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Barbara Gregorič Gorenc
napisala ilustrirala

Dunja Jogan

MAŠA, 
JULIJA  
IN ŠTORKLJA 
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MAŠA JULIJO VPRAŠA:
KAM JE ŠTORKLJA ODLETELA?

DOLGO OB OKNU SEM SEDELA,
DA BI, KONČNO, JO UZRLA!

(ČISTO MALO SEM ZASPALA ...)
KO PA SEM OČI ODPRLA,

SEM ŽE SESTRICA POSTALA!

AMPAK ŠTORKLJA ME ZANIMA!
KAM BO ŠLA, KO PRIDE ZIMA?
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8 ‒ KOLESARSTVO

KAKO SMEŠNA SO BILA NEKOČ 
KOLESA! IN KAKO SMEŠNO STA 
OBLEČENA MEDVED IN MIŠKA!

ZAJEC RAZNOSI PISMA IN PAKETE 
VELIKO HITREJE, KOT ČE BI JIH 
RAZNAŠAL PEŠ.

OB NEDELJAH GRESTA MEDVED IN 
MIŠKA NA KOLESARSKI IZLET. 
»MIŠKA, BREZ ČELADE NIKAMOR!« 
JO OPOMNI MEDVED. 
»UPS, PA RES!« SE MIŠKA PRIME ZA 
GLAVO IN STEČE PO ČELADO.

NA KOLESU LAHKO IZ TRGOVINE 
PRIPELJEŠ CEL KUP REČI.
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VČASIH SE PELJETA DO JEZERA. 

NA KOLESU JE VEDNO LEPO! 

IN VČASIH SE PELJETA PRAV  
DO MORJA! 

DRUGIČ SE PELJETA DO MESTA  
NA SLADOLED. 



NALOGE
Z RUMENO BARVICO POBARVAJ BESEDE, KI SO POVEZANE S KOLESOM. 

OSTALE BESEDE POBARVAJ MODRO.

PRESTAVA ALI PREDSTAVA?
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AVTOMOBIL IMA PET ALI ŠEST PRESTAV.  
KOLO IMA LAHKO VEČ KOT DVAJSET PRESTAV.  
POZNAMO CEL KUP PREDSTAV: BALETNA PREDSTAVA, OPERNA, 
LUTKOVNA, GLEDALIŠKA PREDSTAVA.  
KOLESARSKA PREDSTAVA PA NE. 
TO BI POMENILO, DA NA ODRU NASTOPAJO KOLESA: PLEŠEJO, 
POJEJO IN IGRAJO VESELE IN ŽALOSTNE VLOGE.



Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

KUŽA
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PTIČKA V LUŽI
S PERUTNIČKO MAHA KUŽI.
KUŽA MIMO HUŠKNE,
BEVSKA, LAJA,
DA PRITEČE TUDI MAJA.



JEZIKAVI ZAJEC

Tina Arnuš Pupis
napisala ilustrirala

Ajlin Visintin
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ENKRAT JE BIL EN ZAJEC
STRAŠNO JEZIKAV,
JE VSAKEMU UGOVARJAL 
IN JEZIK STEGOVAL.

PA JE EN DAN NA ZVITO
LISIČKO NALETEL,
SE JE OB NJO OBREGNIL,
PREPIR SE JE VNEL.

ZAGNANO JE TOLMAČIL,
KAJ RES JE IN KAJ NI,
IN NITI NI OPAZIL,
DA GA ZA VRAT DRŽI.

ODTLEJ VSE KAR JE ZAJCEV,
NIHČE NE JEZIKA,
JO RAJE STRAN POBRIŠE,
SAJ TO NAJBOLJE ZNA.
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OSUPLJIVE LASTNOSTI ŽIVALI
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NAJHITREJŠE  
ŽIVO BITJE NA ZEMLJI

Marjeta Zorec
napisala

Čeprav mnogi mislijo, da je gepard najhitrejša žival na svetu, 
to sploh ni res: SOKOLU SELCU ne seže niti do repa. Gepard 
s svojo hitrostjo 120 km/h krepko zaostaja za sokolom selcem, 
ki je z najvišjo izmerjeno hitrostjo, 320 km/h, najhitrejše živo 
bitje na Zemlji.

Sokol selec je srednje velik sokol s prišiljenimi perutmi in 
kratkim repom, ki leti izjemno hitro in v strmem, navpičnem 
letu napade plen s hitrostjo do 320 km/h. Leti z upognjenimi 
perutmi in hitro zamahuje s krili, vmes pa drsi skozi zrak. 
Lovi predvsem ptice v letu. Ko zagleda ptico, leti kakor strela 
za njo, da človek ne more razločiti, kaj frči po zraku. Tik 
preden zgrabi plen, zmanjša svojo hitrost tako, da dvigne 
posebno skupino peres na obeh perutnicah, kot bi »vključil 
hitrostno zavoro«. Približa se za zadnji spust, nato s kremplji 
zgrabi plen. Že sama sila udarca je navadno dovolj, da žrtev 
ubije ali vsaj omrtvi. Čeprav je izvrsten lovec, lovi vendar 
samo toliko, da se nasiti.

Življenje pri veliki hitrosti zahteva precej kisika. Čeprav sokol selec 
nima zajetnih pljuč, pa imajo dihala devet velikih zračnih mešičkov, 
ki delujejo kot kovaški meh. Zrak poganjajo skozi pljuča, da v kri 
vstopi več kisika.
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ilustrirala
Katerina Kalc



Kot večina ptic ima tudi sokol selec votle kosti, napolnjene z 
zrakom. Ker so kosti zelo trde, so mišicam v močno oporo. Oči 
mu služijo kakor človeku daljnogled, saj opazi plen že z razdalje 
2 kilometrov. Ker se vsako njegovo oko samostojno giblje, lahko 
opazuje hkrati veliko področje.

Sokol selec ima 5-krat več na svetlobo občutljivih celic kot človek.
Vzhodni narodi so ga že od nekdaj vzgajali za lov, zlasti na 
jerebice, fazane in race. Te navade so se navzeli tudi v Evropi, kjer 
pa so danes sokolarstvo že opustili. Včasih so se udomačeni sokoli 
obnesli tudi kot izvrstni »reditelji« zračnega prometa; že ko so se 
prikazali nad letališčem, so se jate ptičev, ki so velika nevarnost za 
letala v zraku, preplašene umaknile.

Pri nas sokol selec živi v 
svetlih in širnih gozdovih,  
še posebno, če so tam 
skalnate stene.
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Pomlad

Natalija Šimunovićc’
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Jesenček je še naprej čepel na gozdni preprogi, in če si je 
priznal po resnici, se prav res ni mogel premakniti niti za ped. 
Ko je bil še jesenov listek, se je tako lepo gugal na svoji veji! 
Poskusil je in se nagnil na desno, nič! Na levo … nič! Ostajal je 
kot pribit na tla, okoli njega pa samo cvetje in nikjer nobenega 
jesenovega listka. Ptice v zraku so glasno ščebetale in bim-bam 
sosedovega zvončka mu je šel čez ušesa! 

Tudi vsi ostali zvončki so prepevali v zboru in častili pomlad, 
žafrani so sklanjali glave, on pa jo je venomer dvigoval k nebu 
in se spraševal čudne stvari. Bil je edini, ki ni vedel, kaj početi 
sam s sabo. Naenkrat se mu je zazdelo, da je najbolj osamljeno 
bitje v vsej pomladi.

Potočil je solzo, dve in glej:  začutil je, da se dviguje, da 
raste. Pogledal je: njegov pecelj je postajal vse daljši in jasno je 
bilo, da bo zdaj zdaj prerastel sosedov žafran za celo glavo! 

Ko bi vsaj zrastel do največje veje, kjer si zasluži častno 
mesto na starem jesenu, je pomislil! 

»Uau, glej ga, važiča,« zasliši naenkrat. 
Spregovoril je sosedov zvonček, ki ga je Jesenček ravnokar 

prerastel za pol zvončkaste glave.
»Kam se ti pa mudi?« je bil nestrpen sosed. »Raje se nauči 

zvončkljati!« je še jezno pribil.
»Odkar čepim ob njem, ga še nisem slišal pozvoniti,« je 

rekel drugi zvonček z desne, ki se mu je za malo zdelo, da ne bo 
več največji na jasi: »Cin, cin, cin, cin, pomlad zvonim,« je še 
zakričal s počenim glasom.
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SE NADALJUJE

»Prav, ti kar izvoli,« je rekel Jesenček in si mašil ušesa, da ne 
čisto ogluši od zoprnega zvenenja.

