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Cena 2,10 €
Izhaja v Trstu.
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Barbara Gregorič Gorenc
napisala ilustrirala

Dunja Jogan

KRTEK in ČEBULICA 

KRTEK NAJDE ŽOGICO!
A SE NE PREMIKA!
KOTALIL BI JO NAOKROG,
A ŽOGICA VZKLIKA:
»BODI NEŽEN, MALI KRT,
TAČKA NAJ ME BOŽA!
ŽIVA SEM, ČEBULICA,
IZ MENE ZRASTE – ROŽA!«
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6 ‒ DRSANJE

V LEDENI DVORANI JE HLADNO. 
MEDVED IN MIŠKA VADITA OB 
ZVOKIH GLASBE. OBLEČENA STA  
V TOPLO TRENIRKO.
 

»DANES STA BILA ODLIČNA! UPAM, 
DA BOSTA TAKO DOBRA TUDI JUTRI 
NA TEKMOVANJU!« JU POHVALI 
TRENERKA.

NASLEDNJE JUTRO MEDVED IN 
MIŠKA VSTANETA ŽE NAVSEZGODAJ. 
PRIPRAVITI MORATA TEKMOVALNI 
DRES, SAJ NE BOSTA TEKMOVALA V 
TRENIRKI!

NJUNA TRENERKA JE KOŠUTA ROZI. 
»IN ZDAJ DVOJNI AKSEL!« ZAKLIČE. 
MEDVED IN MIŠKA SE SOČASNO 
ODRINETA V ZRAK. 
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»NA VRSTI JE NASLEDNJI 
TEKMOVALEC, OSEL IZ ZELENEGA 
LOGA!« SE OGLASI IZ ZVOČNIKOV. 
OSEL STOPI NA LED. KO SE OGLASI 
GLASBA, PRIČNE Z NASTOPOM. NE 
GRE MU NAJBOLJE. 

KO GLASBA UTIHNE, SE UPEHANA 
PRIKLONITA OBČINSTVU. BRAVO, 
MEDVED IN MIŠKA! NEVERJETNA 
STA BILA!

»DVOJNI AKSEL! PIRUETA! KORAKI! 
DRSATA BREZ NAPAK!« RAZLAGA 
ŠPORTNI NOVINAR.

»ZDAJ PA MEDVED IN MIŠKA!« SE 
ZASLIŠI IZ ZVOČNIKOV. MEDVED IN 
MIŠKA SE PRIKLONITA. OB GLASBI 
ZAČNETA Z NASTOPOM. 



NALOGE
TRENIRKA IN TRENERKA

ALI VEš?

PREČRTAJ, KAR NE SPADA  
MED TELOVADNA ORODJA!
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• KAKO SE NJEGOVA 
OBLAČILA 
RAZLIKUJEJO 
OD DANAŠNJIH 
OBLAČIL ZA 
DRSANJE?

• KAJ PA DRSALKE? 
SO ENAKE KOT 
DANES?

PRI VADBI SMO OBLEČENI 
V TRENIRKO. KO DOBIM 
NOVO TRENIRKO, SE VEDNO 
RAZVESELIM. 

TRENERKA JE ŽENSKA, KI SE 
UKVARJA S TRENIRANJEM.  
NAŠA TRENERKA JE STROGA, 
VČASIH PA SE Z NAMI TUDI 
POŠALI.

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

 
DRSALEC 
AXEL PAULSEN 
SI JE IZMISLIL 
POSEBEN SKOK. 
TA SE DANES PO 
NJEM IMENUJE 
AKSEL.

 
 



Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Zima se poslavlja
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MRAZ JE V ROKAVICE SKOČIL,
GRENKO SOLZO JE POTOČIL,
S SNEGOM KAPO SI NAPOLNIL,
NERODNEŽ JE NA LEDU PADEL,
V JEZERO KOT HLOD POTONIL.

SO RAČKE TAČKE MIMO PRIVESLALE,
POMLADNEMU VESELJU DUŠKA DALE,
RIBICE ZAPLAVALE DO DNA,
NA TRATAH CVETKE ZAPLESALE,
V GOZDOVE DAHNILA POMLAD.



BOBROV TALENT

Tina Arnuš Pupis
napisala ilustrirala

Ajlin Visintin

ZAŽELI SI MALI BOBER,
DA BI BIL V NEČEM RES DOBER.
»OČKA, MAMA!« JE ZAVPIL:
»VIOLINO BI SE UČIL!«

STARŠA BOBRA VSA VESELA –
BOSTA SINA GODCA IMELA.
V TA NAMEN NEMUDOMA
V MESTO STA V NABAVO ŠLA.

TRI NOČI JE VADIL, PILIL,
POTLEJ SEBI SE ZASMILIL:
»TOLE MENI SPLOH NE GRE!«
VZEL ZADEVO JE V ZOBE.
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TRI NOČI JE VADIL, PILIL,
POTLEJ SEBI SE ZASMILIL:
»TOLE MENI SPLOH NE GRE!«
VZEL ZADEVO JE V ZOBE.
 

IN JE GLODAL IN JE ŽAGAL,
DOKLER UPEHAN NI OMAGAL.
TAM PA – SREDI IVERK, BRUN
JE OSTAL LE ZVITEK STRUN.

PA KUPILI SO ŠE ČELO,
DA BI SE KAJ BOLJ PRIJELO,
A NESOJENI TALENT
BRŽ NAGLODA INŠTRUMENT.

OČKA ZDAJ TOLAŽI MAMO,
KO OBJEMA JO ČEZ RAMO:
»BOLJE, DA MU KUPIVA
NEKAJ, KAR NI IZ LESA.«
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OSUPLJIVE LASTNOSTI ŽIVALI

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N
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MOJSTER TAKTIKE LOVA

Marjeta Zorec
napisala

Taktika lova velikega belega morskega psa je bolj zapletena kot 
večina visoko razvitih računalniških strategij vojaškega napada. 
Zapleten način sodelovanja različnih čutil morskemu psu daje 
potrebne podatke v točno določenem vrstnem redu, in to ga 
nezmotljivo pripelje do plena.
- Voh: nosne vrečke v nosnicah zaznajo že najmanjšo količino 
krvi poškodovane živali v vodi, že če so delci v razmerju 1 proti 
1.000.000.000.

- Sluh: kakšen kilometer stran zazna nizkofrekvenčne zvoke, ki jih 
oddaja ranjena žival. Ob lobanji ima par notranjih ušes (zunanjih 
ušes nima), vsako pa je povezano z odprtino na vrhu glave.

- Tip na daljavo: s čutnicami, ki jih ima vzdolž vsake strani 
telesa, zazna valovanje vode, ki ga povzroča plen.

- Vid: ko priplava bliže, z visoko razvitimi očmi, ki vidijo v 
barvah, takoj opazi plen, zaokroži okoli njega in presodi, ali je 
primeren za obrok. Če je videz ustrezen, oči ne potrebuje več. 
Ko široko razpre čeljusti, se oči obrnejo nazaj, da so zavarovane 
pred poškodbami. Takrat je začasno slep.

- Zaznavanje električnega polja: čeprav zdaj ne vidi, ga proti 
plenu usmerjajo čutila za električno polje. Na gobcu ima pod 
kožo številne organe, ki zaznavajo šibka električna polja, ki jih 
oddaja plen.

- Tip: dreza v plen, da z drobnimi čutili za dotik, ki jih ima na 
gobcu, ugotovi, kako velik je plen in kakšne zgradbe je.
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ilustrirala
Katerina Kalc



S tem se predstava čutil konča. Zdaj morski pes zada prvi, a 
navadno usodni ugriz. Najprej počaka, da žival pogine, šele potem 
jo požre. Vendar ne požre vsega, kar ugrizne. Včasih samo poskusi 
košček in ga potem izpljune, če mu ni všeč, plen pa prepusti 
drugim živalim.

Veliki beli 
morski pes je 
največji strah 
in trepet naših 
oceanov ter 
velja za najbolj 
krvoločnega 
ubijalca. Pogosto 
mu pravijo »bela 
smrt«. En sam 
ugriz velikega 
belega morskega 
psa lahko zada 
strahotne rane. 

