je nekoč kralj Lakonije Dion Karij povabil v 
goste boga Dioniza. Med njim in kraljevo 
hčerko Karijo je vzplamtela vroča ljubezen, 
toda Dioniz je bil bog, ni mogel živeti med 
zemljani, vrnil se je na Olimp. Karija je od 
žalosti umrla, bogovi so jo spremenili v 
oreh, oreh pa v spomin nanjo Grki odtlej 
imenujejo karis.

Iz Grčije se je oreh razširil na 
Apeninski polotok. Rimljani so mu 
nadeli ime Juglans regia, kar 
pomeni oreh poglavarja bogov 
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– boga Jupitra. Oreh je simboliziral 
blaginjo in plodnost, bil je povezan 
z Jupitrovo ženo Junono, zavetnico 
nosečnic. Pogost je bil običaj, da so 
mladoporočenca obmetavali z orehi, 

da bi jima zagotovili številno 
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potomstvo, orehe pa so trosili tudi po poljih, da bi si zagotovili 
dobro letino.

Oreh ima tudi močno simboliko modrosti. Modrost, do katere se 
je težko prebiti, se skriva že v alegorični podobi plodu, katerega 
hranilno jedrce je skrito pod trdo lupino, ki jo je težko streti. 
V perzijski mitologiji je oreh veljal za drevo spoznanja – kdor je 
jedel njegove plodove, so se mu razkrile vse skrivnosti sveta. 
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DOKLER PROSI, ZLATA USTA NOSI

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

SLIKOVITE BESEDNE ZVEZE

46

Pa še res je: ko hočemo od koga kaj iztržiti, se mu prav radi 
dobrikamo. Zlata usta so v tem primeru usta, ki se prilizujejo. 
Iz koristoljubja, kajpak. Ko si od koga obetamo koristi, ga torej 
radi hvalimo. 

Pretirano hvalimo. Hvalimo na vsa usta. Včasih pa imamo, 
prav nasprotno, zavezana usta: to je takrat, ko si česa ne 
upamo ali ne smemo povedati. Tiho smo tudi takrat, ko nam ni do 
pogovora, čeprav smo v družbi. »Vso pot ni odprl ust,« ugotavljamo, 
ko imamo opraviti z molčečnežem, ki nam ni po godu. A tudi s 
klepetuljami je križ. »Ko bi vsaj že enkrat zaprl usta,« si zaželimo 
ob takih priložnostih. Toda: Česar polno je srce, o tem usta govore. 
Kaj hočemo! 

Nekateri smo pač zgovorni in nam besede kar vrejo iz ust, drugim pa 
gredo besede težko iz ust. Zgodi se celo, da nam kdo besedo vzame iz 
ust ali – z jezika! Manj zabavno je, če nam kdo polaga odgovore v usta. 
Ljudje, ki to počnejo, niso kaj prida. Tudi življenje iz rok v usta ni kaj 
prida – a kaj, ko imajo nekateri komaj za preživetje. 

Še slabše je, če nimamo kaj dati v usta ali, z drugimi besedami, če 
trpimo lakoto. Starši si pogosto pritrgajo od ust, da bi pomagali svojim 
otrokom. Vsi smo že kdaj vlačili po ustih znance in prijatelje, čeprav to 
ni lepo. Nekaterih so polna usta, v resnici pa niso nič od tega, za kar 
se predstavljajo. Ne verjemite jim na besedo! 

Včasih se nam od presenečenja odprejo usta.  
Tudi takrat, ko nas kaj zelo pritegne, gledamo in poslušamo z odprtimi 
usti. Čeprav nas svetovni splet zasipa s podatki in novicami, se te še 
vedno širijo od ust do ust. Kar je pravzaprav dobro. Torej se tu in tam 
med pogovorom še vedno gledamo v oči. Zlasti takrat, ko nam kaj leži 
na duši. Kljub tablicam in telefonom. Za zdaj še.