»Zvončki zvonite, jaz pa rastem. Zrastel bom do … tiste visoke 
jesenove veje,« je pokazal osuplemu sosedu. 

»Tja pašem, na častno vejo, ker sem pripeljal zimo …« je 
jel razlagati, a še preden je nadaljeval, je zvonček izbruhnil v 
smeh, ki se je v trenutku razlezel po beli poljani. V naslednjem 
trenutku se je sto zvončkov držalo za steblo in krohotalo. Njihovo 
posmehovanje in pozvanjanje se je razširilo kot gozdni požar in 
popoldne so se vse živali in rastline že posmehovale 
zvončku, ki ima zafecljane laske in misli, da 
bo zrastel do najvišje jesenove veje. Menda 
se hoče spremeniti v list! Jesenov list. 
Samega sebe imenuje Jesenček, namesto, 
da bi se naučil zvončkljati in pozdravljati 
pomlad, kot se za zvončka spodobi.
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RDEČI BLISK IN MISS NERA
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DOLGI VRATOVI, DOLGI JEZIKI

Evelina Umek
napisala ilustrirala

Živa Pahor

»Ti se pa dolgo umivaš,« me je miš zmotila pri mojem 
priljubljenem opravilu.
    »Vsaka dlaka mora biti na svojem mestu,« sem ji odgovoril.
    »Si pa nečimrn,« me je grdo pogledala.
    »Raje sem nečimrn kot umazan,« sem ji zabrusil.
    »No, no,« je rekla spravljivo, »greva gledat velike ptice? Ena 
prihaja iz Afrike, druga iz Avstralije, tretja pa iz Južne Amerike.«
  Tista črna, nepomembna miš mi je šla na živce, imela me je za 
največjega bedaka. 
Nisem se mogel pohvaliti z laboratorijsko vzgojo, imel pa sem 
nekaj televizijske vzgoje. Matevž je rad gledal dokumentarce o 
naravi, tako da sem nekaj drobcev znanja tudi sam vsrkal. Tako 
mimogrede, skoraj proti svoji volji …
   »Naj ti jih naštejem: noj, emu, nandu,« je rekla in me 
pomenljivo pogledala. »Katerega bi si najraje ogledal?«
    »Noja,« sem bleknil, »zdel se mi je najbolj znan.«
    »Prav, pa pojdiva,« je skoraj ukazala miš.
   In tako sva se znašla pred ogrado, kjer so skupaj prebivali dva 
noja in dve žirafi. Noja sta takoj pritekla k ograji.
   »Kaj hočeta?« sem vprašal in se zagledal v njuna dolga vratova 
in dolge noge. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi ju srečal na samem. 
   »Kakšen priboljšek,« je odgovorila miš. Nisem je poslušal in sem 
samo buljil v njiju.
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DOLGI VRATOVI, DOLGI JEZIKI

   »Noj je največja živeča vrsta ptic, ima zakrnele peruti in zato ne 
more leteti,« sem jo slišal razlagati.
   Ni mi šlo v glavo: po videzu je ptica in ne leti kot ptica.
   »Zato pa je najhitrejša ptica tekačica, ima tudi najdaljši korak na 
svetu. Z enim samim korakom premeri razdaljo sedmih metrov,« je miš 
nadaljevala.
    Kaj ji pomaga, sem pomislil, v ogradi ne more narediti veliko 
korakov. Mogoče pa se v njej vseeno dobro počuti.
    »Veš, da so noje nekdaj lovili zaradi njihovega perja, s peresi 
so krasili klobuke. In jih skoraj iztrebili,« me je poučevala. Oh, tudi 
jaz bi imel tak klobuk. Opletal bi z nojevimi peresi in vsi bi me 
občudovali. Moral bi imeti še usnjene škornje kot obuti maček iz 
pravljice. Bil bi pravljični maček …
    »Ej, me slišiš?« me je prebudila iz sanjarjenja.
    »Slišim, slišim ... Koliko živali so ljudje iztrebili?« sem bil 
radoveden. 
   »Ogromno. Zdaj noje tudi gojijo?«
    »Zakaj pa?«
   »Zaradi mesa in usnja. Tudi nojeva jajca 
uporabijo.«
   Vesel sem, da ne gojijo tudi mačk … 
Svoje misli nisem hotel dopolniti, ker je 
bila preveč grozna.
   Takrat sta se pokazali žirafi. Njuna 
vratova sta bila vrtoglavo dolga oziroma 
visoka, nosila pa sta prav majhni glavi. 
Hotel sem ju vprašati, kakšno je vreme 
tam zgoraj. Moje razmišljanje je prekinila 
vsevedka:
   »Žirafe so najvišje kopenske živali. 
Samci lahko dosežejo več kot pet metrov 
višine, samice so nekoliko manjše.«
    »Potem sta ta dva samca,« sem 
ugotovil. »Kako se pa uležejo?«
   »Če se uležejo in želijo vstati, potrebujejo 
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kar nekaj časa. Zato raje spijo stoje, in to samo po nekaj minut,« mi je 
razložila.
     »Ojoj!« sem vzkliknil, »jaz bi umrl.«
    »Zaspane,« mi je rekla.
    »Poglej, poglej,« sem vzkliknil, »kako dolg jezik imata, pa še modre 
barve je!«
    »Seveda, žirafin jezik je dolg pol metra, da lahko doseže tudi 
najvišje veje dreves in z njim posmuka listje. Modra barva pa ga ščiti 
pred sončnimi opeklinami.«
    »Hvala,« sem ji prvič rekel. Moral sem si priznati, da me je 
marsičesa naučila.
Miss Nera se je razveselila moje pohvale, kar zaplesala je na svojih 
drobnih nožicah.
   »Kaj pa ti je?« sem vprašal.
   »Nič,« se je pretvarjala. »Vesela sem,« je rekla in zelo tiho 
dodala,»da sva prijatelja.«
    Miš in maček prijatelja? Nisem se odzval, vprašal sem: »Kakšni so pa 
tisti emuji in nanduji?«
   »Podobni so nojem, samo nekoliko manjši. Emuji živijo v Avstraliji, 
nanduji pa v Južni Ameriki.«
   »In vsi so doma v živalskem vrtu,« sem pokomentiral. »In tudi oni 
ne letijo?«
   »Saj sem ti povedala, da ne letijo!«
   »Kaj pa druge ptice? Take normalne?«
   »Druge ptice so drugje,« je bila odrezava. »Utrujena sem.«
   »Od česa?«
   »Od tebe. Znajdi se sam!« mi je zabrusila in v hipu izginila.
   Prav sem si mislil. Grem raje po svoje. Opazil sem kar nekaj 
obiskovalcev, zato sem se odločil, da se skrijem v goščavi.

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. TA VRSTA RAKOVICE ŽIVI:
J:  v vseh tropskih in subtropskih 

plažah na svetu
H: v Sredozemskem morju
B: na plažah Severnega ledenega 

morja

2. PRSNI DEL POKRIVA:
I:  oklep z mehko zunanjo lupino
A:  oklep s trdo zunanjo lupino
U:  luskasta skorja

3. NOGE SO:
F:   precej dolge in sestavljene  

iz 3 členkov
H:   precej dolge in sestavljene  

iz 5 členkov
M:  precej dolge in sestavljene  

iz 7 členkov

4. KLEŠČE SESTAVLJAJO:
A:  dva močna in enako dolga dela
E:  trije šibki in enako dolgi deli
I:  dva šibka in enako dolga dela

5. RAZMNOŽEVANJE:
R:   po parjenju odloži v morje 

male rakovice, ki se hranijo 
z mladimi želvami in morsko 
travo

Č:   po parjenju jajca odloži v 
morje, iz njih se izvalijo 
ličinke. Živijo med planktonom 
in se hranijo z mikroskopsko 
majhnimi živalcami in 
rastlinicami

Š:   po parjenju jajca odloži  
v pesek na obali

OOOOO 
je vrsta rakovice, ki 
sodi med najbolj 
razširjene obalne 
živali. Živi v 
vseh tropskih 
in subtropskih 
plažah. Prsni del 
ji pokriva oklep 
s trdo zunanjo 
lupino. Noge so 

NODI
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precej dolge in so sestavljene iz 5 
členkov. Ko gre v večernem mraku 
na lov, sproži svoje velike oči kot 
periskop in dvigne močne klešče. 