Njegovi zobje so ostri kot britev; vsak trikotni zob ima nazobčan 
rob kot kuhinjski nož. In več kot 300 jih ima, razvrščenih v več 
kot štiri vrste zob. Uporablja prednjo vrsto, in ko se ti zobje 
obrabijo, se iz ozadja naprej premakne rezervna vrsta zob. Nov 
komplet zob dobi približno vsakih štirinajst dni. V celem življenju 
ima lahko do 24.000 zob. 
Veliki beli morski pes je zaščiten, prepovedano ga je loviti in 
vznemirjati. Človeka napade zelo redko, ponavadi le, če ga zamenja 
za tuno ali tjulnja.
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Zima se je zazrla v Jesenčka

Natalija Šimunovićc’
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

»Jesenov listek, kajne? So ti Sneža, Krista in Bela čisto 
zmešale glavo?«
»A, to pa ni res, gospa,« je hitel razlagati. »Drži, da smo 

se malo peljali naokoli, a za kino nisem hotel niti slišati, na 
sladoled tudi nismo šli,« je zatrdil. »Jaz sem iskal samo vas, 
gospa, in mislil sem, da me bodo tri lepotice peljale k vam.«
Takrat se je zaslišal nagajivi smeh Bele, Kriste in Sneže, ki 

so krasile ledeno pregrinjalo mogočne Zime in čakale, da jim 
odmeri kazen.
»Tiho!« je zavpila velikanska snežena gospa, ki so ji tri 

snežinke požrle živce in jo je dokončno minilo stoletno 
potrpljenje. 
»Hihitate se, spreminjate iz snežnega meteža v sodro, ivje, 

ledene rože … Potepate se in skrivate, namesto da bi opravljale 
svoje poslanstvo. Vas ni nič sram?« je zavpila v tišino nočnega 
zraka, da se je gora kar stresla in skoraj prevrnila v ledeno 
morje. Potem je Zima vdihnila mrzlo in ostro sapo naravnost  
v svoja ogromna pljuča in spet začela. 
»Ste vsaj to priznale Jesenčku, da bi prav ve tri že zdavnaj 

morale zasnežiti njegov gozd?« 
Pogledala je Jesenčka naravnost v njegove rdeče in malce 

prehlajene oči. Iz njegovega noska je prilezla svečka, ki se je 
takoj spremenila v ledeno. Zasmilil se ji je.
»Poglejte tega ubožca, ki še kar išče zimo in ne ve, da jo je 

skoraj peljal v kino in na sladoled!« 
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Takrat je Jesenčku končno kapnilo, da bi moral prav Kristo, 
Snežo in Belo odpeljati v svoje kraje. One bi se morale 
razbliniti na tisoče snežk in kristalčkov ter z ledenim belim 
puhom prekriti utrujeni gozd in mlakužo ob velikem jesenu. 
Lopnil se je po glavi, potem pa se je gospe Zimi opravičil.
»Oprostite, gospa, prvič opravljam to nalogo, zato mi 

odpustite mojo nevednost.« 
Medtem ko se je Jesenček opravičeval, je Zima pihnila v 

ledene rože, da so se spet spremenile v ivje, sodro, sneg in 
meglice, nazadnje pa so stale tam skesane potepinke Bela, 
Sneža in Krista.
Kazni ne bo, samo naj hitro odidejo in končno pripeljejo 

zimo v jesenov gozd, je ukazala.
Krista, Bela in Sneža so pokimale, potem pa urno skočile na 

Jesenčkov hrbet. 
Zima je pihnila vanje, in še preden bi si nagajivke spet 

premislile, so že jadrali proti stari šoli, proti gozdičku, ki jih 
je pričakoval z golimi vejami in listnato steljo.
Jesenček je drvel nazaj proti domačim krajem in prav 

zadovoljen je bil, čeprav mu je okrog ušes mrzlo brilo. A njemu 
je bilo toplo. Pravzaprav se mu je zdelo, kot bi na njegovem 
hrbtu nekdo zakuril. Pa to ni moglo biti res, kajti tam so bile 
Sneža, Krista in Bela, ki so v sebi nosile mraz in zimo. 
Ko so prišli nad gozdiček, je Sneža spustila obilo puhcev, 

da je postala luža pod jesenom podobna kapučinu. Krista je 
sedla na utrujene veje in debla, ena drobcena Bela pa prav na 
medvedji nos, ki je že brnel v smrčanju. Jesenčku je v srčku 
zagorel ogenjček sreče – takšnega lahko vname samo zasnežena 
zimska pokrajina. 
Končno je utrujeni junak lahko legel na zemljo. Zaprl je oči 

in sanjal, da se je spremenil v ledeno ikebano.

SE NADALJUJE
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RDEČI BLISK IN MISS NERA

V
ELJA ZA BRALNO 
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N
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KO

PRIJATELJ LUKS

Evelina Umek
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Strah ima velike oči, pravijo, moj strah je imel velika ušesa … 
tudi najmanjši šum me je prestrašil. 

  »Sem mislila, da si že odšel iz živalskega vrta,« se je oglasil 
znan glasek.

»Miss Nera,« sem jo naslovil in si oddahnil. »Nisem odšel … 
pravzaprav ... zaspal sem.«

»Kar nekaj zgage si naredil,« me je okarala.
»Jaz ... ti si me zavedla ...« sem se branil.
»Jaz?«
»Ti, ja, nekakšna vodnica po živalskem vrtu, ha ha ha, kdaj pa 

je miš vodila mačka!«
»Oh, seveda, ti si Rdeči blisk, mali veliki plenilec, ki je v 

sorodu z levi, tigri, leopardi, z velikimi zvermi, jaz pa sem samo 
mala glodavka. Če je tako, se pa znajdi sam. Zbogom!«

In pustila me je tam sredi noči, nehvaležnica. Lahko bi jo 
mimogrede pohrustal. Mala, neumna, laboratorijska miš! In jaz, 
tepec, sem ji še rekel Miss Nera! Lažnivka!

Bil sem jezen in spet me je glodala lakota. 
Noč se je postopoma umikala dnevu, začelo se je daniti. Ptiči 

so mi zapeli svoje najljubše pesmi. Podal sem se na lov. Ne bom 
opisoval podrobnosti, le to lahko povem, da sem bil uspešen. 
Hranjenju je sledilo umivanje, počitek, dremež …

Potem sem pomislil, če sem že tu, si bom ogledal še druge 
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PRIJATELJ LUKS

prebivalce živalskega vrta. Tokrat bolj oprezno, da me spet ne 
zasači kakšen oskrbnik. S svojo lahkotno mačjo hojo sem prišel 
do velike ograde, gledal sem in gledal, da bi uzrl nesrečneža, ki 
je zaprt v njej. Dolgo nisem razločil ničesar in že sem se hotel 
odpraviti naprej. Tedaj se je med rastjem nekaj zganilo in najprej 
sem uzrl dvoje kosmatih ušes. Potem se je pojavila malo večja 
mačka z mehko, svilnato dlako s temnejšimi progami.

»Pozdravljen,« je dejal prijazno, kar me je zelo presenetilo. 
»Jaz sem ris in ime mi je Luks.« 

 »Sem domači maček, ime mi je Rdeči blisk. V sorodu sva si,« 
sem rekel z željo, da si pridobim njegovo naklonjenost.

»Nekaj sem slišal o nenavadnem obiskovalcu, ki ga oskrbniki 
lovijo.«

»Ti je povedala črna miš?«
»Novice se hitro širijo. Miss Nera ne prihaja k nam, moji 

sostanovalci bi jo lahko uplenili. Risi smo dobri plenilci. Jaz ji 
že ne bi storil žalega. Že dolgo sem v živalskem vrtu, in ker sem 
prijazen, nekaterim obiskovalcem celo dovolijo, da me hranijo. V 
gobček mi dajo košček mesa in so 
vsi presrečni, da so nahranili 
divjo zver.« 

Bil sem začuden: »Si 
skoraj udomačen?«
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»Navadil sem se tukajšnjega življenja …  
Kaj pa ti počneš tukaj?«  

»Begunec sem,« sem rekel in mu povedal svojo zgodbo. Nato 
sva po mačje, oba spadava med mačke, modrovala o svetu in 
ljudeh.

»Risov je v naravi zelo malo, ljudje so nas skoraj iztrebili. 
Bojim se, da bomo izumrli,« je potožil Luks.

»Kot dinozavri ...« sem pripomnil.
»Oni so izumrli pred več milijonov let, mi pa izumiramo zdaj. 

In ne samo risi, veliko živali je že izginilo s planeta Zemlja,« se 
je razburil.