DOKLER PROSI, ZLATA USTA NOSI
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

Ilustr
irala 

CHIARA SEPIN
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Z VLAKOM

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

---Po Slovensko---

48

Preberi besedilo …:
Juhuhu, pomlad je skoraj tu!

Letos je bila zima nenavadno mila – a kljub temu da so nam sončni 

dnevi všeč, ni razloga za veselje. Na vreme vpliva namreč onesnaženost 

Zemlje, kar ima lahko dolgoročne posledice. Če bo takih milih zim še 

veliko, bo nekatera območja našega planeta zajela huda suša, drugod pa 

bo prihajalo do velikih poplav. Če želimo vse to preprečiti, se moramo 

truditi, da vsak dan zmanjšamo porabo goriva. To lahko naredimo tudi s 

pametno izbiro prevoznih sredstev.

Med najbolj »zelenimi« prevoznimi sredstvi je prav gotovo vlak.

Velika večina vlakov potuje na električni pogon, kar pomeni, da nima 

izpušnih plinov. Poleg tega pa je lahko vlak poljubno dolg, kar pomeni, 

da v njem lahko stoji (oziroma sedi) veliko potnikov in potnic.

Izbiramo lahko med različnimi vlaki: lokalni potniški vlaki so 

počasnejši in manj udobni, saj potujejo le na kratke razdalje, na primer 

med Trstom in Gorico, med Čedadom in Vidmom, med Sežano in 

Ljubljano. Med Italijo in Slovenijo potuje tudi vlak, ki povezuje Trst in 

Ljubljano. Če potujemo dlje, si lahko privoščimo udobnejše vlake, ki 

ponujajo več storitev: na takih vlakih so tudi restavracija, tihi vagon (za 
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---Po Slovensko---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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tiste, ki želijo brati ali delati z računalnikom), vagon za družine z 

majhnimi otroki in spalni vagon – ta je namenjen potnikom, ki potujejo 

ponoči in torej prespijo na vlaku.

… Zdaj pa odgovori na vprašanja in reši vaje:
1. Na zemljevidu označi, katere kraje povezujejo  

  lokalni potniški vlaki:

2. Onesnaževanje okolja lahko preprečimo, če …

� se odločimo za prevozna sredstva, ki porabijo manj goriva        

� če prespimo na vlaku        

� se vozimo z avtomobilom

3. Kako se reče, da … (odgovore poišči v besedilu):

… posledice onesnaževanja trajajo dolgo? >>> onesnaževanje ima   

 _________  ___________________.

49
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… je vlak okolju prijazno prevozno sredstvo? >>> vlak je    

 »__________________« prevozno sredstvo.

… je vlak lahko dolg, kolikor želimo? >>> vlak je lahko     

 ___________________ dolg.

Razmisli in odgovori!
Opazuj obe sličici in preberi trditve, ki so napisane spodaj. 

Ustrezno označi trditve, ki so resnične (✔).

⬜  Izpušni plini avtomobilov negativno vplivajo na okolje.

⬜  Če se peljemo z vlakom, ne bremenimo okolja.

⬜  Če želimo zmanjšati onesnaženost Zemlje,  

 se moramo voziti z avtomobili.

⬜  Avtomobil je prav tako »zeleno« prevozno sredstvo kot vlak.

zanimivost---zanimivo
st

--- !
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Ste vedeli …?
Prvo železniško progo so zgradili v Veliki Britaniji in jo odprli leta 

1830. Dolga je bila 50 km, po njej pa so vozili vlaki na parni pogon. 

Vodno paro so pridobivali z izgorevanjem premoga.

Progo med Dunajem, Ljubljano in Trstom so odprli leta 1857 ob 

prisotnosti cesarja Franca Jožefa. Ta proga se je imenovala Južna 

železnica. Progo med Prago, Jesenicami, Gorico in Trstom pa so odprli 

leta 1906. Obe progi obratujeta še danes: tod redno vozijo vlaki na 

električni pogon, včasih pa se lahko peljemo tudi s starimi muzejskimi 

vlaki.