Hrani se z mrhovino ali mladimi 
želvami. 
Jajca odloži v morje, kjer se 
iz njih razvijejo ličinke, ki se 
hranijo z majhnimi živalcami 
in rastlinicami. Čeprav je jahač 
neustrašen lovec, je sam pogosto 
plen vodnih ptic, galebov, burnic, 
rakuna in vidre.
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ŽE VEŠ:
- da se jahač uskladi z barvo okolice, zato 

ga imenujejo tudi nevidna rakovica?
- da je raku jahaču najbližji sorodnik rak 

mahač?
- da ima jahač veliko večje pecljaste oči 

kot ostale vrste rakovic?
- da sodi med mrhovinarje, saj mu plima 

prinaša ostanke mrhovine?
- da je neverjetno gibčna žival in 

verjetno najhitrejši skakač med 
rakovicami?

1. TA OSEBA MORA:
M: dobro poznati konjski hlev
J:  dobro poznati konja
P: dobro poznati dreserje konj

2. KAJ POTREBUJE ZA JAHANJE:
O: dobro voljo
R: usnjen predpasnik in klobuk
A: sedlo, jahalne hlače, suknjič,  

 škornje, čelado in rokavice

3. PRI JAHANJU POTREBUJE TUDI:
H: bič
T: kij iz mehkega lesa
F: primerno dolgo leskovo palico

4. UČENJE JAHANJA POTEKA:
I:  v ograjenem prostoru – nameži
A: v ograjenem prostoru – maneži
V: v ograjenem prostoru – dreneži

5. KO OBVLADAŠ JAHANJE, POTREBUJEŠ TUDI:
R: stonoge
S: ostronoge
Č: ostroge

OOOOO  je oseba, 
ki mora dobro poznati konja. 
Na začetni šoli jahanja se jahač 
nauči osnovnih znanj o ravnanju 
s konjem ter pripravi konja na 
jahanje. Sem spadajo krtačenje, 
sedlanje in uzdanje. Jaha v koraku 
in kasu. Uči se pravilne drže, 
ravnotežja in ritma. Ko ima jahač 
zadovoljivo ravnotežje in osvoji 
osnove jahanja, lahko nadaljuje z 
zahtevnejšim šolanjem.

ŽE VEŠ:
- da jahač s spoštovanjem do konja 

ustvari čisto poseben odnos in zelo 
 močno vez?
- da so ostroge trdno pripete z jermeni na 

škornje?
- da je začetnikov bič dolg le 1 meter?
- da je terensko jahanje za izkušene 

jahače?
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VZNEMIRLJIVO SREČANJE

Darinka Kobal
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Razočarana zaradi srečanja z mišonom je bila nekaj časa zbegana, 
a ko je postala lačna, je morala v gozd. Med iskanjem hrane jo je 
presenetil mišek, ki se mu je nehote približala. Bila je presenečena, 
ker jo je ogovoril zelo prijazno: 
   »Dober dan. Kdo si, lepa miška?«
   »Jaz? Jaz sem bela miška Frančiška.«
   »Vidim, da si bela in lepa. Zdiš se mi nekaj posebnega, saj si 
drugačna, kot sem jaz in druge miši.«
   Bela miška je zardela in se zmedla. Ni vedela, kaj bi odgovorila, 
pa je vprašala:
   »Misliš resno? Se ti ne zdim grda, ker sem bela, z rdečimi 
očmi?«
   »Kje pa! Prav to je tisto, kar mi je všeč. Nisi taka kot drugi. Če 
ti povem po pravici, te že nekaj dni opazujem in si želim, da bi 
te bolje spoznal.« 
   Miški Frančiški je bilo tako nerodno, da je zajecljala:
   »Kdo, kdo pa si ti-ti?«
   »Jaz? Jaz sem miš, čisto navadna siva miš. Pravzaprav mišek, 
miškolin.«
   »Bučman! Ne sprašujem, kdo si, ampak kako ti je ime? Veš, 
moje pravo ime je pravzaprav Miša Miškolina Frančeškina. Kako 
pa je ime tebi? Imaš tudi ti toliko imen kot jaz?« se ji je končno 
odvezal jeziček.
   »Veš, mislim, da ga nimam,« je premišljeno odgovoril in dodal: 
»Moja mama me je ves čas klicala samo ‘buhteljček moj’.«
   »Ta je pa lepa! To ni nobeno ime. Buhteljček je slaščica, pravzaprav 

MIŠKA FRANČIŠKA
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kruh, ki sva ga z bratom kradla v pekarni MIŠ - PIŠ! Pravzaprav 
sva si ga samo malo izposodila, vsak z ene strani.«
   »Res? Bi lahko še mene peljala v to pekarno MIŠ - PIŠ? Hudo 
sem lačen in tudi midva bi ga pogrizla samo malo. Vsak z ene 
strani,« se je pošalil mišek.
   Pogledala ga je z živo rdečimi očmi in mu odgovorila:
   »Najprej ti bova poiskala ime, potem se bova pa naprej 
pogovarjala.«
   Zdaj je mišek prišel že čisto k njej in jo pobožal z brčicami. 
Miška Frančiška je odskočila in zacvilila:
   »Nehaj! Žgečkaš me!«
   »Žgečkam? Te to boli?«
   »Ne! Ne boli me, le vznemirja me in v trebuščku me zvija.«
   »Res? Boš še ti mene požgečkala, da bom videl, kako te 
vznemirja, zvija in črviči po trebuščku.«
    »Naj te požgečkam? Nimam tako dolgih brčic kot ti,« se je 
branila.
    »Seveda ne, saj si ženska. Jaz pa sem fant. Moški!«
    »A, fant si. Kaj misliš, da je to kaj drugače?«
   »Seveda je. Moj ata je imel tudi daljše brke kot mama, zato je 
razumljivo, da imam jaz daljše kot ti. Ampak, morda sta se prav 
zato ves čas žgečkala in se smejala.«
   Potem je stopil čisto k njej:
   »No, zdaj me pa že lahko požgečkaš.«
   »Ne, nočem. Komaj sva se spoznala, pa že hočeš, da bi se 
žgečkala in potem boš zjutraj že hotel zaspati z menoj. Mama mi 
je govorila, da ne smem verjeti prvemu fantu, ki ga bom srečala, 
in tudi žgečkati se ne smem z vsakim,« mu je odgovorila in 
urnih nožic zbežala stran.



Bob zalaja in popraska po vhodnih vratih, nato pa se vrne ter 

milo zre v očka. »Nimam časa,« reče ta. »Večerjo pripravljam.« 

Nato sede in dvigne tačko k mami, ki dela za računalnikom. »Ne 

zdaj, nekaj moram napisati,« mu odgovori. Bob zacvili in steče 

k babici na kavču. »Kaj ne veš, da me boli koleno?« zastoka in 

naroči, »vprašaj Emila!«

Bob razume vse, kar se mu reče. Brž najde 

Emila, ki na pokrovu straniščne školjke v miru 

bere strip. Pomaha z repom in zabevska. »Aha, na 

stranišče bi rad,« zavzdihne Emil in odloži strip. 

»Toda zunaj je že noč …«

»Pridi, Emil, skupaj ga bova peljala na 

sprehod,« se odloči dedek. V predsobi poišče 

svojo palico in si na glavo natakne klobuk.  

Emil vzame žepno svetilko, in ko odpre vrata, 

Bob veselo plane ven in steče v temo. 

»Poglej, tisto tam je Venera,« pokaže dedek v 

nebo. »In tam je Veliki voz.«

»Mislil sem, da so v vesolju rakete in sateliti, 

ne pa vozovi,« reče Emil. »Voz je počasen, z 

njim ne moreš daleč priti. In kje je Luna? Zakaj 

ne sveti?«

Neli K. Filipićć
napisalA
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NOČNE POŠASTI (8. DEL)

ilustrirala
Ana Zavadlav

EMILOV SVET
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Luna ima neodložljivo delo nekje drugje. Na nebu so zgolj 

drobne zvezde, ki nimajo nobene moči, da bi premagale noč. Tudi 

osvetljena okna hiš so predaleč. 

Svet se spremeni, ko se zvečeri. Noč je mehka črna odeja, ki 

uduši zvoke in vse postane nekako skrivnostno. Emil prime dedka 

za roko zgolj zato, da mu pomaga pri hoji. V drugi roki drži 

svetilko. Ozek snop luči opleta po stezici. Bob medtem cikcakasto 

teka okrog, voha in nekaj išče ter občasno po pasje zagodrnja.

