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DANES JE S KRIMA
V LJUBLJANO PRISPELA HUDA ZIMA.

ZIMA SE MALO VOZI Z OBLAKI,
MALO PA STOPA Z MRZLIMI KORAKI.

KORAKA DOL PO BREGU
IN SE USTAVI ŠELE, KO JE DO VRATU V SNEGU.

SNEG LJUBLJANSKI JE ZAMEDEL VSE:
STAVBE, AVTE, PEŠCE IN ULICE.

ČEZ ULICO, KI VODI K NAM DOMOV,
SMO SI SKOPALI ROV.

ROV JE SKORAJ TAK, KOT GA DELA KRT.
Z ENIM KONCEM VODI NA NAŠ VRT.

IZ VRTA JE NASTALO DOLGO POLJE.
KONČA SE ŠELE TAM, KJER JE OBZORJE.

NA OBZORJU SE NE VIDI NIČ,
RAZEN MAJHEN, PISAN PTIČ.

TA PTIČ JE ČARODEJ.
V KLJUNU NOSI ŠOP ZELENIH VEJ.

VEJE ZASADI V BELA TLA
IN SREDI ZIME ZRASTE JABLANA.
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7 - Z VLAKOM DO SIBIRIJE IN NAPREJ

TO PA JE DOLG VLAK. IN KOLIKO 
POTNIKOV JE NA NJEM! HITRO, 
HITRO, MEDVED IN MIŠKA, 
DA VAMA VLAK NE ODPELJE! 
»POHITI, MEDVED!«
»SAMO ŠE EN POSNETEK 
NAREDIM IN PRIDEM GOR!«

»POKAŽITA VOZOVNICI, 
PROSIM!« JU NAGOVORI
SPREVODNICA, »DO IRKUTSKA 
SE PELJETA? TO BO TRAJALO 
VEČ KOT TRI DNI!«

KER STA VEDELA, DA BO 
VOŽNJA DOLGA, STA VZELA 
SPALNIK. TO JE TAK VAGON,  
V KATEREM LAHKO PRESPIŠ.

IN KO SE ZBUDIŠ, SI 
NATOČIŠ VROČO VODO  
IZ SAMOVARJA IN SI 
PRIPRAVIŠ ČAJ!

Transsibirska železnica je najdaljša proga na svetu. Poteka od glavnega mesta Rusije, Moskve, 
do pristanišča Vladivostok na drugem koncu dežele, ob obali Japonskega morja. Železnico so 
gradili med letoma 1891 in 1916. Dolga je več kot 9000 kilometrov. Irkutsk je eno od večjih 
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KO SE VLAK USTAVI NA POSTAJI, 
TAM STOJIJO BABUŠKE,  
KI PRODAJAJO DIMLJENE RIBE, 
PIROŠKE IN SADJE.

»PRESNETO, TU MORAVA 
DOL Z VLAKA! HITRO, HITRO, 
MEDVED!« KOMAJ USPETA 
PRAVOČASNO IZSTOPITI.  
VLAK ŽE BRZI NAPREJ. 

»MIŠKA, KAJ PIŠE NA POSTAJI?«
MIŠKA SE MUČI S ČUDNO 
ABECEDO, KI SE IMENUJE 
CIRILICA: »IRRRKUTSK!«

»MIŠKA, KOLIKO ČASA SE 
BOVA ŠE VOZILA?«  
»ŠE EN DAN IN TRI URE!«

mest ob Transsibirski železnici. Povprečna poletna temperatura tega mesta je 18 stopinj, zimska pa minus 18 
stopinj Celzija. Ali veš, kakšna je povprečna letna in zimska temperatura tvojega kraja?
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NALOGE
NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI

>>>DODATNE naloge na: www.galeb.it

NOVOST

n

KATERO FOTOGRAFIJO JE RAVNOKAR POSNEL MEDVED? 
SAMO ENA JE PRAVA, dve pa se razlikujeta v majhnih 
podrobnostih.

A

C
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Katja je dolgo razmišljala, kaj naj prinese lastnikom hišice. 

Tako rada bi se igrala z njimi … Res niso bili prijazni z 

njo, ampak vsi njeni sošolci in sošolke so odšli, nikogar ni 

imela, ki bi se igral z njo. V domišljiji je postala hišica iz vej 

večja, prostornejša. V njej bi lahko imeli mizico, sedeli bi še 

vedno na zabojčkih, iz njih bi lahko naredili celo omaro in 

vanjo pospravili posodo, pribor, hrano. Pogovarjali bi se in si 

izmislili kakšno dogodivščino. Lahko bi kaj raziskovali ... To 

jim bo predlagala in skupaj se bodo odločili.