V besedilu poišči ustrezne podatke in odgovori na vprašanja:

Kako se imenujejo vlaki, ki vozijo na krajših progah? 

 ________________________________________________________________

Katere storitve ponujajo vlaki, ki vozijo na daljših progah? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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1

2

S črkami, ki ti ostajajo, dopolni poved!

Breza je med drevesi prava __ __ __ __ __ __ __ __.

Dopolni povedi in vse prepiši v zvezek!

Pazljivo preberi besedilo in ugani katero drevo je to?

Evropi – sibirske Rusije - starosti – vitko – belo – listjem –

jeseni – zlata – ljudstvi – lepote – blaginje – sreče – Jurij – 

listje – cvetlice – pomladi

GALEBOV kviz 6

Pripravila
nevenka škrl j

SEVER
EVROPA
BREZA
MEJA
RUSIJA
POGORIŠČE
DRVA
KAMIN
LJUDJE
NARAVA
METLA
POSODA
PRIPOMOČEK
POPAREK
PAPIR
JURIJ
NJIVA
VAS
LJUDSTVA
GOBA
ČAGA
LES

Premetanka! Išči v vseh smereh!

B R E Z A S E V E R

J U R I J A L A V E

S S P O T V V R I

E I K A M I N T O P

L J U D J E A S P O

Č A L T E M R D A P

A V I J N C A U B A

S R I P A P V J O R

A D O S O P A L G E

P R I P O M O Č E K

P O G O R I Š Č E A
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4

Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

To drevo je razširjeno na severu Evrope vse do ________________ 

_______________. Ne doživi visoke _________________. 

Ima ___________, __________, deblo z nežnim 

šelestečim__________________. V _____________ se odene v barvo 

_____________. Med severnimi __________________ je veljala za simbol 

______________, _________________ , _____________.

Zeleni ____________, oblečen v brezovo _____________ in 

_____________ je oznanjal prihod _________________.

To drevo je _______________.

Dopolni povedi in pravilno prepiši v zvezek!

Evropi – vlage – drevo – vodo – krošnjo – zrak – moč – vedrino  

– zmago – Zevsa – Olimp – Slovani – bogovi – sveta – Jazon – runo 

– ladjo – Argo – drevo 

Nekoč je bilo to drevo zelo razširjeno po vsej _______________.

Uspeva tam, kjer je veliko ______________. Zraste v mogočno

____________. Koreninski sistem čisti ____________, z bohotno

________________ izboljšuje ______________.To drevo simbolizira

______________, ________________ , __________________.

Je drevo ________________. Raste na gori ______________.

Stari _____________ so verjeli, da v njih prebivajo ________________ 

in zato so to ________________ drevesa. 

Starogrški junak ________________ se je podal po zlato __________ 

z __________________ ________________.

   To drevo je _____________________.
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Labirint je spiralaste oblike, 
sestavljen je iz koordinatnih osi  
in izhaja iz oblike križa. 

Je manjši prostor, iz katerega 
težko pridemo ven. Potruditi 
se moramo, da nam to uspe. 
Prav zato labirint predstavlja 
življenjske preizkušnje, ki nam 
pomagajo rasti.

Oblika labirinta se je pojavila na 
skalah že v času prazgodovine, do 
danes pa so se ohranili nekateri 
talni mozaiki, kot je primer 
stolnice v Chartresu v Franciji. Na 
zunanji steni cerkve v mestu Lucca 
v Italiji opazimo v kamen izklesan 
labirint. V dobi renesanse pa so 
urejali prelepe vrtove v obliki 
labirinta, kot je ta v Benetkah.

MIKRO MAKRO  
Pripravila
jasna merkù

LABIRINT

Iz grške mitologije vemo, da je 
Tezej ubil pošastnega Minotavra v 
labirintu. Rešil se je, ker je za sabo 
odvijal nit in je tako hitro našel 
pot nazaj.