»Kaj je tisto?« Emil zastane in stisne dedkovo dlan. Nekoliko 

naprej je temen obris; najbrž velikan, ki z razširjenimi rokami 

čaka nanj, da ga bo ujel. Na levi strani so kopaste zveri, ki 

nihajo, medtem ko prežijo na plen. Na desni pa se po tleh nekaj 

ogromnega pritajeno plazi, najbrž kakšna kača ali celo zmaj.
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Posveti v tisto smer, toda lučka 

zatrepeta od strahu in ugasne. 

»Kaj pa zdaj?« zašepeta Emil. 

»Tisto tam … eh, saj veš, da 

slabo vidim,« odgovori dedek in 

vzame svetilko, jo potreplja, z njo potrese 

– pa nič. »Lepa reč, morala bova hoditi previdno.«

»Bob, sem! Takoj!« mu Emil ukaže, saj ve, da je zelo pogumen 

in se ničesar ne boji, še najmanj tega, kar se skriva v temi. Toda 

Bob je nocoj neubogljiv. Veliko dela ima s tem, kar se skriva pod 

grmovjem in med travo ter se za svojega prijatelja ne zmeni. 

»Bob, no!« zastoka Emil.

Zdi se, da so vsi trije ujeti v svetu, ki je sestavljen iz temnih 

ali še temnejših obrisov, iz drobnega pokljanja, komaj slišnega 

šepetanja in cvilkov, ki jih Emilovo uho komaj zazna. Tisto, kar 

je podnevi prijazen pogled na znane stvari, se zdi zdaj srhljivo, 

preteče. Nekaj tankega Emila oplazi po roki. Dedek se skoraj 

spotakne; še dobro, da mu palica in Emil dajeta oporo. Nizko nad 

njima ju skoraj ošvrkne neznani leteči predmet – ali žival. Emilu 

srce vztrepeta. »Kaj je bilo to? Kakšen ptič?«

»Netopir,« odgovori dedek. In z nizkim 

glasom pojasni: »Netopirji niso ptiči. 

Sesalci so, kot ljudje. Le da imajo prhuti, 

s katerimi lahko letijo. »Vampirji so,« 

reče Emil. Že samo od misli nanje dobi 

kurjo polt. Kdo ve, kaj vse mu preti iz 

črnine. Bob, ki vidi z ušesi in smrčkom, 

pa se nočnih pošasti prav nič ne boji. Prav 

nasprotno, zdi se, da uživa. 

»Dedi, se ti ne zdi, da je ta sprehod nevaren? Lahko se 

spotakneš …« 
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»Prav imaš,« odgovori dedek. »Ponoči je lahko vsak kamen na 

stezi usoden.«

»Aha,« se strinja Emil. »Počasi pohitiva domov.« Dedek se 

zahahlja. »Ja, zelo počasi pohitiva.«

Obrneta se in po isti stezi previdno korakata proti domu.

»Iz česa je sestavljena noč?« nenadoma vpraša Emil.

»Iz česa? Hm, iz istega, iz česar je sestavljen dan, vendar z 

dodatkom teme. Čakaj, nekaj jo bom ujel v klobuk, pa boš videl, ko 

prideva domov.« Sname si klobuk in zamahne skozi noč, potem pa ga 

urno skrije pod jopič. »Tako … pa jo imava.«

»Bob! Boooob! Gremo domov!« kliče Emil. Ampak Bob na to uho ne 

sliši. Šele tik pred domom se iznenada pojavi.

»Kaj skrivata?« vpraša babica, ko vstopita v dnevno sobo.

»Dedi je ujel noč v klobuk,« pojasni Emil in 

napeto opazuje, ko ga potegne izpod jope. Dedek 

mu pokaže in se veselo nasmeje. »Vidiš?«

»Ničesar ni,« je Emil začuden.

»Od strahu pred svetlobo se je 

stopila,« pojasni dedek. »Noč se 

svetlobe boji bolj kot 

midva teme.«

»Pa res,« se 

Emil zadovoljno 

strinja.

SE NADALJUJE
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Časovni stroj

Marko je popravljal nočno lučko. Že nekaj večerov zapored 

mu je nagajala: vžigala se je in ugašala, da ni mogel brati 

svoje najljubše knjige o izumih. Odvil je žarnico, preveril, ali 

so vsi kabli na svojih mestih, obrisal prah s stekla, a lučka še 

vedno ni gorela. 

»Ah, jutri bom nadaljeval,« je utrujeno rekel po tem, ko 

je celo popoldne posvetil njenemu popravilu. Zlezel je pod 

odejo, na kateri je bil narisan časovni stroj, in v trenutku 

zaspal, pri tem pa v naročju še vedno stiskal nočno lučko. 

Naenkrat je zabrnelo, zahreščalo in zabliskalo. Odeja se je 

zatresla in slišati je bilo »švist«! 

Marko je s posteljo vred izginil iz svoje sobe in se čez 

nekaj trenutkov pojavil v tuji. Zunaj je divjala nevihtna noč, 

bliski so razsvetljevali sobo. Marko se je prestrašen pokril z 

odejo čez glavo. 

»Te je strah?« je nenadoma z njega dvignil odejo neznan 

deček s svečo v roki in si radovedno ogledoval luč in Marka. 

»Neeee, ehm … ne bojim se,« se je izgovarjal Marko. 

»Kaj pa imaš to? In kako si pristal v moji sobi? In kakšen 

smešen stroj imaš narisan na odeji?« je spraševal in kazal na 

luč v Markovem naročju. 

Tesla, lučka in sveča 

30



»To je moja luč, ampak ne dela,« je odgovoril Marko in luč 

pomolil dečku. Ta jo je obračal in si jo pozorno ogledoval. 

Marku je porinil svečo v roko, vzel zvezek in svinčnik, na 

prazen list napisal april 1866 in začel skicirati luč. Pod risbo 

se je podpisal. Marko je je prebral podpis: 

»Tesla si? Jaz sem Marko,« je še rekel, ko je zabrnelo in 

zahreščalo, postelja se je dvignila in sta 

izginila. Čez nekaj trenutkov sta se 

znova znašla v Markovi sobi, 

kjer sta s truščem pristala. 

Marko je pri tem izgubil 

ravnotežje in telebnil 
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SE NADALJUJE

na tla. V roki je še vedno držal svečo. Ko je v sobo pokukala 

Markova sestra, se je začudila: »Kaj tako rogoviliš? In zakaj 

imaš svečo? Kje si jo dobil?« 

»Tesla mi jo je dal,« je zmedeno odgovoril Marko. 

»Tesla? Ti si eno teslo, ja,« se je 

zakrohotala sestra. 

»Res je bil Tesla,« je užaljeno 

zamrmral Marko, ko je sestra 

že stekla iz sobe in se glasno 

smejala.  

NOVO ZNANJE:
Nikola Tesla je bil velik izumitelj. S svojimi izjemnimi izumi je 
postavil temelj sodobne uporabe električne energije.
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LISIČJA LUNA

7. del
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NEŽNO SRCE IN OSTRI ZOBJE  

Maša Ogrizek
napisala

Zojo, Arturja in Sofijo je iz sanj iztrgalo Benjaminovo kričanje. 

Medeja je dečka-zajca nežno objela s šapama, a se ni in ni mogel 

pomiriti. Tudi ostali trije sanjavci so bili še nekoliko omotični, 

zato je na stežaj odprla okna, da bi jih svež zrak zbistril. 

»No, kako je bilo?« jih je vprašala deklica-medvedka, čeprav je 

že slutila, da izkušnja zanje ni bila tako prijetna kot zanjo.

»Gro-grozno,« je jecljal Benjamin, ki se je tresel v njenem 

naročju.

»Čisto cel sem bil zajec. Bežal sem skozi gozd, za mano pa je 

tekla strašna zver,« je prijateljem opisoval svoje sanje. »Naenkrat 

sem padel in zver me je ujela. Ko so se mi približevali njeni 

strašni čekani, sem se k sreči prebudil.«

»In vsi ostali tudi!« se je 

pohecala Medeja. 

»Mene pa so se vsi 

izogibali,« je začel Artur. 

»Kadarkoli sem se 

približal kakšni živali, je 

zbežala, čeprav ji nisem 

želel storiti nič žalega.«

»Kdor te bolje spozna, 

ve, da si prijazen. Ampak 
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na začetku sem se te tudi jaz malce bala,« je priznala deklica-
sova, ki ji je Artur postajal iz dneva v dan bolj všeč. 

»Kaj pa si ti sanjala, Sofija?« je deček-dihur vprašal 
prijateljico, ki mu je bila pri srcu zaradi svojega preudarnega 
značaja, tako drugačnega od njegove zaletavosti. 