Ko jo bo mama poslala v trgovino, bo kupila čokolado, ne 

preveliko, sama je ne bo jedla, in nekaj za kužka. Mogoče bo 

mama lahko pogrešila kakšno skodelico ali kozarec, vsak 

bi lahko prinesel kaj od doma.

Po televiziji je že gledala take filme, tudi brala je 

o takih dogodivščinah. Zdaj so jo res čakale zanimive 

počitnice.

V naslednjih dneh je Katja novim prijateljem 

nosila različna drobna darila: čokolado, sok, 

zavitek piškotov … Izbirala je taka darila, ki 

niso bila predraga, saj ni želela, da bi mama 

NOVOST



opazila, da ji krade denar.  

To jo je težilo in počutila se 

je krivo. Nikoli ni pozabila na 

kužka, tudi njemu je kupila kakšen 

priboljšek. Darila jim je morala 

dajati naskrivaj, drugače so se vsi 

trije zelo razjezili.

Anita, Denis in Manuel so sprva 

sprejemali njene darove, kmalu pa so 

jo začeli napadati, da je to, kar prinaša, 

premalo.

»Ne morem več, mama bi opazila,« se je izgovarjala.

»Mama bi opazila,« so jo oponašali. »Kje pa je tvoja 

mama?«

»Dela.«

»In oče?«

»Oče je brezposeln, išče delo.«

»Potem ste revni,« so se ji posmehovali.

»Ne ...« se je hotela braniti Katja.

»Če niste revni, naslednjič prinesi denar, si razumela, 

drugače se ne prikaži!« so napadalno silili vanjo. 

»Denar!! Razumeš?!«

Katja se je obrnila in stekla stran. Njihovi 

grozeči glasovi in oduren smeh so jo še dolgo 

spremljali. Najprej se je zatekla k svojemu 



NADALJUJE

drevesu. Skrila se je  

v krošnjo in zajokala. 

Mislila je, da jo bodo 

sprejeli medse, da 

bodo prijatelji, a se je 

uštela. To jo je bolelo. 

Bolelo jo je tudi, ker je mami 

jemala denar ...

Iz parka je zaslišala vrišč in smeh otrok, ki so se igrali 

na igralih, zavidala jim je, rada bi bila kot oni, brezskrbna, 

vesela, razposajena. Zakaj je živa meja tako visoka, tako 

gosta, da je ne more preplezati? Mogoče so v parku drugačni 

otroci, njihovi starši ne razmišljajo in ne govorijo samo o 

denarju, ampak o počitnicah, potovanjih ...

Naslednje dni ni obiskala drevesa, ponoči se je nad 

mestom razdivjala nevihta, deževalo je, močno pihalo. 

Skozi okno je opazovala mandljevo drevo. Bala se je, da 

bi ga nevihta ranila, polomila njegove veje in ga oropala 

lepote. Dajal ji je senco in zavetje, šelest njegovih listov jo 

je zazibal v sanje, da je pozabila, kako hudo je včasih biti 

majhna deklica v tem krutem svetu.
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DEDEK PRIČAKUJE OBIČAJEN TOTOV OBISK, A GA NA 

VRATIH ČAKA PRESENEČENJE. »OOOOO, KAKO LEPO! 

UUUUU!« OBČUDUJOČE ZAŽVIŽGA, KO ZAGLEDA TOTA. 

TA STOJI PRED NJIM V ČRNEM  IN  ČRNIH  

TER SNEŽNO BELI  TER VZKLIKNE: »GREVA V 

, DEDEK!« DEDKA NENADOMA POPADE SMEH. 

TOTO GA VPRAŠUJOČE POGLEDA. »OPROSTI, AMPAK 

SPOMNIL SEM SE NA ,« SE SMEJE. 

DEČEK GA UŽALJENO POGLEDA: »HOČEŠ REČI, DA SEM 

PODOBEN ?« 

DEDEK SE HITI OPRAVIČEVATI IN RAZLAGATI, DA GA JE 

PINGVIN
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BARVA TOTOVE OPRAVE SPOMNILA NA : »ČRNA IN  

STA BARVI . OPROSTI, NISEM TE ŽELEL UŽALITI.« 

VENDAR JE DEČEK ŽE UŽALJEN. DEDEK SE HITRO SPOMNI, KAKO 

GA BO RAZVEDRIL; S POLICE VZAME  ČAROBNI SVET ŽIVALI. 