»Vem. Mi je črna miška povedala.« 
»To je zelo žalostno ...« je ugotavljal.
»Hmm, ljudje res ne vedo, kaj je za živali najboljše,« sem se 

strinjal.
»Ti si domača žival,« je rekel ris, »tebe ne preganjajo.«
»Oskrbniki me,« sem poudaril.
»Gorje, če ne bi bilo oskrbnikov. Oni zelo dobro poznajo vse 

prebivalce živalskega vrta in zelo dobro skrbijo za nas. Pomisli 
samo, kako smo si različni, poznati morajo naše navade in 
naš način prehranjevanja. Čeprav živimo v ogradah, se dobro 
počutimo. Ti ne spadaš sem.«

»Me podiš?« sem vprašal.
»Ne, ne, samo ne hodi jim pred oči. Živalski vrt je velik … in 

še nekaj, pazi se tigrov in drugih velikih mačjih sorodnikov,« se 
je ris poslovil in se oddaljil od ograje. Sam pa sem se odpravil 
na raziskovanje. Opozorilo me je še bolj vzpodbudilo, da sem 
si želel obiskati tigra. Po daljšem kolovratenju sem prišel do 
ograde, kjer domujeta dva tigra. Ker še ni bilo obiskovalcev, sem 
se lahko približal stekleni pregradi. Buljil sem in buljil in končno 
zagledal med grmovjem premikanje svetlejših in temnih prog. 
Tiger je bil res velik, bil je bolj veličasten od leva in zelo mi je 
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bil podoben. Stopal je prav tako elegantno kot jaz. Podrgnil 
se je ob drevo, se povzpel na zadnje noge in si začel brusiti 
kremplje. Prav tako kot jaz. In potem sem zaslišal brnenje 
motorja. Ustrašil sem se, da prihaja oskrbnik na traktorju, 
vendar je bil samo tiger, ki je glasno zapredel in se izgubil 
v gozdu. Posnemal sem ga in se oddaljil. V zavetju zelenja 
sem pomislil, da sem pravzaprav pomanjšan tiger. Rdeči 
blisk, tigrov sorodnik, spreten plenilec, pripisoval sem si 
same pozitivne lastnosti. Premišljeval sem, da bi si ogledal 
še leoparda in geparda. Res sta oba nevarna, vendar ne bom 
rinil ne k enemu ne k drugemu. Drugače bi bilo, ko bi ju 
srečal v naravi. Še na drevo bi splezala za mano. Brrr, sem 
odgnal neprijetno misel in se oddaljil.

Malo sem kolovratil okrog in razmišljal o risovih besedah. 
O vlogi živalskih vrtov, kjer lahko obiskovalci vidijo živali z 
vsega sveta, z vseh celin: Evrope, Azije, Afrike, Severne in 
Južne Amerike ter Avstralije. Oh, kako ponosen sem postal 
na svoje znanje!

Rekel mi je tudi, da ne spadam v živalski vrt. Če spadajo 
pujsi, koze, krave, ovce, zakaj ne bi tudi domača mačka. 
Vendar sem to misel hitro odgnal. Ne, ne, res ne spadam v 
živalski vrt. Ampak tako hitro tudi ne bom odšel. Misel na 
Ado in Matevža me je ganila. Me pogrešata? Jima je žal, da 
sta me strpala v kletko?

Stresel sem z glavo, kot bi želel stresti iz svojih 
možgančkov tudi neprijetne misli. Moja dogodivščina se je 
nadaljevala.

SE NADALJUJE
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ZNAŠLA SE JE V NEVARNOSTI

Darinka Kobal
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Neke noči se je potepala po bližnjem travniku, ko pa se je vrnila 
v klet, je zagledala čudno napravo. Nikoli je še ni videla, a se 
ji je zdela zanimiva. Stopila je bližje, in takrat je njen smrček 
vzdrgetal od mamljivega vonja. Zavohal je sir. A kaj, ko je bil sredi 
te naprave, ograjene z železno mrežico. Za nekaj korakov je stopila 
nazaj in od daleč opazovala ter razmišljala. 
Spomnila se je maminih besed: »Ljudje nas ne marajo, če jim 
preveč očitno in prepogosto krademo. Takrat nastavijo napravo, ki 
se ji reče … reče, reče …«
   »Ah, kako si ji že reče?« je jezno zacvilila. 
   Razmišljala je in razmišljala, a nikakor se ni mogla spomniti, 
dokler ji ni ušla beseda pust. Ja, morda je res rekla pust. Ko pa se 
ji je iz gobčka pocedila slina, se je spomnila in zdelo se ji je kot 
bi zaslišala mamin glas: »Pusti, nikar se ne dotikaj! Ljudje bi te 
radi ujeli.«
   »Ja, seveda. Mama je želela, da pustim sir pri miru, zato je rekla 
PUST!« je zacvilila v trenutku, ko je nekaj tako močno zaropotalo, 
da jo je kar vrglo v zrak. Odskočila je in glasno zakričala: »KURJA 
MAST!« 
   V svojem kriku je iz svojih besed razbrala besedo:
   »MAST! Mogoče pa je res rekla mast.«
   Zdajci se je zagledala v veliko žival, ki je skakala do neba in 
vpila z groznim glasom: »Miiiiiijaaavvvv! Miiijavv!«
   Miška Frančiška je prestrašeno gledala to zverino, ki je opletala 
in ropotala z repom. Tako je kričala, da je pritekel deček in sočutno 
rekel: 

MIŠKA FRANČIŠKA
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   »Uboga ajša! Kaj si se res ujela v mišjo past?«
   V grozi so se ji izbuljile oči, saj se je spomnila maminega svarila. 
Znane in razumljive besede: 
   »Izogibaj se mišje pasti! Če se boš ujela vanjo, ti bo polomila 
vse kosti in konec bo s tabo. To bo tvoj konec! Razumeš? Konec!«
   Miška Frančiška je padla v nezavest, a ko je prišla k sebi, je 
glasno zajokala:
   »O, mama! Zdaj vem, kaj si mi hotela povedati. Takrat nisem 
razumela, zdaj šele te lahko razumem. Svarila si me pred požrešnostjo 
in želela, da bi odrasla v pošteno in skromno miško.«
   V obupu je stekla k izhodu, prisluhnila in pogledala, če je zunaj 
že varno. Dolgo je prisluškovala, da se je prepričala o miru, potem 
je urnih nožic zbežala iz vasi. 
   »Tam v gozdu mi bo lažje. Poiskala si bom nov domek in se 
vpisala v mišjo šolo. Spoznavam, da brez šole in znanja ne bo šlo. 
Zdaj je zadnji čas, da se zresnim in začnem pametno živeti.«
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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. ŽIVI V:
Ž:   najpogosteje v JZ in JV Evropi, 

posamezne kolonije pa tudi na 
Nizozemskem, v srednji Evropi 
in ob Črnem morju

B:  Avstraliji
P:   Južni Afriki, posamezne kolonije 

tudi na Madagaskarju

2. V SLOVENIJI JE:
E:  nikoli ne opazimo
L:  redek gost, občasno na preletu
R:  stalna ptica v Prekmurju

3. GNEZDI:
L:  med praprotjo listnatih gozdov
I:   v mokriščih z obsežnim 

trstičjem in na območjih plitvih 
vod

E:  na rečnih bregovih hitrih rek

4. GNEZDO IMA:
Č:   zgrajeno iz vej in trsja na tleh 

ali nizko na drevesu
I:  zgrajeno iz suhe trave in blata
S:   zgrajeno iz suhe trave in blata 

visoko na drevesu

5. PREPOZNAVNA JE PO:
L:  zakrivljenem kljunu
A:   dolgem, sploščenem kljunu, ki je 

na koncu žličasto razširjen
Č:  močnem kratkem kljunu

6. IMA ZNAČILNE:
I:   dolge in rdeče noge, telo pa je 

podobno pingvinu
R:   dolge in črne noge, telo pa je 

podobno beli čaplji
A:   kratke in močne noge, telo pa 

je podobno beli čaplji

7. NAČIN ŽIVLJENJA:
C:  je zagrizena samotarka
K:  največkrat je v jatah do 50 ptic
Z:  živi le v paru

8. HRANI SE:
O:  s semeni trav in žit
A:   z majhnimi ribami, žabami, 

raki, polži, vodnimi insekti in 
rastlinami

B:  samo s planktonom

NODI
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OOOOOOOO    
je velika, graciozna ptica,  
ki spominja na belo čapljo. 
Nekatere ptice so samotarke, 
največkrat pa živijo v jatah do 
50 ptic. Njen dolg, sploščen in 
na koncu žličasto razširjen kljun 
je rumenkast, ostalo telo pa črno. 
Črne so tudi dolge noge. V 
skupini hodi po plitvi vodi 
mokrišča ali obale, kjer 
si išče hrano: majhne 
ribe, žabe, rake, polže, 
vodne insekte ali 
rastline. Za gnezdenje 
si izbira mokrišča z 
obsežnim trstičjem in 
območji plitve vode, 
kjer si iz vej in trsja 
zgradi gnezdo na tleh 
ali nizko na drevesu.