»Pri meni je bilo črno kot v rogu. Sedela sem visoko v 
krošnji drevesa, obračala glavo okoli svoje osi in prisluškovala. 
Ko sem zaslišala šelestenje trave, sem široko razprla krila in 
poletela. Bilo je božansko!« je podoživljala občutek svobode. 
»Potem sem se spustila proti miški in jo požrla,« je priznala 
in opravičujoče pogledala Benjamina. 

Tedajci je zadonel boben, ki je otroke-živali vsako jutro vabil 
na zbor. Vseh pet prijateljev se je na hitro uredilo. Nato so 



drug za drugim zapustili Medejino hiško in posedli v krog. Zoja 
je pazljivo opazovala ‘drugolunaše’ in poskušala uganiti, kakšne 
živalske sanje je imel vsak od njih. Njena ugibanja je prekinil 
raskavi glas rogate starke.

»Vsak od nas nosi v prsih nežno srce. To ni strahopetnost, 
ampak nedolžnost,« je mehko dejala. »Poiščite jo kdaj pa kdaj 
pod trdo lupino izdaj in razočaranj,« jim je položila na srce in z 
roko zatipala pod plašč ter predse položila obel kamen. 

Medeja je ob njenih besedah nežno pobožala Benjamina, ki se 
je oddahnil, da ni strahopetec.
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»A potrebujemo tudi ostre zobe. Ali roge. Nekaj, s čimer se 

branimo, kadar nas kdo ogroža,« je starka dejala z močnim glasom. 

»Včasih branimo svoje telo, drugič svoja mnenja in vrednote. Nihče 

nima pravice, da jih tepta!« je skoraj zakričala, si z glave snela 

rogato krono in jo položila poleg kamna. 

Artur se ji je spoštljivo priklonil. 

»Pomemben je tudi oster sluh,« je nadaljevala svoj govor starka. 

»Da bi se pravilno odločili, kdaj drugim pokazati srce in kdaj zobe, 

moramo prisluhniti sami sebi.«

Zoja se je ob teh besedah spomnila svojih sanj, v katerih je sredi 

prostrane beline poslušala tišino. Starka si je snela svojo piščal, ki 

jo je nosila kot ogrlico, in jo položila k ostalim predmetom.

»Brez kril bi nas vleklo k tlom,« je z odločnim glasom rekla 

starka in zaprhutala s svojim ogrinjalom. »Ne smemo biti odvisni 

od pomoči drugih, niti od njihovih pohval,« je nadaljevala. »Vsak 

od nas mora biti samostojen,« je mirno 

zaključila in podržala v rokah pero, ki ga 

je nosila zataknjenega v laseh.

Sofija je zaprla oči in preplavil jo 

je občutek svobode, ki se ji je ujel 

v krila. 

»Zelo pomembna je 

tudi naša koža oziroma 

kožuh,« je razigrano 

nadaljevala starka. 

»Z božanjem se 

pomirimo, z 

žgečkanjem pa 

razvedrimo!« 

se je zasmejala. 

»Vse stvari 

izkusite na lastni 
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koži,« jim je vedro svetovala, si odvezala rdeč pas in ga razdrla, 
da je od njega ostala le klobka volne. »Radovednost nas ohranja 
mlade!«

Medeja je ob teh besedah, s katerimi se je zaključil jutranji zbor, 
naredila preval. ‘Ta rogata’ je položila bel kamen, rdečo klobko, 
pero in piščal v mošnjiček, ki ga je nosila zavezanega okoli pasu, 
krono pa si je ponovno poveznila vrh glave. Otroci-živali so se 
raztepli po gozdu, le nekaj zamudnikov se je še obiralo po taboru. 
Med njimi je bila tudi Zoja, ki se ji tega dne ni ljubilo s prijatelji 
na potep. Naenkrat je na rami začutila močan stisk roke. 

»Danes greš z mano,« ji je dejala rogata starka in se ji zazrla 
naravnost v oči. »Rada bi se pogovorila s teboj.«
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Helena Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

»Ste pripravljeni na potovanje? Hitro, hitro! Pomlad ne čaka!«
Mami štorklji se je na moč mudilo. Skupaj z očetom sta priganjala 

štiri živahne in nagajive mladičke. Šimen, Šarika, Šarlota in Štefko 
pa so se igrali naprej in tekmovali, kdo bo pohrustal največ žuželk.

Končno je bila družina štorkelj pripravljena na povratek iz 
Afrike. Čakala jih je dolga in naporna pot, polna nevarnosti. 

Cela jata štorkelj se je skupaj dvignila v nebo. Kakšen lep prizor! 
Starši so opozarjali svoje mladičke, naj se pazijo pasti in lovcev, ki 
prežijo nanje. 

»Pazite se divjih živali in premočnega vetra!« 
»Ja, mama,« so ubogljivo rekli Šimen, Šarika, Šarlota in Štefko.
»Ste razumeli, kako je treba loviti zračne tokove? Drugače se 

boste pri letenju preveč utrudili!«
»Ja, očka,« so rekli Šimen, Šarika, Šarlota in Štefko.
»Oh, tu je zračni tok! Peljal nas bo naprej!« 
Vsi so na široko razprostrli krila. Zračni tok jih je ponesel daleč, 

daleč. Bilo je zelo prijetno, saj jim ni bilo treba mahati s perutmi. 
Čez nekaj časa pa so opazili, da so poleteli predaleč. Spustili so se 
na tla in ostali sami.

»Takoj moramo najti jato,« je rekel očka, »drugače smo lahko v 
nevarnosti.«

Šimen, Šarika, Šarlota in Štefko so bili seveda navdušeni nad 
nepričakovano pustolovščino. Hoteli so raziskati okolico. Šimen je 
že tekal sem ter tja.

»Šlenkkk,« je nenadoma zaropotalo tik za njegovim hrbtom. 
Sprožila se je velika, jeklena past! Še sreča, da je bil Šimen mlad 
in hiter! Zadnji hip se je umaknil.

Mala štorklja se je izgubila
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Šest štorkelj – dve veliki in štiri majhne – se je v 
hipu dvignilo v nebo. Letele so hitro kot za stavo, da bi 
čimprej našle svojo jato.

»Končno! Glejte! Tam so naši prijatelji,« je po 
daljšem letenju vzkliknil oče. 

Minilo je še nekaj dni in štorklje so bile že blizu 
doma. Vse so komaj čakale, da se vrnejo v domače 
gnezdo. Tedaj pa je zapihal močan veter. Ptice so se mu 
s težavo upirale. Tudi Šarlota je pridno mahala s krili. 
Nenadoma pa se ji je okoli glave in kljuna ovilo nekaj 
belega in šumečega. Ničesar več ni videla in dušilo 
jo je. Stresala je z glavo. Ker se ni mogla več upirati 
močnemu vetru je začela padati … padati … padati …

»Au, au, au …,« je stokala mala štorklja, ko je trdo 
pristala na tleh. Spet je začela močno stresati z glavo. 
A bolj ko se je premikala, bolj ji je zmanjkovalo zraka.

»Počakaj! Počakaj vendar, da ti to zadevo snamem z 
glave!«

Nekdo se je približal mali štorklji in začel trgati 
nevarno snov, ki ji je ovijala glavo. Končno!

»Spet vidim! Spet diham!« je veselo vzkliknila. 
»Hvala! Kaj je bilo?« je vprašala čudno žival, ki je stala 
pred njo.

»Jaz sem jazbec Miro,« se je predstavil. »Zapletla si 
se v plastično vrečko. Ljudje jih mečejo kar na tla. Tu v 
gozdu jih je vse polno,« je bil jezen. »Kje si doma?«

»Ne vem,« je zajokala Šarlota. »Padla sem na tla in 
sem izgubila!«

»Pridi z menoj,« jo je tolažil jazbec Miro. »Poklical 
bom svojega prijatelja, goloba pismonošo. On pozna 
strehe in gnezda na vseh hišah. Kmalu bomo našli tvojo 
družino!«
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Jure Jakob
napisal

DREVESA Z DRUGE STRANI: 
MITI, LEGENDE, DUHOVNE ENERGIJE

ilustrirala
Anja Jerčič Jakob

LESKA
Leska je nizko drevo, še pogosteje pa visok, v mnogo 

debelc razvejan grm. Najdemo jo povsod po Sloveniji, čeprav 
je na Primorskem redka, ker za uspešno rast potrebuje 
dovolj vlage in dovolj globoka tla. Lesko poznajo tudi 
v severozahodni Afriki, v Evropi pa se proti severu 
razprostira vse do srede Skandinavije, na vzhodu in jugu 
pa do Kavkaza in Male Azije.