ODPRE JO NA STRANI, KJER SE NA LEDU STISKAJO PINGVINI. 
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»BRRRRR, KAKO LEDENO ZGLEDA,« REČE TOTO, KO ZAGLEDA 

, IN KIHNE.

DEDEK IN TOTO SE ZNAJDETA NA LEDENI ANTARKTIKI. 

ZMOTI JU NENAVADEN HRUP, KOT BI SE ZNAŠLA SREDI 

MESTNEGA VRVEŽA. 

»KAJ JE TO?« JE PRESENEČEN DEČEK. 

»TO SO . SO ZELO GLASNE IN KLEPETAVE 

ŽIVALI. ŽIVIJO V KOLONIJAH, KI SO KOT ,« POKAŽE 

DEDEK NA MNOŽICO ČRNO-BELIH RACAJOČIH POSTAV. 

TOTO NE MORE UMAKNITI POGLEDA Z ŽIVALI, OČARAN JE 

NAD TEM, KAR VIDI. »POGLEJ, DEDEK, GNEZDA GRADIJO IZ

!« VZKLIKNE. 

»TAKO JE. KAMENJE VARUJE PINGVINOVA  PRED 

TALEČIM SE SNEGOM, KI BI LAHKO BIL USODEN ZA MLADIČE. 

PRAVI GRADBINCI SO!« JE NAVDUŠEN DEDEK. TEDAJ TOTO 

OPAZI, KAKO NEKI PINGVIN UKRADE  IZ TUJEGA 

GNEZDA IN Z NJIM ODRACA PROTI SVOJEMU GNEZDU.
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»TAT!« ZAKLIČE TOTO IN ŽE SKUŠA STEČI ZA TATINSKIM 

PINGVINOM, KO GA  ZADRŽI. 

»NIKAR! PUSTI, SE BODO ŽE SAMI DOGOVORILI. PRESTRAŠIL 

BI JIH, ČE BI TE VIDELI! PINGVINI SE BOJIJO LJUDI. 

ZNANSTVENIKI JIH PROUČUJEJO S POMOČJO ,« 

RAZLOŽI DEDEK. 

»ROBOTA?« NE MORE VERJETI TOTO. 

»PREOBLEKLI SO GA V PINGVINA, MU VGRADILI 

IN GA POSLALI MED . TI SO GA SPREJELI MEDSE, 

MISLIJO, DA JE EDEN IZMED NJIH. ROBOT JIH SNEMA 

TER POSNETKE POŠILJA , KI TAKO PROUČUJEJO 

PINGVINE,« POJASNI DEDEK. 

»CARSKO!« JE NAVDUŠEN TOTO. 

»RES JE CARSKO, SAJ SO TUDI  CESARSKI,« SE 

STRINJA DEDEK. 

»DEDEK, CARSKO SE REČE, ČE TI JE NEKAJ VŠEČ,« POJASNI 

DEČEK. 
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»SAJ POZNAM MLADOSTNIŠKO GOVORICO,« SE MUZA 

DEDEK, »ŽELIM TI POVEDATI, DA ČISTO ZARES OPAZUJEVA 

CESARSKE PINGVINE«. 

»RES? TO JE DVAKRAT CARSKO!« ZAPLOSKA TOTO. OD 

 SE NENADOMA ZAČNE RAZLEGATI NENAVADEN 

TRUŠČ IN VZNEMIRJENJE. TOTO IN DEDEK OPAZITA 

, KI S  LOMASTITA DRUG PO DRUGEM. 

»SEM TI REKEL, DA SE BODO SAMI DOGOVORILI. EVO, 

SAMEC JE ODKRIL TATU KAMENJA,« SE SMEJE DEDEK. 

ZAPIHA LEDEN  IN POŽGEČKA TOTA  

PO , DA KIHNE. Z DEDKOM SE ZNAJDETA NAZAJ V 

TOPLI SOBI. 

»TO JE BILA NAJBOLJŠA PREDSTAVA!« JE NAVDUŠEN 

TOTO. 