ŽE VEŠ:
- DA JE IME DOBILA PO ŽLIČASTO  

OBLIKOVANEM KLJUNU?
- DA ŽLIČARKI PRI NAS REČEMO TUDI LOPATKA?
- DA JE SLADKOVODNA IN MORSKA PTICA?
- DA JE V ČASU GNEZDENJA PREPOZNAVNA TUDI 

PO BELI NAGLAVNI ČOPKI IN RUMENKASTO 
OBARVANEM OPRSJU?

- DA JO V LETU PREPOZNAMO PO IZTEGNJENEM 
VRATU IN NOGAH? 
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Bum, bum, ta-da-dum! se vsepovsod sliši nenavadno bobnenje.  

Emil si nad zvezkom z domačo nalogo zatiska ušesa. Tudi Bob, ki 

leži pod mizo, si s tacami zatiska ušesa. Mama pride v dnevno sobo 

precej vznemirjena. Njena razburjenost se kaže po tem, kako drži 

pesti uprte v bok. 

»Jaz nisem nič kriv,« reče Emil. In za vsak primer še doda: »Bob 

prav tako ni nič kriv.«

»Saj vem, da nisi!« v odgovor mama tako zabevska, da jo še Bob 

začudeno pogleda. 

»Kdo pa je kriv, če nisem jaz?« zbegano vpraša Emil. Običajno je 

pač tako, da si kakršnokoli krivdo z Bobom pravično porazdelita. 

Mama zavzdihne. »Za vse je krivo vreme. Morala bi biti zima, 

ampak ni pravega mraza. Rastline ne morejo počivati. Drevesa na 

vrtu poganjajo popke, pa je komaj februar. Ptički gnezdijo, vendar 

bodo goliči zmrznili, če se bodo prehitro zvalili. Zemlja trpi!«

»Aha,« končno razume Emil. »In to 

bobnanje je zvok njenega srca, kajne?«

»Ne!« vzklikne mama in zdi se, da si bo 

od obupa začela puliti lase. »Tvoj očka 

bobna.«

»Očka? Bobna? Kje?« Emil 

vznemirjeno poskoči. Bobu 

stopi na rep, ta pa odskoči in 

presunljivo zatuli.

Neli K. Filipićc’ć
napisalA

V
ELJA ZA BRALNO 
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SKRIVNOST ZIME (6. DEL)

ilustrirala
Ana Zavadlav

EMILOV SVET
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»Na, pa imamo koncert!« si 

mama zatisne ušesa in pobegne iz 

sobe.

Emil pozabi na nalogo. Poskuša 

slediti zvoku bobna, vendar se 

zdi, da prihaja od povsod. Ko se 

približa vratom, ki zapirajo stopnice 

v klet, se zvok pojača. Zares, odpre jih 

in bobnanje postane nevzdržno. Emil si 

ušesi zamaši s kazalcema in se previdno spusti v 

klet, ki je obsijana z žarko lučjo. Osuplo obstane: tam, med vrečami 

ozimnice, razno šaro in orodjem za delo na vrtu, stoji čudovit 

bleščeč stvor, ki je sestavljen iz več različnih kosov nekakšnih 

škatel, ponev in pokrovk. Za njim sedi očka in z dvema paličicama 

srdito udriha, da se sliši: bum, tresk, kleng, klong, tap, bum, ta-da-

dam, c-c-c-c, rom pom pom. In tako naprej, vsak zvok je poseben 

in močan, skupaj pa tvorijo zdravilo proti pameti, vsaj tako se zdi 

Emilu.

»A se ti je zmešalo?« zakriči očku.

Ta dvigne paličici v zrak in ju zadrži. V kleti nastane blagodejna 

tišina. Ko Emil potegne prsta iz ušes, v njih še vedno zvoni.

»To je grozno,« reče. »Kaj sploh počneš?«

Očka pokaže na napravo. »Nekje sem prebral, da Indijanci z 

bobnanjem kličejo dež. Pa sem se odločil poskusiti še sam. Izdelal 

sem to napravo in …« 

»Ampak kaj ti bo dež? Mama pravi, da potrebujemo zimo.«

»Strinjam se z njo. Zato pa sem izdelal boben, ki kliče sneg.« 

»Kako kliče sneg?« 

»Preprosto. Preden bodo dežne kaplje padle na tla, bodo v zraku 

zmrznile od strahu pred mojim bobnanjem. Si danes kaj gledal v 

nebo? Zdi se mi oblačno.« 
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Emil steče po stopnicah navzgor v svojo sobo. Skupaj z Bobom 

se zlekne v udoben stol pred oknom in zre v nebo. Zares, tam se 

kopičijo temni oblaki. Znova se zasliši ritmično bobnanje.  

S pogledom spremlja oblake, dokler ga bobnanje ne uspava.

Zdaj je Emil lahkoten kot snežinka, dvigne se nad hišo, nad 

krošnje dreves in še više, nad oblake. Tam je vse belo, tudi nebo. 

Na oblaku stoji trebušast bel mož z velikim rdečim nosom in 

klobukom na glavi. Ko zagleda Emila, dvigne klobuk v pozdrav. 

Takrat pa se iz njega usujejo snežinke.

 »Sneži,« se Emil v sanjah srečno nasmehne. »Zemlja bo vesela.«

Prebudi ga veselo lajanje. Ko pogleda skozi okno, ne more verjeti 

svojim očem. Nebo, vrt, drevesa – vse je belo. Sredi vrta pa stoji 

popolnoma bel pes. Podoben je Bobu. Tako kot on maha z repom in 

enako laja. Toda zakaj je bel?

Tedaj se zave: še vedno sanja! Uščipne se za lice, ampak ne 

pomaga. Torej steče ven, kar v copatih in brez bunde. 

»Sanjam pravo zimo!« vzklikne, ko teče mimo mame. 

»Ne pozabi vzeti kape!« mu ta odgovori.

Na vrtu mu velik bel sneženi pes skoči v objem in ga zasiplje s 

snegom. Hladen in moker je, kot da je pravi.

»Sneženi Bob!« se zasmeje Emil.

Tedaj mu za vrat prileti snežna kepa. »Au!« 

zastoka Emil in se obrne. Tam stoji očka, za 

njim pa natanko tak trebušast snežak, kot ga 

je videl  

v sanjah.

»Očka, očka, ali je dež res zmrznil v 

snežinke zaradi tvojega bobnanja?« 

»Nekatere stvari morajo ostati skrivnost,«  

se očka nagajivo nasmehne. 

SE NADALJUJE
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Časovni stroj

Marko je šel zgodaj spat. Za njim je bil dan, poln 

dogodivščin, zato je bil zvečer zelo utrujen. Še večerja mu 

ni teknila, želel si je samo krepčilnega spanca. Komaj se 

je pokril z odejo, že je glasno drnjohal. Ko je trdno spal, 

se je odeja začela tresti in slišati je bilo »švist«! Čez čas 

je s posteljo pristal na travniku. Vetrič je nežno pihljal 

in dečku kuštral lase, a ta je še vedno spal. Tudi sončni 

žarki, ki so ga žgečkali po licu, ga niso zbudili. Trdno 

spečega Marka je našel deček. Najprej je začudeno krožil 

okoli postelje, si ogledoval podobo časovnega stroja na 

odeji in se hihital Markovemu smrčanju. Predramiti ga je 

poskušal s klici, žgečkanjem, tresenjem, vzkliki, a zaman. 

Marko je trdno spal. »Že vem, kako ga bom zbudil!« je 

poskočil deček in navdušeno plosknil. Stekel je proti hiši, 

ki je stala na robu travnika. Vrnil se je s šopom rdečih 

balonov. Vezati jih je začel za robove in noge postelje, 

nekaj jih je zataknil za vzglavnik, enega pa je ovil tudi 

okoli Markovega palca na nogi. Ko je končal, je zlezel na 

posteljo, kjer je Marko še vedno trdno spal, in nestrpno 

čakal. Postelja se je začela počasi dvigati, naenkrat 

je lebdela dva koraka nad tlemi. Deček je navdušeno 

zaploskal. Baloni so dvigali posteljo vedno više in više. 