Leska je drevo gozdnih robov in zapuščenih kmetijskih 
površin, saj dobro uspeva le tam, kjer je dovolj svetlobe. 
Ima plitve, a zelo na gosto razprostrte korenine, s čimer 
pomaga preprečevati erozijo zemlje.

Tudi tisti, ki leske še nikoli niso videli, so že slišali 
za lešnike in jih verjetno kdaj tudi jedli. Lešniki so 
leskini plodovi, ki dozorijo proti koncu septembra. 
So izredno hranljivo in zdravo živilo, ki ga ljudje 
jemo in na različne načine predelujemo že vse 
od prazgodovinskih časov. Lešniki so bogat vir 
beljakovin, koristnih maščob, vitaminov in mineralov, 

zato jih še posebej priporočajo nosečnicam, otrokom 
in okrevajočim bolnikom. Redno uživanje lešnikov je 
že samo po sebi zdravilno, posebej kot zdravilo pa se 
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LESKA

uporablja iz jedrc zmleto 
in prekuhano lešnikovo 

mleko, s katerim 
zdravimo pljučne bolezni 

in bronhitis. Umivanje s 
prevretkom iz leskinega listja 

preprečuje izpadanje las, čaj iz 
listov pa naj bi blagodejno vplival pri 

živčni razdraženosti in vnetju bezgavk.
Leska v ljudskem izročilu slovi po tem, da vanjo 

nikoli ne udari strela. Pri starih Slovanih je zato 
veljala za sveto drevo, pod njeno krošnjo so se ljudje in 
živali zatekali med nevihtami, leskove veje pa kot zaščito pred 
udarom strele zatikali v strehe hiš in hlevov. Leska ni varovala le 
pred strelo in točo, ampak pred vsakršnimi zlemi silami, zato so 
okoli človeka, ki se je čutil ogroženega od hudih duhov, z leskovo 
palico začrtali krog, ki ga zle sile niso mogle prestopiti. 

Tudi stari Germani so poznali leskino zaščitno moč proti 
streli, leska je bila posvečena njihovemu vrhovnemu bogu 
gromovniku Thoru. Odganjala naj bi kače in vsakršne zle sile, 
zato so ljudem priporočali, naj imajo pri sebi vedno košček 

leskine palice. Bila pa je tudi simbol plodnosti, 
življenjske radosti in vitalnosti. Tisto leto, 

ko je leska rodila obilo lešnikov, se je 
praviloma rodilo tudi mnogo otrok. 

Leska pa je tudi simbol modrosti. Po 
irski legendi je ob izviru modrosti, od 
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katerega so tekle vode proti 
največji irski reki, raslo 
devet lesk. Lešniki so padali 
v vodo, tam jih je pojedel 

losos, in tako dobil modrost 
ljudi. Če je lososa ujel in 

pojedel moški, je postal moder, 
če ga je pojedla ženska, je rodila 

otroka.

Da je v leski obilo modrosti, pa kaže tudi prepričanje, 
po katerem je leskova palica nepogrešljiva za iskanje 
zakladov, zlata in srebra, predvsem pa izvirov vode. 
Bajalico v obliki rogovilaste leskove palice za iskanje 
vodnih virov mnogi uporabljajo še danes.
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PODARJENEMU KONJU SE NE GLEDA NA ZOBE

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

SLIKOVITE BESEDNE ZVEZE
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Je kdo že kdaj videl zobno miško? Verjetno še nihče, in vendar ji 
otroci še vedno nastavljajo mlečne zobke. Zlahka se jih znebijo in v 
zameno zanje celo dobijo kak kovanec ali bombon. Vse drugače pa je s 
stalnimi zobmi – z njimi ni šale. Ker jih želimo obdržati v ustih čim 
dlje, tu in tam stopimo do zobozdravnika, na široko odpremo usta in 
mu jih pokažemo – toda zobe pokažemo tudi takrat, ko komu grozimo 
ali se mu upiramo. Celo vreme nam včasih pokaže zobe in takrat vedno 
znova ugotavljamo, da je narava močnejša od človeka. Ko nas zadene 
nesreča, je pač treba stisniti zobe, z drugo besedo: potrpeti. Saj bo 
prej ko slej mimo. Kdor nima zob, jih seveda še stisniti ne more, kaj 
šele, da bi z njimi grizel, škripal, škrtal, šklepetal. In vendar: z zobmi 
škripamo, ko smo razjarjeni, šklepetamo pa takrat, ko nas zebe. Nekateri 
ga pogosto dajejo na zob ali, če hočete, pijejo – pa ne sokov, temveč 
alkoholne pijače. Druge pa, in ni jih malo, pogosto daje lakota in takrat 
pretaknejo vse predale, da bi našli kaj za pod zob. Vsi smo že kdaj 
koga vlačili po zobeh, čeprav vemo, da to ni lepo, nekateri pa se, naj 
se sliši še tako neverjetno, dajejo ljudem v zobe, kot bi si želeli, da jih 
obrekujemo. Kdor cedi besede skozi zobe, govori počasi, kdor drži jezik 
za zobmi, pa je lepo tiho. 

Ali veste, da imajo zobe tudi nekateri predmeti, kot so denimo 
grablje, glavnik, pogonsko kolo, žaga in celo čas? Pravzaprav ima čas en 
sam zob in z njim najraje načenja zgradbe, mostove, ceste, stroje … V 
starih mestnih jedrih je veliko hiš, ki jih je načel zob časa.

Če nam kdo prizadene krivico, se mu po navadi hočemo maščevati: 
oko za oko, zob za zob. In vendar je bolje odpustiti, če to zmoremo. 
Breme maščevanja je zelo težko. 
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MATEJKA GRGIČ

Ilustr
irala 

CHIARA SEPIN
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---Po Slovensko---
#potujemodoma

Potujemo lahko tudi z … domišljijo!
Peter in Anja letos pri pouku obravnavata prevozna sredstva:  

s sošolci in sošolkami sta spoznala, kaj pomeni varnost na cesti, kdo so 

udeleženci in udeleženke v prometu, katera prevozna sredstva so okolju 

najbolj prijazna itd.

Zdaj pa je čas, da ostanemo doma in da potujemo z … domišljijo!

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

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

NARAVA

Kaj potrebujemo za nepozabno potovanje?
1)  Najprej določimo cilj! Kam bi radi šli?  

Izberite svojo lokacijo in jo poimenujte, kot kaže zgled:

48--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2) Zdaj pomislite, kje boste prespali ali prespale:

3) Pakirajte svoj kovček ali potovalko:
 kaj boste obvezno vzeli/-e s sabo, pa čeprav boste zdoma   

  prespali/-e eno samo noč? Poimenujte te predmete:

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

 -----------

 ---------------  -------------
 HIŠA

 --------

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

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

 -----------

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

 -----------

 --------

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

      -----------

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

-----------

COPATI

49

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

--
--

-

?

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4) Kaj bi radi/-e še vzeli/-e s sabo? Upoštevajte letni čas  

(aprila je lahko tudi mraz!), lokacijo, ki ste jo izbrali/-e,  

in nastanitev; poimenujte predmete in izberite tiste,  

ki jih boste dali/-e v svoj kovček:

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

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

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

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

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

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

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

KANGLICA
IN 
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5)  In na koncu izberite še prevozno sredstvo,  

s katerim boste potovali/-e:

Zdaj pa … gremo!
Imaš idealno lokacijo, rezervirano nastanitev, pripravljen kovček. 

Dopolni:

Na potovanje grem z ___________________________.

Odločili/odločile smo se, da gremo v/na __________________________

Prespali/prespale bomo v __________________________. 

S sabo smo vzeli/vzele ______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Do lokacije bomo pripotovali/pripotovale z/s______________________.

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

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

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

--
--

-

?
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1

S črkami, ki ti ostanejo, dopolni poved:

Jesenčku je v srčku zagorel ogenjček __ __ __ __ __.  

Zakaj?

_______________________________________________________

Jesenček  je po dolgi poti le dosegel zastavljeni cilj. Kateri 

listek bo zimo zapodil ter privabil sončece in toplo pomlad? 

Kaj misliš? ____________________________________________

V katerem letnem času si rojen/-a? ______________________.

GALEBOV kviz 6

Pripravila
nevenka škrl j

LISTEK
KRISTA
BELA
SNEŽA
SLADOLED
JESENČEK
GOSPA
KAZEN
SNEŽINKE
GORA
POSLANSTVO
OČI
SODRA 
NEVEDNOST IVJE
METEŽ
SVEČKA
ROŽE
LEDENE
STELJA
JESEN
VAJA
UHO
GLAS
UŠI 

Premetanka! Išči v vseh smereh!