»BILA JE ODLIČNA! VIDIŠ, NISI SE ZAMAN LEPO 

OBLEKEL,« POMEŽIKNE DEDEK.
NADALJUJE



svoji 
poti. Ko se vedro 

napolni, ga nesejo čez 
cesto, in ko se žabe zamrestijo, 
ga odnesejo spet nazaj. Ljudje so 
dežurali vso noč. Prvi podhod na 

avtocesti je bil narejen v začetku 90-ih 
let pod Šmarno goro pri Ljubljani.

Poznamo več kot 2500 vrst žab in krastač, 
v Sloveniji 13, ki sodijo v red nerepatih 
dvoživk. Vse naše žabe so uvrščene na 

rdeči seznam in so z zakonom zaščitene.
Ljudje pojedo vsako leto več kot 200 

milijonov žabjih  
krakov.

Žabe 
so zaščitene
Danes pod velikimi 

avtocestami gradijo žabje 
steze, po katerih potujejo žabe 

do svojih mrestišč. Pri podhodu ali 
usmerjevalniku na Goričkem pri 
Lendavskem jezeru so na obeh 
straneh ceste postavili ograji 

in tam zakopali vedro, v 
katerem so se zbirale 

žabe na 
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DOMIŠLJAVA ŽABICA
V mestnem parku je živela lepa zelena žabica. Bila je res majhna, v 
trup dolga komaj dva palca. Imela je čepico na glavi s tremi zlatimi 
pikicami, kakršne ni imela nobena druga žabica v parku. Suknjica 
na plečih in nogavičke na nogah so bile tako lepo zelene, da so ji 
to zeleno barvo zavidala še drevesa v parku. Trebušček in vrat sta 
ji sijala svetlo rumeno. Te lepote se je dobro zavedala. Ošabno je 
vihala nosek pred tovarišicami, iz ubogih krastač pa se prav nesramno 
norčevala. Brezskrbno je skakljala okrog in tu pa tam ujela muho ali 
pajka in se podila za zlato rumenimi metulji in jim govorila:
»Moja čepica je veliko lepša kakor vaša krila!«
Nekoč pa se je ujela v mrežo, s katero so otroci lovili metulje. 
Odnesli so jo v veliko hišo; postala je ujetnica ...

      VEČ V: SLOVENSKI LJUDSKI PRAVLJICI
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Razvoj
Žaba v zgodnjih fazah 

življenja večkrat močno spremeni 
obliko: iz enega od mnogih jajčec se 

razvije paglavec z okroglim črnim telesom, 
s škrgami na obeh straneh vratu, z repom 
in brez nog. Postopoma se rep skrči in 

izgine, rasti pa začnejo noge. Tem osupljivim 
spremembam sledi še večja: škrge, s katerimi 

paglavci dihajo, postopoma izginejo in v 
telesu se razvijejo pljuča.

Otrple žabe med prezimovanjem 
dihajo le skozi kožo.

Žabja godba
Najprej se oglasi eden iz družbe in 

vpraša iz debelega grla: kaj bi jele, kaj, 
kaj? Nekaj časa je vse tiho, kar se oglasi 

drug iz zbora in odgovori za vse svoje tovariše: 
grah bi jele, grah, grah! Temu pritrdi tudi tretji 

glas in pravi prav odločno in trdo: grrrah, grrrah! 
Trenutek vse molči, v hipu pa zagrmi enoglasno iz 
vseh grl: le ga, le ga, le ga, le ga! In ta – le ga! 
se ponavlja s tako jezičnostjo in trdovratnostjo, 
ki je vsega občudovanja vredna. Nazadnje ves 

zbor utihne, a le za malo časa. Prvi pevec 
spet ponavlja vprašanje in dobi znani 
odgovor, ki mu spet ves zbor neutrudno 

pritrjuje, in tako gre tako naprej 
brez konca in kraja.



17

Mravlje 
skrbijo za žabje 

paglavce
Zoologe je dolgo begalo pogosto 
pojavljanje žab v bližini mravljišč 
krojaških mravelj. Žabe so lezle v 
mravljišče, zato so ga razkopali. 

Meter pod zemljo so odkrili 
kamrico, v kateri je bila voda. 