Edi, baloni in leteča postelja
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SE NADALJUJE

Prilebdela je do prve veje bližnjega drevesa, ko je z nje zletel 

prestrašen ptič in se zaletel spečemu Marku v nos. Marko je 

kihnil in se zbudil. Debelo je pogledal neznanega dečka, ki je 

sedel ob njem, in zakričal, ko je opazil, da se postelja dviga. 

»Zdravo, jaz sem Edi. In kdo si ti, zaspanec?« ga je navihano 

pozdravil deček. Marko se je prestrašen dvignil, pri tem je 

postelja zanihala in Edi je štrbunknil na tla. »Si v redu?« 

se je še bolj prestrašil Marko in pokukal za prijateljem, ki se 

je na tleh že pobiral. »Samo buško sem staknil,« je zaklical 

nazaj in navdušeno vzklikal: »Uspelo mi je! Leteeeel sem! 

Hej, ti, tam zgoraj, zapomni si, da sva leta 1896 čisto zares 

leteeeeelaaaaa!« Marko pa je zlezel pod odejo, samo kuštrav 

čopek mu je molel ven. »Upam, da se zbudim! Upam, da sanjam 

in v resnici ne letim … In o kakšnem letu 1896 govori?« 

je zmedeno šepetal in vztrajno stiskal oči. Odeja s podobo 

časovnega stroja je naenkrat zabrnela, se zatresla in zabliskala. 

Marko je pristal v svoji sobi. Pokukal je izpod odeje in videl, 

da je vse tiho, temno in mirno. »Bom raje nazaj zaspal, za 

vsak slučaj … Ko se zjutraj zbudim, bodo čudne sanje mimo,« je 

še zamrmral in že smrčal.

NOVO ZNANJE:
Edvard Rusjan je bil prvi slovenski letalec, pilot.  
Bil je tudi letalski konstruktor in pionir slovenskega 
letalstva. Rodil se je leta 1886 v Trstu. 

32



LISIČJA LUNA
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POBEG OB MLADI LUNI 

Maša Ogrizek
napisala

Zoja, Artur, Medeja in Sofija so sklenili, da ponovno prečkajo 

reko in se skupaj z Benjaminom vrnejo v tabor. Prepričani 

so bili, da bi modra starka že na jutranjem zboru opazila, 

da jih ni, in za njimi poslala svoje pomočnike. Poleg tega 

so spoznali, da se morajo naslednjič bolje pripraviti. S seboj 

morajo imeti večje zaloge hrane, pa tudi opreme. Čas jih k sreči 

še ni preganjal. Medeja se je sicer morala vrniti domov prej 

kot v štirinajstih dneh, če se ni hotela za vedno spremeniti 

v medvedko. A Sofija je izračunala, da naj bi pot, ki so jo 

stražarji, ko so jih privedli, prehodili v nekaj urah, njim vzela 

največ eno noč. 

Ubežniki so morali pred povratkom v tabor premagati še eno 

oviro – ledeno mrzlo reko. Zdaj, ko je bila vrv strgana, niso 

vedeli, kako naj jo prečkajo.

»Lahko bi naredili zasilen splav,« je predlagal Artur. »A 

gradnja bi nam vzela več ur in zamudili bi na jutranji zbor.«

»Jaz sem največja in skoraj vse telo mi že pokriva dlaka. 

Mislim, da bi vas lahko nesla čez,« se je ponudila Medeja.

»Zelo si tovariška,« je bila ganjena Zoja. »Vendar bi morala 

nesti enega po enega. Trikrat po tej ledeni vodi pa bi bilo celo 

zate preveč.«
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Tedaj je vodna gladina vzvalovala in prikazal se je ribji hrbet, 

ki se je v jutranji zarji biserno lesketal. Hodeča riba Brez-časa 

se je približala bregu in otroci-živali so se povzpeli nanjo. Na 

nasprotnem bregu se jim je pridružil še Benjamin, nato so skupaj 

nadaljevali pot po kopnem. Ležeč na ribjem hrbtu niso več mislili 

na to, da se jim ni uspelo vrniti domov. Za nekaj časa so celo 

pozabili, da so sploh želeli pobegniti. Vse, česar so se zavedali, je 

bilo prijetno pozibavanje. 

»Času ne moremo ubežati,« je tistega jutra na zboru dejala 

rogata starka. »Lahko se le potopimo vanj in pustimo, da nas 

nosi.«

Benjamin je ob teh besedah zastrigel s svojimi dolgimi zajčjimi 

uhlji. Ko je spomladi dobil mlajšo sestrico in ni bil več najmlajši 

in najbolj občudovan član družine, si je zaželel, da bi se čas obrnil 

nazaj. Eden od razlogov, da se je v taboru tako dobro počutil, je 

bilo prav dejstvo, da je bil najmanjši od vseh otrok-živali. Vsem se 

je zdel prikupen, vsi so mu pomagali in nihče ga ni zafrkaval, ker 

ga je bilo včasih strah. No, le Artur ga je od časa do časa zbadal, a 

ne prehudo. 

»Ali vi imate bratce ali sestrice?« je Benjamin po zboru vprašal 

svoje prijatelje.

»Midve z mami živiva sami,« mu je prva odgovorila Zoja.

»Jaz imam starejšega brata. Pomaga mi pri šolskih nalogah in z 

mano igra šah,« Sofija ni skrivala navdušenja. 

»Pri nas pa smo tri sestre, jaz sem srednja,« je rekla Medeja. 

»Na živce mi gre, da se stiskamo v eni sobi. Včasih se tudi 

stepemo, a se imamo rade.«

»Jaz sem edinec,« je bil kratek Artur.

»Pa si kdaj želite, da bi se čas ustavil in bi za vedno ostali 

otroci?« je ponovno vprašal Benjamin.

»Jaz bi rad čim prej odrasel, da bom močnejši,« se je sedaj prvi 

oglasil deček-dihur.
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»Jaz pa bi rada, da se mami ne bi starala. Nočem, da bi umrla 

tako kot babica,« jim je svojo veliko željo razkrila Zoja. 

»Tudi jaz nočem nikoli umreti!« se je glas zatresel Benjaminu. 

»Potem ostanimo skupaj tu!« je predlagala Medeja. »Slišala 

sem, da si tukaj vedno enako star.«

»Zakaj je potem ‘ta rogata’ tako stara?« ni šlo v račun 

Benjaminu.

»Najbrž je bila stara že, ko je prišla v čarobni gozd,« je 

sklepala Zoja. 

»Ampak če ostanemo, potem nikoli več ne bomo videli svojih 

staršev, bratov in sester,« je preudarno dejala Sofija. »Pa tudi 

sami ne bomo nikoli postali mame in očetje ter zatem še babice 

in dedki,« je še dodala.

»Ko odrastem, bom bojevnik,« je ponosno dejal Artur. 

»Jaz pa sem že Medeja,« je veselo dejala deklica-medvedka. 

»Pridite, od tega pogovora me boli glava,« je pomignila ostalim, 

naj se ji pridružijo pri igri. 

Zoji pogovor o času, minevanju in smrti ni dal miru. Zvečer, 

ko je ležala v postelji in zrla v lovilec sanj, je 

razmišljala o mami in babici. Babica je 

umrla, ko je bila še čisto majhna, zato jo 

je poznala predvsem prek maminega 

pripovedovanja in fotografij. Prav na 

vseh je imela lase spleteni v dve dolgi 

kiti. Ko je bila mlada, sta bili črni,  

z leti pa sta počasi siveli. Ko je Zoja 

počasi tonila v sen, ji je spomin iz 

globočin naplavil podobo babice, 

ki v rokah drži majhno lobanjo z 

rogovi. Prav takšno kot jo je nosila 

starka v taboru. 
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napisala ilustriral

Štefan Turk

»Kako čudna zima. Topla in brez snega. Ko sem bila 
mlada, so bile zime tako strašno mrzle. Na oknih je bil led. 
Zunaj pa je bil meter snega.«

Tako je babica pripovedovala vnučkama Katji in Maši. 
Deklici pa sta se igrali z muco in je nista preveč pozorno 
poslušali. 