L I S T E K R I S T A

B E L A M E I Š U S P

S N A P E Č O N H O O

R E D S T N Č E O D S

A D O O E E I S E R L

K E L G Ž S N E Ž A A

Č L E O E E E J O J N

E E D R J J Z Č R L S

V A J A V S A L G E T

S N E Ž I N K E E T V

N E V E D N O S T S O
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4

6

5

2

Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

Postani pesnik/pesnica in ustvari pesmico z besedami:
sreča –pomlad –vijolica –trobentica –zvonček –dežek –medved
Izmisli si naslov!

Postani še ilustrator/-ka in pesmico ilustriraj!

Dopolni besedilo z besedami:

lešniki – zima – snega – mlada – zime – mrzle – oknih – led – meter – babica – 

vnučkama – Katji – Maši – Deklici – z muco – pozorno – Pridita – trgovino

Kam so izginili  __ __ __ __ __ __ __  

»Kako čudna __ __ __ __ . Topla in brez __ __ __ __ __ . 

Ko sem bila __ __ __ __ __ , so bile __ __ __ __ tako strašno 

__ __ __ __ __ . Na __ __ __ __ __ je bil __ __ __ . 

Zunaj pa jebil __ __ __ __ __ snega.« Tako je __ __ __ __ __ __  

pripovedovala  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __   in  

__ __ __ __ .  __ __ __ __ __ __ __ pa sta se igrali  

__  __ __ __ __ in je nista preveč __ __ __ __ __ __ __ poslušali. 

»__ __ __ __ __ __ __ z mano, gremo v __ __ __ __ __ __ __ __ !«

Potem ____________________________________________

Samostojno napiši besedilu konec!

V črkovni kači poišči, kaj je spekla babica? 

VTGOHRSTBOMZCVEANDIGLIHJLEKVJOKORSEGMO

__ __ __ __ __   __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __
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Če opazujemo naravo, pogostoma 
vidimo obliko spirale oz. vrtinec: 
krožno gibanje vode, polžja hišica, 
storž, školjke, cvetni listi vrtnice 
… in še bi lahko naštevali. 

Ko po steblu poganjajo listi, prav 
tako sledijo obliki spirale, zato ta 
oblika predstavlja življenje.

V antiki so krasili vaze iz gline 
z vzorci spiralaste oblike. Tudi 
nekateri umetniki so v svojih 
slikah risali spirale. 

Avstrijski slikar Gustav Klimt je 
prikazal s to obliko veje dreves.

MIKRO MAKRO  
Pripravila
jasna merkù

SPIRALA
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Poskusi sestaviti tudi ti drevo z vejami, 
razporejenimi v obliki spirale!



Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom.

Zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava.

1 2

3 4

ali



Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

Roke najprej dobro splaknemo 
pod tekočo vodo.1

Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok,
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih

(dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi 
pod nohti obeh rok).

2

Milo dobro speremo z rok z vodo.3

S papirnato brisačo za enkratno uporabo si 
roke obrišemo do suhega.

Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, 
da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

4

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.#OSTANIMODOMA



58

pišejo in rišejo
naši  šolarji

58 naši šolarji pišejo in rišejo

V zadnjih dneh pred pustom, so učenci 1. razreda  
iz lesenih kuhalnic oblikovali prikupne lutke.

OŠ 
"JOSIP  
RIBIČIČ"

SV. JAKOB
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Prvošolci osnovne šole Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu se tudi v tem izjemnem 
obdobju vsakodnevno srečujejo s pomočjo spleta.
Med poukom na daljavo so se učenci pogovarjali, izmenjali marsikatere 
izkušnje, dogodke, namige in predloge o tem, kako preživljajo svoj čas doma. 
Razmišljali so o prednostih in slabostih karantene. S tem v zvezi so nastali še 
zapisi in risbe, katerim so nekateri dodali še svoje fotografije. 
Vsi v en glas pa kličejo: #jazostanemdoma.
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NI	MI	VŠEČ:	

ŽELELA	BI	SE	SREČATI	S	PRIJATELJI	V	PARKU.	
NAJBOLJ	MI	MANJKAJO	UČITELJICE	IN	SOŠOLCI.	
NAJBOLJ	POGREŠAM	BABICO	IN	DEDKA.	

VŠEČ	MI	JE:	

KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	S	SVOJO	MLAJŠO	SESTRO.	
NAJBOLJ	MI	JE	BILO	VŠEČ,	KO	SVA	Z	OČETOM	BRALA	ZGODBO	O	ZEUSU.	

NI	MI	VŠEČ:	

V	TEM	ČASU	NAJBOLJ	POGREŠAM	PRIJATELJE,	PLEZANJE	PO	KAMNIH	V	
BARKOVLJAH	IN	KOLESARJENJE.	TUDI	NONOTOV	NE	MOREM	OBISKATI.	
ŽALOSTEN	SEM,	KER	JE	KORONA	VIRUS	UBIL	DOSTI	LJUDI.	

VŠEČ	MI	JE:	

ZDAJ,	KO	NE	SMEM	VEN,	MI	JE	VŠEČ,	KER	SMO	VSI	SKUPAJ	DOMA.	LAHKO	SE	VELIKO	
IGRAM.	KER	IMA	TUDI	OČKA	VEČ	ČASA	KOT	PO	NAVADI,		JE	PRIPRAVIL	PLEZALNO	
STENO	NA	DVORIŠČU	IN	ZATO	LAHKO	PLEZAM.	LEPO	JE	TUDI,	KER	GREM	ZVEČER	LAHKO	
POZNEJE	SPAT.		

VŠEČ	MI	JE:	

ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	MI	JE	VŠEČ,	KER	SEM	VEČ	ČASA	S	SVOJO	
MAMO	IN	SE	IGRAM	Z	OČETOM.	IGRAM	SE	TUDI	S	KISI,	KI	JE	MOJ	
MUCEK.	

NI	MI	VŠEČ:	

NE	MARAM	BITI	ZAPRTA	DOMA.	ŽAL	MI	JE,	DA	NE	VIDIM	SVOJIH	
PRIJATELJEV	IN	NONOTOV.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

VŠEČ	MI	JE:	
	
ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	IN	POMAGAM	SVOJIM	
STARŠEM,	KI	JIH	IMAM	ZELO	RADA.	VŠEČ	MI	JE	TUDI	GLEDATI	
TELEVIZIJO.	

NI	MI	VŠEČ:	
	
NAJBOLJ	MI	MANJKAJO	MOJI	STARI	STARŠI.	ŽELELA	BI	SE	IGRATI	V	
PARKU,	VOZILA	BI	SE	S	KOLESOM	IN	RADA	BI	KOTALKALA,	A	TEGA	NE	
MOREM	NAREDITI.	ZELO	POGREŠAM	TUDI	PRIJATELJE.	

#JAZOSTANEMDOMA

VŠEČ MI JE:
KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM S SVOJO 
MLAJŠO SESTRO. NAJBOLJ MI JE BILO 
VŠEČ, KO SVA Z OČETOM BRALA ZGODBO O 
ZEUSU.

NI MI VŠEČ:
ŽELELA BI SE SREČATI S PRIJATELJI V 
PARKU. NAJBOLJ MI MANJKAJO UČITELJICE 
IN SOŠOLCI. NAJBOLJ POGREŠAM BABICO 
IN DEDKA.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO NE SMEM VEN, MI JE VŠEČ, KER 
SMO VSI SKUPAJ DOMA. LAHKO SE VELIKO
IGRAM. KER IMA TUDI OČKA VEČ ČASA KOT 
PO NAVADI, JE PRIPRAVIL PLEZALNO
STENO NA DVORIŠČU IN ZATO LAHKO 
PLEZAM. LEPO JE TUDI, KER GREM ZVEČER 
LAHKO POZNEJE SPAT.

NI MI VŠEČ:
V TEM ČASU NAJBOLJ POGREŠAM 
PRIJATELJE, PLEZANJE PO KAMNIH V
BARKOVLJAH IN KOLESARJENJE. TUDI 
NONOTOV NE MOREM OBISKATI.
ŽALOSTEN SEM, KER JE KORONA VIRUS UBIL 
DOSTI LJUDI.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM IN 
POMAGAM SVOJIM STARŠEM, KI JIH IMAM 
ZELO RADA. VŠEČ MI JE TUDI GLEDATI
TELEVIZIJO.