V njej so plavali številni 
paglavci. Še bolj 

jih je 

presenetilo, 
ko so videli, da 

proti kamrici vodi kolona 
mravelj, ki v vodo mečejo 

nekaj rumenega. Kar je padlo v 
vodo, so paglavci takoj pojedli. Ni 

jim bilo jasno, ali mravlje hranijo žabje 
mladiče ali je šlo le za slučaj, saj bi 

mravlje običajno napadle paglavce, tako 
kot napadejo vse druge vsiljivce v 

mravljišču.
Verjetno gre za nenavaden primer, 

ki dokazuje, da socialne 
mravlje skrbijo za zarod 

vretenčarjev.



vplivom 
umetnih gnojil, 

pesticidov, kemičnih snovi 
v vodi in dežju ter spremembam 

ozonskih plasti, ki dopuščajo večje 
ultravijolično sevanje. Ti škodljivi vplivi 
lahko povzročijo genetske spremembe, 
zaradi česar se žabe rodijo s telesnimi 

okvarami, npr. brez oči, nog ali z dodatnim 
parom nog.

Za zaščito imajo v koži strupene žleze. 
Strup jih varuje pred plenilci; 
povzroča boleče krče, lahko pa 

tudi pogin plenilca.

Žabe 
imajo velik 

ekološki pomen
Žabe vzdržujejo biološko 

ravnovesje med žuželkami, 
s katerimi se pretežno 

prehranjujejo. So 
sposobne 

plenilke. 
Zelena žaba 

pleni tudi ribje mladice, 
zato jo ribiči preganjajo. Požre 

samo plen, ki ga sama ujame. Če se 
plen ne giblje, je ne privlači. Mirno 
opazuje vse, kar se premika mimo nje, 

in s preže naskoči žrtev, ki se ji približa 
na skok. Če je plen droban, pri naletu 
iztegne jezik, če je velik, pa ga zgrabi 

z gobcem in ga pogoltne v celem 
kosu. Za plenom se požene tudi 

do 50 cm visoko.

Ogroženost
Žabe živijo na 

kopnem in v vodi in 
imajo občutljivo, porozno 
kožo, preko katere telesu 
dovajajo kisik. Zato so 
močno izpostavljene 

škodljivim 
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Zelena regica
Zelena žabica se je razvijala 
s križanjem pisane žabe in 

debeloglavke. Imenitno se skrije med 
listjem. Odtenek zelene varovalne barve 
njenega telesa, svetle oči ob bokih ali 

rumene pege so kot sončne lise na listju.
Zeleni žabici pravimo tudi vremenarka: 

Ljudje pravijo, da kadar gre v vodo, 
vselej napoveduje dež, kadarkoli 
reglja svoj kva-kva, pa bo lepo 

vreme.

Žaba 
dobro sliši

Bobniča, ki zapirata ušesi, 
sta na površini, takoj za 
očmi. Če jo kaj prestraši, 
skoči v velikem loku v 
vodo, odplava na dno 

in se zarije v 
blato.

Zakaj 
žaba ne mara čiste 

vode?
Mrest odlaga v počasi tekoče potoke 
ali mlake. Verjetno je glavni vzrok ta, 
da bi hitro tekoče vode mrest odnesle. 
Mrest so žabja jajca, obdana s sluzjo, ki 

v vodi močno nabrekne. Sluz varuje 
jajca pred poškodbami in pred 
ribami ter drugimi živalmi, ki 
mresta zaradi sluzavosti ne 

morejo zgrabiti.

Žaba 
požira z zobmi

Zelena žabica ima velike 
izbuljene oči, s katerimi dobro 

vidi na kopnem, v vodi pa slabše. 
Kadar plava pod vodo, prekrije očesna 
zrkla z žmurko, to je prozorna mrena, 

ki varuje oči pod vodo. Z očmi si 
pomagajo celo pri požiranju; 
pomaknejo jih navzdol in jih 
zaprejo ter tako potisnejo 

hrano v želodec.



Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. ŽIVI:
L:  v odprtih morjih, oceanih,  
 v Jadransko morje pa zaide zelo redko.
Ž:  v večjih akvarijih.
G:  v Blatnem jezeru.

2. VELIKOST IN TEŽA:
O:  dolg je do 3,3 metra, težak do 2 toni.
A:  dolg je do 1,5 metra, težak do 100 kg.
I:  dolg je do 1 metra, težak do 1 tone.

3. SAMICA ODLOŽI:
G:  do 30.000 iker.
B:  do 300 iker.
P:  do 300 milijonov iker.

4. HRANI SE:
N:  s škarpenami.
A:  z ličinkami rib, majhnimi ribicami  
 in raki ter meduzami.
E:  z mladiči morskega psa.