»Pridita z mano, gremo v trgovino!«
»Ja!« je Maša veselo zaploskala z rokama.
»Rada bi čokolado z lešniki!« je bila Katja navdušena.
»Tudi jaz, tudi jaz!« se je obliznila sestrica.
»No,« je odgovorila babica, »kupile bomo sadje in 

zelenjavo. Potem pa, naj vama bo, tudi malo čokolade.« 
»Jaaaa!« sta deklici veselo poskočili. »Jaz hočem 

takoooooo veliko!« je Katja na široko razprla roki.
»Lahko bi kupile tudi mlete lešnike,« je na glas 

razmišljala babica. Spekla bom lešnikovo torto. Zdrava je 
in dobra.«

Deklici sta bili oblečeni v nekaj minutah. Ko so prišle 
v trgovino, so najprej kupile sadje in zelenjavo. Lešnikov 
pa ni bilo nikjer, ne s čokolado ne brez nje. Tudi v drugih 
trgovinah jih niso našl«. V odgovor so slišale le:

»Že več mesecev jih nimamo.« »Lešnikov letos nismo 
dobili.« »Nikjer jih ni.«

Doma je babica oziroma nona, kot sta jo klicali deklici, 
spekla odlično torto z vaniljevo kremo. Kmalu so vse tri 
pozabile na lešnike.

Kam so izginili lešniki?
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Naslednjega dne pa so se odpravile na obisk k teti Mini. 
Živela je na veliki kmetiji blizu gozda in je pripovedovala 
zanimive zgodbe. Katja in Maša sta jo vedno radi obiskali.

Teta Mina je gostje prijazno sprejela. Na mizi so že 
čakali komaj spečeni piškoti. 

»Imaš kaj lešnikov?« je svojo sestro Mino med kosilom 
vprašala babica. »V nobeni trgovini jih nismo našle!«

»Kaj ne veste?« se je začudila Mina in pokazala s 
prstom. »Poglejte skozi okno!«

Babica, Katja in Maša so pogledale ven. »Ojoj … kam so 
vendar izginila vsa drevesa?« 

»Posekali so jih,« je bila žalostna Mina, »zato letos ni 
lešnikov.«

»Zakaj?« 
»Veverice so kot vsako jesen pripravile zalogo lešnikov 

za zimsko spanje. Ko so posekali drevesa, pa so si morale 
poiskati nov dom. In ker jih je bilo zelo veliko, so odnesle 
vse lešnike, ki so ostali v nasadih. Letos sta jesen in zima 
tudi zelo topli. Zato veverice sploh niso šle spat in so kar 
naprej lačne,« jim je razložila teta.

»In zakaj so posekali drevesa?« sta vprašali deklici.
»Nihče ne ve. V mestu pravijo, da hočejo tu zgraditi cesto 

ali tovarno ...«
Katja in Maša sta se proti večeru z babico vračali domov 

po poti, okoli katere so še rasla drevesa. 
»Au!« se je oglasila Maša. »Aua!« je čez nekaj trenutkov 

rekla še Katja in se prijela za glavo. Babici pa je nekaj 
priletelo na nos. 

Na tleh so ležale lupine lešnikov. Seveda so bile prazne. 
Na vrhu visoke smreke so sedele tri ljubke veverice, ki so 
glodale lešnike. Prazne lupine pa so metale na tla … 
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Jure Jakob
napisal ilustrirala

Anja Jerčič Jakob

6. BUKEV

Tako v Sloveniji kot drugje po Evropi je bila bukev 
nekoč mnogo bolj razširjena, kot je dandanes. Če človek 
s svojimi posegi ne bi spreminjal gozdne sestave, bi bila 
pri nas najpogostejša drevesna vrsta. S prvega mesta jo 
je izpodrinila smreka. Najbolj so se bukovi gozdovi skrčili 
v 19. stoletju, ko so bukova drva zaradi njihove visoke 
energetske vrednosti množično izkoriščali oglarji, steklarji, 
fužinarji in – še preden so ljudje znali nakopati dovolj 
velike količine premoga – novo nastajajoče industrijske 
panoge.

Bukev uspeva tam, kjer je dovolj vlage in so tla bogata 
s kalcijem ter dovolj globoka. Zraste v mogočno drevo. Z 
razvejanim in globokim koreninskim sistemom preprečuje 
erozijo ter zadržuje in čisti vodo, z bohotno listnato 
krošnjo pa izboljšuje zrak. Ena stara bukev recimo vsak dan 
proizvede toliko kisika, da to zadošča za dnevne potrebe 
treh odraslih ljudi. Je tudi pomembna izboljševalka prsti. 
Z močnimi koreninami črpa mineralne snovi iz spodnjih 
plasti tal in jih z listjem, ki ga vsako jesen odvrže, vrača 
v vrhnjo plast zemlje. Nekoč so bukovo listje kmetje redno 
grabili in uporabljali za steljo. Če ni bilo dovolj trave 
oziroma sena, je bilo sveže listje dobra krma za živino. 

DREVESA Z DRUGE STRANI: 
MITI, LEGENDE, DUHOVNE ENERGIJE
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Užiten je tudi bukov plod, žir, a ne 
za vse. Za konje in osle ter za 
ljudi je surov strupen, drobnica 
ga ne je, govedu in perutnini 
ne škoduje, za svinje je pa prava 
poslastica. Ljudje ga lahko uživamo 
toplotno predelanega – v hudih časih 
so iz njega mleli moko in jo dodajali 
krušnemu testu ali pa pražili za 
kavni nadomestek.

Bukev simbolizira moč, 
vedrino, zmago in veličino 
duha. Je drevo Zevsa, vrhovnega 
boga starogrške mitologije. Bukve 
so rasle na gori Olimp, v njihovih 
krošnjah pa so prebivale modre sove. 
Stari Germani so bukev častili kot drevo 
zmage, vitalnosti, življenjskega razcveta 
in blaginje. Pomembno mesto je imela 
tudi v duhovnem svetu starih 
Slovanov, ki so verjeli, da v 
njej prebivajo bogovi, zato 
so bile bukve sveta drevesa, 
ki jih je bilo dovoljeno 
podirati le s posebnim 
dovoljenjem starešin.

Brez bukve ne bi bilo 
niti argonavtov. Po 
starogrški legendi se je 
junak Jazon na pohod po 
čarobno runo zlatokrilega ovna 

43



podal z ladjo, zgrajeno iz najboljšega 
bukovega lesa. Imenovala se je Argo 
(zato so bili njeni mornarji argonavti). 
Ker so jih zmedli sovražniki, so 
namesto proti Črnemu morju, kjer 
je bilo runo, zapluli v ustje Donave. Po 
Donavi so pripluli v Savo, iz te pa po Ljubljanici vse 
do njenega izvira v Velikem Močilniku pri Vrhniki. 
Tam je naenkrat nastal vihar, ki bi ladjo raztreščil, če 
ne bi Jazon tako udaril po skalni steni, da je nastala 
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špilja, v katero so ladjo varno zasidrali, 
dokler se ni vihar polegel. Vrhnika je 

takrat dobila ime Nauportus (kar pomeni 
pristanišče za ladje). Argonavti so ladjo potem 
razstavili, jo po delih peš in z vozovi prenesli 
do Jadranskega morja, od tam pa zmagovito in 
srečno odjadrali nazaj proti Črnemu morju.
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KDOR JE PREDOLGO PRI HIŠI,  
GA VRATA PO PETAH TOLČEJO

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

SLIKOVITE BESEDNE ZVEZE
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Z nosom si damo veliko opraviti – no, nekateri zagotovo.  
Nerodno je namreč, če nam nos na lastnem obrazu ni všeč: če je 
premalo ali preveč zavihan, preveč ali premalo širok, premalo ali 
preveč ukrivljen. Filmske zvezdnice si ga dajo včasih celo popraviti. 
Za lepoto je pač treba potrpeti. O tem govorijo tudi pravljice, 
denimo tista o Pepelki. Se še spomnite, da sta si njeni krušni 
sestri pohabili stopala samo zato, da bi si lahko obuli čeveljček,  
ki je bil v resnici Pepelkin? 

Toda vrnimo se k nosu. Kaj vse lahko z njim počnemo! To, da z njim 
vohamo, vsi vemo, zato nam nekatere stvari dišijo, druge pa smrdijo. 
Tudi vtaknemo ga lahko marsikam, pogosto tja, kamor ni treba, in če 
jih potem dobimo po nosu, smo si sami krivi. Kdor zna predvideti razplet 
dogodkov in se nasploh dobro spozna na kakšno reč, ima dober ali tenak  
nos zanjo. Nekateri pa žal ne vidijo dlje od svojega nosu in s takšnimi se 
ne splača razpravljati. 