NI MI VŠEČ:
NAJBOLJ MI MANJKAJO MOJI STARI STARŠI. 
ŽELELA BI SE IGRATI V
PARKU, VOZILA BI SE S KOLESOM IN RADA 
BI KOTALKALA, A TEGA NE
MOREM NAREDITI. ZELO POGREŠAM TUDI 
PRIJATELJE.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, MI JE VŠEČ, KER SEM 
VEČ ČASA S SVOJO MAMO IN SE IGRAM Z 
OČETOM. IGRAM SE TUDI S KISI, KI JE MOJ 
MUCEK.

NI MI VŠEČ:
NE MARAM BITI ZAPRTA DOMA.  
ŽAL MI JE, DA NE VIDIM SVOJIH
PRIJATELJEV IN NONOTOV.

Alia Taurisano

Artur Cocetta

Zoe Righi

Greta Monaco
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VŠEČ	MI	JE:	

ZDAJ,	KO	SEM	PRIMORANA	BITI	DOMA,	ME	NAJBOLJ	VESELI,	DA	SE	
LAHKO	IGRAM	Z	MAMO,	OČETOM	IN	BRATCEM.	

NI	MI	VŠEČ:	

NAJBOLJ	MI	JE	ŽAL,	DA	NE	MOREM	OBISKATI	SVOJIH	DRAGIH	NONOTOV.	

VŠEČ	MI	JE:	ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	S	SESTRIČNO.	IMAVA	
SVOJE	ŠALE	IN	SKRIVNOSTI.	NAJBOLJ	MI	JE	VŠEČ,	KER	SPIM	PRI	
BABICI	DOMA.	

NI	MI	VŠEČ:	
NAJRAJE	BI	SE	SPREHAJALA	OB	MORJU,	KER	SO	LEPI	DNEVI.	NAJBOLJ	MI	MANJKA	
MOJ	OČKA,	KER	GA	NI	PRI	NAS	V	ZADRU.	NAJBOLJ	POGREŠAM	IZLETE	IN	
PUSTOLOVŠČINE	Z	MAMO	IN	OČKOM.		

	

NI	MI	VŠEČ:	
	
ZELO	SEM	ŽALOSTNA,	KER	SE	NE	MOREM	SREČATIS	SVOJIMI	
PRIJATELJI.	

VŠEČ	MI	JE:	
	
KO	SEM	DOMA,	SE	ZELO	RADA	IGRAM	S	SVOJIMI	IGRAČAMI.	

	

NI	MI	VŠEČ:	
	
ZELO	SEM	ŽALOSTNA,	KER	SE	NE	MOREM	SREČATIS	SVOJIMI	
PRIJATELJI.	

VŠEČ	MI	JE:	
	
KO	SEM	DOMA,	SE	ZELO	RADA	IGRAM	S	SVOJIMI	IGRAČAMI.	

	VŠEČ	MI	JE:	
	
ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	Z	BRATI	NA	DVORIŠČU.	
NAJBOLJ	MI	JE	VŠEČ,	KER	SMO	CELA	DRUŽINA	SKUPAJ	DOMA.	

NI	MI	VŠEČ:	
	
NAJBOLJ	MI	MANJKA	ŠOLA.	POGREŠAM	TUDI	SOŠOLCE,	S	KATERIMI	
SE	IGRAM	NA	DVORIŠČU.	ŽELELA	BI	OBJETI	NONOTE.	

#VSEBOŠEDOBRO

VŠEČ MI JE:
KO SEM DOMA, SE ZELO RADA IGRAM  
S SVOJIMI IGRAČAMI.

NI MI VŠEČ:
ZELO SEM ŽALOSTNA,  
KER SE NE MOREM SREČATI S SVOJIMI
PRIJATELJI.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM Z 
BRATI NA DVORIŠČU. NAJBOLJ MI JE VŠEČ, 
KER SMO CELA DRUŽINA SKUPAJ DOMA.

NI MI VŠEČ:
NAJBOLJ MI MANJKA ŠOLA. POGREŠAM 
TUDI SOŠOLCE, S KATERIMI SE IGRAM NA 
DVORIŠČU. ŽELELA BI OBJETI NONOTE. 

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM PRIMORANA BITI DOMA, ME 
NAJBOLJ VESELI, DA SE LAHKO IGRAM Z 
MAMO, OČETOM IN BRATCEM. 

NI MI VŠEČ:
NAJBOLJ MI JE ŽAL, DA NE MOREM 
OBISKATI SVOJIH DRAGIH NONOTOV.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM 
S SESTRIČNO. IMAVA SVOJE ŠALE IN 
SKRIVNOSTI. NAJBOLJ MI JE VŠEČ, KER 
SPIM PRI BABICI DOMA.

NI MI VŠEČ:
NAJRAJE BI SE SPREHAJALA OB MORJU,  
KER SO LEPI DNEVI. NAJBOLJ MI MANJKA
MOJ OČKA, KER GA NI PRI NAS V ZADRU. 
NAJBOLJ POGREŠAM IZLETE IN
PUSTOLOVŠČINE Z MAMO IN OČKOM.

Luna Maria Detoni

Matilde Zornada

Alida Riosa

Lucija Katalinićć
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Knjižne nagrade 
Nicole Mbengue, 4. r. "Josip Jurčič" - DEVIN
Eleni Tosques 2. r. "Josip Jurčič" - DEVIN
Martin Angelini, 1. r., OŠ A. Gradnik - DOL
Učenci 1. razreda OŠ "J. RIBIČIČ" - SV. JAKOB 
 

POŠLJITE vaše PRISPEVKe,  
"kako preživljam dneve doma" 
na elektronsko pošto:  
galeb@ztt-est.it

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM  
S SVOJO SESTRO.

NI MI VŠEČ:
ZELO MI MANJKA ŠOLA IN TUDI MOJI 
PRIJATELJI, KER SE NE MOREMO DRUŽITI.

VŠEČ MI JE:
ZDAJ, KO SEM DOMA, SE NAJRAJE IGRAM Z 
ŽOGO S SVOJO TETO SANJO NA VRTU.

NI MI VŠEČ:
ZDAJ, KO NE MOREM V ŠOLO, NAJBOLJ 
POGREŠAM SVOJE SOŠOLCE IN
PRIJATELJE. RAD BI SE IGRAL Z NJIMI NA 
ŠOLSKEM IGRIŠČU.

VŠEČ MI JE:
NAJBOLJ MI JE VŠEČ, KO SE IGRAM  
S SVOJIM KUŽKOM BORINOM.

NI MI VŠEČ:
ŽELEL BI, DA NE BI BILO KORONA VIRUSA.

Ilija Kostić

Tarik Hukarević

Jurij Erniša Švagelj

	

VŠEČ	MI	JE:	
	
ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	S	SVOJO	SESTRO.	

NI	MI	VŠEČ:	
	
ZELO	MI	MANJKA	ŠOLA	IN	TUDI	MOJI	PRIJATELJI,	KER	SE	NE	MOREMO	DRUŽITI.	

	VŠEČ	MI	JE:	
	
ZDAJ,	KO	SEM	DOMA,	SE	NAJRAJE	IGRAM	Z	ŽOGO	S	SVOJO	TETO	
SANJO	NA	VRTU.	

NI	MI	VŠEČ:	
	
ZDAJ,	KO	NE	MOREM	V	ŠOLO,	NAJBOLJ	POGREŠAM	SVOJE	SOŠOLCE	IN	
PRIJATELJE.	RAD	BI	SE	IGRAL	Z	NJIMI	NA	ŠOLSKEM	IGRIŠČU.		

	

VŠEČ	MI	JE:	
	
NAJBOLJ	MI	JE	VŠEČ,	KO	SE	IGRAM	S	SVOJIM	KUŽKOM	BORINOM.	

NI	MI	VŠEČ:	
	
ŽELEL	BI,	DA	NE	BI	BILO	KORONA	VIRUSA.	



Nicole Mbengue

4. razred
JOSIP JURČIČ

DEVIN

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

8

Barbara Gregorič Gorenc:  
Maša, Julija in štorklja  .............................2
Majda Koren:  
Medved in Miška  ....................................... 4
Majda Artač Sturman:  
Kuža  ............................................................. 7
Tina Arnuš Pupis:  
Jezikavi zajec   ........................................... 8
Marjeta Zorec:  
Osupljive lastnosti živali   .....................10
Natalija Šimunovićc’: 
Krista, Sneža in Bela ...............................12
Evelina Umek:  
Rdeči blisk in Miss Nera ......................... 16
Darinka Kobal: 
Soimenjaki  ................................................20
Darinka Kobal: 
Miška Frančiška  .......................................23
Neli Filipićććć:  
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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/HnkUqKpKEDo