5. SOVRAŽNIKI SO:
R: sabljarice.
C: ribiči.
Č: kiti.

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

OOOOO je pomembna 
riba, dolga do 3,3 metra in težka do 
2 toni. Zdi se, da jo je sama glava, ki 
je izgubila telo. Ta čudna riba živi v 
odprtih morjih in le počasi plava s 
pomočjo repne plavuti. S hrbtno in 
podrepno plavutjo vzdržuje ravnotežje 
svojega sploščenega, loparjastega trupa. 
Usta loparja so vedno odprta, ker ima 
zobe zraščene v oster rob.

ŽE VEŠ: 
•  da pravijo loparju tudi morski mesec  

ali morsko sonce, strokovno pa mu pravijo 
Mola mola?

•  da ima njegovo telo tudi v mladosti 
neprijeten vonj in velja za neužitno ribo?

•  da rad prihaja na površje, kjer se uleže na bok, 
se sonči in celo zaspi?

1. NAREJEN JE:
L:  iz lesa, kovine ali umetnih mas.
Ž:  iz papirja.
M: iz stekla.
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2. NJEGOVA TEŽA JE:
E:  od 100 do 200 dag.
O: od 25 do 35 dag.
U: do 10 dag.

3. MED SEBOJ SE RAZLIKUJEJO:
B:  po prožnosti.
N:  po trdoti.
P:  po teži, debelini okvirja in velikosti.

4. NAMEN UPORABE:
A:  za tekmovalni šport ali rekreacijo.
D:  za zbliževanje ljudi.
I :  za preganjanje raznih vsiljivcev.

5. UPORABA PRI NASLEDNJIH ŠPORTIH:
K:  košarki.
S:  boksu.
R:  tenisu, namiznem tenisu,   
badmintonu, hitrostnem   
badmintonu in skvošu.

OOOOOje pripomoček 
za mnoge športne igre in temu 
primerno je založen tudi trg. Namizni 
tenis, tenis in badminton so med 
najbolj razširjenimi športnimi igrami 
na svetu. Loparji se razlikujejo po teži, 
debelini okvirja in velikosti. Poleg 
športnih loparjev poznamo še lopar kot 
star pripomoček, ki so ga uporabljale 
gospodinje za peko kruha v krušni peči.

ŽE VEŠ: 
•  da so igro, podobno namiznemu tenisu, igrali 

že pred 2 tisoč leti na kitajskih dvorih? 
•  da so igro, ki je mešanica badmintona in 

namiznega tenisa, imenovano »pša«, poznali 
v 15. stoletju na Indokitajskem polotoku?

•  da je namizni tenis od leta 1988 tudi 
olimpijski šport? 
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Majda Artač Sturman
napisalA

Kd
o 

je
 K

RO
K?

 
KROK NI KROKODIL,
JE DOBRODUŠEN, MIL,
NI HRUSTLJAVI KROKET,
SAJ SKAČE KOT KOMET.
NI COKLČEK IZ PLASTIKE
NI NITI ČRNI KROKAR,
KI ŽICE NATEGUJE KOT ELASTIKE.

KROK JE ŽABON IZ MLAKE,
ZADOVOLJNO SI MANE KRAKE,
BOS JE, NIMA KROKIC,
NA PLAŽI JE POZABIL NATIKAČE,
Z LOKVANJA NA LOKVANJ SKAČE.
IMENOVALI SO GA DOLGOKRAK,
V SKOKU V DALJINO BIL JE JUNAK.

A ZDAJ ZAMENJAL JE VOKALE, 
POSTAL JE DOLGI KROK,
OKROG MLAKE NEUTRUDNO SKAČE,
DO GLEŽNJEV SO MU ZLEZLE HLAČE.

ilustrirala
Dunja Jogan
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ilustriral
Marko Rop

napisalA
Helena A. Bizjak in Marko Rop

BARVE SO TAKE KOT SNEG, KO CVETIJO,
ČISTO POTIHO CIN-CIN NAM ZVONIJO. 

Zmeda      

VIJOLICA VIJOLIČASTO, TROBENTICA RUMENO,
KATERO ZGODNJE CVETJE PA ODENE SE V ZELENO? 
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KDO IMA: 
SVETLO OKO,
OGNJENO SRCE,
ZLATE ROKE? 