Če brezciljno pohajkujemo, gremo za nosom, če se od strahu poženemo v 
beg, pa jo ucvremo na vrat na nos. Vsakomur se kdaj pa kdaj nos podaljša 
od užaljenosti in osramočen odide z dolgim nosom. Ko smo prehlajeni, 
nam teče iz nosu in si ga moramo pogosto brisati, včasih pa se pod nosom 
obrišemo, ker nismo dobili tega, kar smo pričakovali. 

Ob deževnih dneh ponavadi ne pomolim nosu iz hiše, kaj šele, da bi šla po 
nakupih. Zadnjič me je neka branjevka na tržnici krepko potegnila za nos: 
solata, ki mi jo je natlačila v vrečko, je bila povsem uvela. Doma so potem 
vihali nos nad njo … Še istega dne je soseda zelenjavarju, ki je prodajal 
krompir od vrat do vrat, zaloputnila vrata pred nosom. Bogve, kaj jo je tako 
razjezilo. 

Potegniti ali povleči za nos je pravzaprav eno in isto. Še slabše je, če 
koga vodimo za nos, kajti to se nam utegne maščevati. Saj poznate tisto 
Prešernovo o Urški in povodnem možu? O tisti prelepi Urški, ki se je 
delala norca iz fantov, ki so ji dvorili. »… Možake je dolgo vodila  
za nos, ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos …«  
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-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

Ilustr
irala 

CHIARA SEPIN
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zimske počitnice

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

---Po Slovensko---
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---Po Slovensko---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Preberi besedilo:
Anja in Peter bosta po pustu nekaj dni doma – takrat nimata pouka. 

Ob istem času bosta doma tudi Alenka in Luka, njuna prijatelja iz 

Kopra, ki imata konec februarja zimske počitnice.

Starši obeh družin so se odločili, da gredo kar vsi skupaj na prijetno 

potovanje.

Na različnih spletnih straneh so preverili ponudbe za toplejše kraje, 

kjer je tudi pozimi veliko sonca in je temperatura prijetnejša. Hkrati pa 

so si želeli še ogledati kako zgodovinsko zanimivost in muzej. Skupaj so 

se odločili, da gredo na Malto.

Malta je otoška država, ki leži južneje od Italije. Tja je treba z 

letalom. 

Starši so prek spletne strani rezervirali let in sedeže na letalu; nekaj 

dni pred odhodom so se tudi že prijavili na let. Vozovnico so naložili 

na svoje telefone, da so tiskali čim manj papirja.

Na dan odhoda so šli vsi skupaj na letališče. Tam so oddali prtljago, 

nato pa opravili varnostno kontrolo. Vsak potnik je imel pri sebi svojo 

osebno izkaznico ali potni list. 

Med čakanjem na letalo so pomalicali. Starši so preverili, pri katerih 
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vratih se morajo vkrcati na letalo, ki pelje na Malto. Ob vkrcanju je 

osebje še enkrat preverilo veljavnost vozovnice in osebnega dokumenta. 

Na letalu sta jih sprejela prijazna stevard in stevardesa. Po vzletu se je 

oglasila kapitanka in vsem potnikom zaželela dobrodošlico.

Med letom so otroci opazovali oblake, gore in mesta, ki so z letala 

videti čisto majhna. Nato so pod sabo videli neskončno modrino 

Sredozemskega morja. Vedeli so, da bodo kmalu pristali na otoku – 

Malti …

… Zdaj pa odgovori na vprašanja in reši vaje:
1.  Na zemljevidu označi, kje je Slovenija, kje Italija  

in kje Malta:

2.  Dokumentu, ki potrjuje, da smo rezervirali let,  

pravimo (pravilna sta 2 odgovora) …

 � vozovnica         � karta (pogovorno)        � listek
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Pozor! 
ZANKA

3.  Kako se reče, da … (odgovore poišči v besedilu):
… vstopimo na letalo? >>> _____  _________ na letalo.

… so starši pregledali ponudbe? >>> starši ___  ________ ponudbe.

… je kapitanka rekla: »Dobrodošli«? >>> kapitanka ____  _________      
   dobrodošlico.

Razmisli in odgovori!
Kako poteka rezervacija leta? V kvadratke napiši številke  

od 1 do 6 (1 = kar naredimo najprej; 6 = kar naredimo 

nazadnje):

 gremo na letališče

 se vkrcamo na letalo

 rezerviramo let in sedeže na letalu

 opravimo varnostno kontrolo

 se prijavimo na let

 oddamo prtljago
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Kaj je kaj? Ustrezno poveži:

PRTLJAGA

kovček

potovalka  

torba

aktovka

OSEBNI DOKUMENTI

osebna izkaznica

vozniško dovoljenje

potni list

zdravstvena izkaznica

Ste vedeli …?
Letala morajo leteti varno, tudi ko piloti in pilotke ne vidijo, kaj se 

dogaja okoli vozila – v temi (ponoči), megli ali slabem vremenu. Zato 

da zračni promet poteka nemoteno, skrbijo kontrolorji in kontrolorke, 

ki delajo v kontrolnem stolpu. Na vsakem letališču je en kontrolni 

stolp.

Kontrolorji in kontrolorke nadzirajo promet na letališču in prek 

radarjev spremljajo letalo tudi med poletom. Piloti in pilotke so s 

kontrolnim stolpom v stiku prek radijskih sprejemnikov – zato imajo ves 

čas poleta na glavi slušalke.

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

--
--

-

?
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1

2

3

S črkami, ki ti ostajajo, dopolni poved!

__ __ __  je kralj živali.

Poišči pare! Poveži, da bo prav!
 LEV                                         VOLKULJA

 MIŠKA                                     SLONICA

 MAČKA                                    LEVINJA

 SLON                                       MEDVEDKA

 MEDVED                                    MIŠEK

 VOLK                                        MAČEK

GALEBOV kviz 5

Pripravila
nevenka škrl j

SREČA
MIŠKA
MAČEK
KOST
LEVINJA
GLAS
SENCA
GOBEC
SORODNIKI
LJUDJE
STRAH
OČI
ADA
MATEVŽ
OGRADA
PREDNICA
INDIJA
AZIJA
AFRIKA
DAN
LIST
LOK
UHO
NOČ
TLA

Premetanka! Išči v vseh smereh!

S R E Č A D A I L L

M A Č E K A L A E E

I Č O M I N J F G V

Š Č V A N S U R O I

K O S T D E D I B N

A N A E I N J K E J

H U L V J C E A C A

A H G Ž A A Z I J A

R O G R A D A A L T

T P R E D N I C A S

S O R O D N I K I I

O S K R B N I K O L
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4

5

6

8

7

Vse rešitve pošlji Galebu čim prej! 

Kako se živali oglašajo? Poveži!

 MAČKA                            TROBI

 MIŠKA                              TULI

 LEV                                    MIJAVKA

 VOLK                                 CVILI

 SLON                                RJOVE

Besede napiši na pravo mesto!

ogrožene – živali – maček – Miška – živali – ljudje –

časa – naravi – svetu – živalskih – ogrožene živali

»Katere so _____________  ___________?« vpraša ____________. 

_____________ mu odgovori: »To so _____________, ki so jih 

__________________ toliko ___________ pobijali,  

da jih je zdaj v _____________ zelo malo.«

Po vsem ______________ v ________________ vrtovih skrbijo  

za ___________________   _______________. (Nadaljuj!) 

Poznam te ogrožene vrste živali: 

Ali si bil/-a v živalskem vrtu?           DA          NE

V katerem? __________________________________________________

Postani ilustrator/-ka in ilustriraj živali iz živalskega vrta!
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Kitajska sestavljenka Tangram 
je kvadrat, razdeljen na sedem 
delov: kvadrat, romboid in pet 
trikotnikov. 

Oblike lahko po želji sestavljamo 
tako, da nastanejo nove 
geometrijske kompozicije, ali pa 
tako, da s temi deli sestavimo 
figure, ki jih uspemo prepoznati, 
kot so npr. človek ali različne 
živali.

MIKRO MAKRO  
Pripravila
jasna merkù

SESTAVLJENKA TANGRAM

Pri sestavi nove oblike moramo 
uporabiti vseh sedem delov. 
Pomagamo si tako, da dele 
obračamo in jih poskušamo drugače 
sestaviti. Igra nam pomaga 
razvijati modrost in talente.