V naših časih srečujemo labirinte 
v videoigricah. Če smo dovolj 
spretni, lahko protagoniste rešimo 
pred nevarnostjo, da jih labirint 
ne pogoltne.
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Kako ustvariti labirint?

Poskusi ga narisati z barvicami 
na papir s kvadratki ali pa s 
pomočjo lego elementov!
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pišejo in rišejo
naši  šolarji

56 naši šolarji pišejo in rišejo

Gaja Ivanič,  3 .  r .Evan Lorenzi ,  4 .  r .

Eleonora Albanese,  3 .  r .Daniele Strolego,  4 .  r .

Carlo Lovero,  4 .  r .Andrea Fortuna,  4 .  r .

Veronica 
Milani  4 .  r .OŠ 

"FRAN  

MILČINSKI"

KATINARA
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Isabel Vodopivec,  4 .  r .Giulio  Marassi ,  4 .  r .

Lan Grebenšek,  4 .  r .Jakob Marzaroli ,  4 .  r .

Isabel Sodomaco,  3 .  r .Guia  Legiša,  3 .  r .

Giovanni  Ferla 3.  r .Giorgia Zannaro 3.  r .



58 naši šolarji pišejo in rišejo
Mija Gombač,  3 .  r .Sara Palazzolo,  3 .  r .

Vladimir Serli ,  4 .  r .Giada Udoni ,  4 .  r .

Petra Bartoli ,  4 .  r .Matteo Caccaluto,  3 .  r .

Eva Meng,  4 .  r .Celis  Lassig,  4 .  r .
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60 naši šolarji pišejo in rišejo

Mattia Lo Casto,  2 .  r .

L iam Kovic,  2 .  r .

Kajla Milič,  2 .  r .

Kaila Lucia  Rufini ,  2 .  r .

Elisabel Breda,  2 .  r .

Anton Svara,  2 .  r .

COŠ 
"L.K. GORAZD  

- 1. MAJ"
ZGONIK

2. R. MRAVLJE

in MRAVLJICE ...
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Jan Slavec,  2 .  r .
Mia Plisco,  2 .  r .

Noel Puntar,  2 .  r .Kenia Rosa Rufini ,  2 .  r .

Rok Parlotti ,  2 .  r .Mia Lazzerini ,  2 .  r .

in MRAVLJICE ...

Uredništvo Galeba se iskreno opravičuje  učencem 5.  razreda COŠ Stanislava Grudna iz  Šempolaja 
in  nj ihovi  učitel j ici  Jožici  Mržek za napačno obajavo v  februarski  številki  Galeba.  Seveda bodo 
Kimy,  Kristian,  Nicole,  P ietro,  Stella,  Walter in  Zala Marija  tudi  prejeli  knjižno nagrado iz 
Galebove knjižnice.



4. in 5. razred COŠ "IVAN 
TRINKO ZAMEJSKI" - 
RICMANJE

62 naši šolarji pišejo in rišejo

Tilen 

Peter Chert,  4 .r.Lana Skabar,  4 .r.

Bastian Rismondo,  5 .r.

Anna Vodopivec,  4 .r.Abel Rismondo,  4 .r.

OŠ 
"ALOJZ  

GRADNIK"
COL

KRAŠKA OBALA

 
Knjižne nagrade 
VITO KOROŠEC, 4. r. OŠ "FRAN MILČINSKI" - KATINARA
ZA ŠOLŠKO KNJIŽNICO: 
3. in 4. r. OŠ "FRAN MILČINSKI" - KATINARA 
1. razred OŠ "J. RIBIČIČ" - SV. JAKOB, 2. razred COŠ "L. K. GORAZD  
- 1. maj" - ZGONIK, 4. in 5. razred OŠ "ALOJZ GRADNIK" - COL

 

VAŠI PRISPEVKI na:  

www.galeb.it



VITO KOROŠEC,  4. r.

oš "FRAN MILČINSKI"

- KATINARA

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 0
LETNIK 66
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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Vaja za koncentracijO  
in SPROSTITEV 

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/U2KLVWNyo1g