Pripravimo si jo lahko iz 
navadne lepenke. S pomočjo 
ravnila narišemo kvadrat in ga v 
notranjosti razdelimo, kot je na 
spodnji risbi:
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Nato posamezne dele izrežemo, da 
jih lahko premikamo.

Izdelamo si lahko enobarvni 
tangram ali pa vsakega od sedmih 

delov pobarvamo z drugo barvo 
– tako imamo vseh sedem barv 
mavrice.

Poskusi tudi ti!
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pišejo in rišejo
naši  šolarji
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OŠ 
"TRUBAR- 
KAJUH"

BAZOVICA
3. R.

Po branju zgodb 
v nadaljevanju 
"Časovni stroj", 

kjer je večkrat govora o 
izumih in izumiteljih, smo 
si tudi mi zamislili, da smo 
izumitelji in vsak od nas je 
izumil svoj čisto poseben 
predmet!

Izumila sem čarobni predmet: je 
piramidne oblike in rdeče barve. 
Ko si zaželiš žival, pritisneš na 
gumb in ti jo prinese.  
Ima štiri prostore, tako lahko 
pridejo štiri različne živali 
naenkrat. Jaz bi si želela pričarati 
tjulnja, psa in konja.

LARA ČUK, 3. r.

Moje vozilo se imenuje Formula 
nič. Ima šest koles: tri spredaj 
in tri zadaj. Je modre, zelene in 
rdeče barve.  
Streha se lahko odpre in začne 
leteti. Imenuje se Formula nič, 
saj ne onesnažuje (ker uporablja 

sončno energijo). Pelje lahko 
največ dvanajst oseb.

ANJA KOVAČIČ, 3. r.

Jaz bi želel narediti hišo, ki bi se 
premikala. Imela bi: roke, noge, 
usta, ušesa, lase in oči. Bila bi 
mavričnih barv. V njej bi stanovali 
vsi prijatelji škrata Kuzme. 
Okrašena bi bila z božičnimi 
okraski.

MATIA CIUCH, 3. r.

Moj predmet, na katerega sem 
pomislil in ga izumil, je hladilnik, 
ki ti pove, kaj je v njem.  
Ta hladilnik lahko deluje tudi tako, 
da mu ti poveš, kaj bi želel, in ti 
tisto da. In ne samo to, lahko ga 
tudi pokličeš in pride k tebi.  
Ta hladilnik pravzaprav ni 
hladilnik, saj nima samo mrzlih 
stvari, ima namreč tudi tople.  
Je zelo pameten in tudi ne 
porablja elektrike.

MARKO RADETIČ, 3. r.

Časovni stroj
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Moj avtobus na vodi je rumene in 
črne barve. Meri 150 metrov, v 
njem so bar in spalne kabine.  
Ima zgornji del, kjer so velike 
dvorane. Ima sedeže in stranišča. 
Ima tudi kabino, kjer je kapitan. 
Spredaj ima prostor, kjer so stoli. 
Na strehi ima bazen.

MANUEL COCEVARI, 3. r.

Izmislil sem si čarobno kolo. Poleg 
koles ima peruti. Ko potiskam na 
pedala, začne leteti. Ko je v zraku, 
se prižge električni motor in leti 
samo. Leti tako hitro, da te lahko 
pripelje v vesolje v eni minuti.

KEVIN GREGORI, 3. r.

Moji čarobni čevlji so res 
edinstveni. Kar si zaželim ali 
ukažem, to naredijo. Lahko se 
spremenijo v različne vrste čevljev, 
na primer natikače, teniške 
copate, mokasine, delovne čevlje, 
škornje, sandale. Sami se očistijo 
in spravijo na stojalo. S čarobnimi 
čevlji se lahko mirno sprehajam po 
stenah, stropu, strehi, pa tudi po 
gladini luž, morja in rek. Z njimi 
lahko letim, skačem po oblakih 
ali surfam po mavrici. S čevlji 
se lahko pogovarjam in z njimi 
poslušam glasbo. Takih čevljev ne 
bi prodal za noben denar.

MATIJA DEVETAK, 3. r.

Izmislil sem si stroj za premikanje 
v daljne kraje. Je okrogel, modre 
barve in deluje samo, če si vesel. 
Deluje na zvočni ukaz in zaradi 
tega je treba razločno izgovoriti 
kraj, kamor želiš potovati. Je 
narejen za prenos ene osebe 
naenkrat. Za premikanje v zelo 
oddaljene kraje porabi največ  
deset minut.

NOEL ZOTTICH, 3. r.

Izdelala bi čarobno nalivno pero, 
ki bi namesto mene pisalo naloge 
in povedi za zgodbe. Imelo bi 
tudi noge, roke in peruti. Če bi 
padlo na tla, bi zletelo spet na 
klop. Noge bi potrebovalo, da bi se 
lahko samo spravilo v peresnico, 
roke pa, da bi jemalo potrebščine 
iz peresnice. Tudi če bi padlo v 
vodo, se ne bi pokvarilo.

HELENA RENČELJ, 3. r.

V majhno čarobno torbico lahko 
spravim omaro, hišo, hladilnik, 
avto in avtobus ... Torbica je 
zelene, modre in rdeče barve. 
Pripravi nam lahko sladoled in 
kokice. Sezida nam lahko veliko 
hišo z bazenom. Z njo lahko celo 
potujemo v galaksijo.

JAN DOLES, 3. r.
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Izdelki so nastali po 
poslušanju pravljice 
"Ko so bili krokarji še pisani" 
avtorice Edith Schreiber-Wicke  
in po pogovoru o barvnem krogu  
in spektru barv.

barvnI krog
OŠ 

"TRUBAR- 
KAJUH"

BAZOVICA
3. R.

Jan DolesMarko Radetič

Manuel CocevariAnja Kovačič

Matia CiuchKevin Gregori

Helena Renčel j
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Učenci in učenke osnovne šole P. 
Trubarja – K. D. Kajuha iz Bazovice 
so se v februarju, mesecu kulture, 
v spremstvu svojih učiteljic podali 
na celodnevni izlet  
»Po Prešernovih stopinjah«.  
Obiskali so dva slovenska kraja, ki 
sta najbolj zaznamovala življenje 
in delo največjega slovenskega 
pesnika Franceta Prešerna: Vrbo 

in Kranj. Krasen sončen dan je 
bil kot nalašč za izlet. Učenci so 
bili zelo zadovoljni, da so lahko 
spoznali Prešerna na bolj poseben 
način in v živo videli vse, kar so 
se do takrat le učili v šoli iz knjig 
in učbenikov. 

Na izletu smo bili prav  
vsi prešerne volje! 

Po Prešernovih stopinjah

Lara ČukNoel Zottich
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Mednarodni dan otrokovih pravic

V sredo, 20. novembra, smo učenci OŠ Prežihovega 
Voranca obeležili Mednarodni dan otrokovih 
pravic. Učenci smo prisluhnili vzgojiteljici Danieli 
Cej, predstavnici UNICEF-a, ki nam je razložila, 
kaj je Deklaracija o otrokovih pravicah.

Predstavila nam je nekaj osnovnih otrokovih 
pravic in UNICEF-ove punčke iz cunj. Izvedeli 
smo, da za vsako posvojeno punčko iz cunj Sklad 
Združenih narodov za otroke zagotovi za enega 
otroka cepivo proti šestim nalezljivim boleznim. 
Obenem daruje visoko hranljivo moko za lačne in 
podhranjene otroke. Sledila je delavnica, na kateri 
smo spoznali celoten potek izdelave UNICEF-ovih 
punčk iz cunj. Ugotovili smo, da za vsako punčko 
iz cunj je potrebno nekaj dni dela. 

Gospa Daniela Cej že več let šiva in daruje 
punčke iz cunj. Trenutno pa organizacija 
UNICEF nima več sedeža v Trstu, kar ji otežkoči 
sodelovanje. 

V nadaljevanju smo učenci izdelali papirnate 
lutke iz kartona in blaga, podobne UNICEF-ovim 
punčkam iz cunj. 

Po delavnici smo se udeležili krajše proslave,  
na kateri so učenci srednje šole Simona Gregorčiča 
recitirali poezije na temo otrokovih pravic.

Vsak izmed nas je zapisal nekaj misli  
o današnjem dnevu.
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4. in 5. razred COŠ "IVAN 
TRINKO ZAMEJSKI" - 
RICMANJE
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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/-9kxa5KnEJI