V DEŽELO JE ZELENA VESNA PRIŠLA,
ZBEŽALA JE BELA GOSPA. 
VESELI SE CVETJE IN LOG
IN VSE NAOKROG. 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

ROČNO OGLEDALO                                         

VAMPIRJI SPLOH 
NIMAJO ODSEVA! 

OGLEDALO
STENSKO OGLEDALO

LJUDJE SO SE SPRVA 
OBČUDOVALI KAR 
NA VODNI GLADINI.

ZRCALCE, 
ZRCALCE 
NA STENI 
POVEJ, 

ODSEV V VODI

že CELO 
VEČNOST TIČIŠ 

PRED OGLEDALOM.              
PAZI, DA NE 

KONČAŠ 
KOT NARCIS!

KOZMETIČNO
OGLEDALO

poTEM V ZRCALIH 
IZ BAKRA IN 
OSTALIH KOVIN.

V NJIH LAHKO 
ZELO NATANČNO 

OPAZUJEŠ 
SVOJ OBRAZ.

OGLEDALO ZA liČENJE

ŽEPNO OGLEDALCE

ALI PA GA 
SKRIJEŠ 

POD MASKO!

Z NJEGOVO 
POMOČJO LAHKO 
RAZVOZLAMO 

SKRIVNO PISAVO.    

IN PREMAGAMO 
VAMPIRJA!       

                 
KATERA MAŠKARA 
NAJSTRAŠNEJŠA 
V DEŽELI JE TEJ?
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BESEDE POVEŽI Z USTREZNO SLIČICO.

zobozdravniško ogledalce

cestno ogledalo

vzvratno avtomobilsko ogledalo

kozmetično ogledalo 

SOVA ŽELI POBARVATI TRI OGLEDALA. POMAGAJ JI.
ALI IMA SOVA VSE BARVE, KI JIH POTREBUJE?
KATEREGA OGLEDALA SOVA NE MORE POBARVATI?

PREŠTEJ, KOLIKO OSEB IN ŽIVALI SE GLEDA V OGLEDALU 
IN ŠTEVILKO VPIŠI V KROG. 

POVEŽI ŠTEVILKE V PRAVILNEM VRSTNEM REDU 
IN IZRISAL SE BO PREDMET.

PREŠTEJ KOLIKO OGLEDAL IMATE DOMA.
POIMENUJ JIH, PRIMERJAJ IN OPIŠI RAZLIKE.

   reši naloge - OGLEDALO

1

6 7

2
5

4 3

nariši 
moj odsev.

28



BESEDE POVEŽI Z USTREZNO SLIČICO.

zobozdravniško ogledalce

cestno ogledalo

vzvratno avtomobilsko ogledalo

kozmetično ogledalo 

SOVA ŽELI POBARVATI TRI OGLEDALA. POMAGAJ JI.
ALI IMA SOVA VSE BARVE, KI JIH POTREBUJE?
KATEREGA OGLEDALA SOVA NE MORE POBARVATI?

PREŠTEJ, KOLIKO OSEB IN ŽIVALI SE GLEDA V OGLEDALU 
IN ŠTEVILKO VPIŠI V KROG. 

POVEŽI ŠTEVILKE V PRAVILNEM VRSTNEM REDU 
IN IZRISAL SE BO PREDMET.

PREŠTEJ KOLIKO OGLEDAL IMATE DOMA.
POIMENUJ JIH, PRIMERJAJ IN OPIŠI RAZLIKE.

   reši naloge - OGLEDALO

1

6 7

2
5

4 3

nariši 
moj odsev.

29



ilustrirala
Darinka Kobal
napisalA

Dunja Jogan

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

ZMEDA NA GOZDNI JASI

Zima se je že davno poslovila in ves breg in 
dol sta bila polna pomladnega cvetja. Vsi 
zaspanci so si že dodobra pretegnili svoja 
telesca, a so v pustem in deževnem dnevu 
brezvoljno poležavali. Veverica Vitka se je 
že nekaj časa dolgočasila. Ni vedela, kaj bi 
počela, toda naenkrat je poskočila:

»Lešniki! Moji lešniki!«
Nedaleč stran je prav tako lenaril Mitek. 

Takoj je bil pripravljen, da ji gre pomagat 
poiskat njeno zalogo slastnih sadežev, saj je 
srčno upal, da bo tudi sam deležen kakšnega 
grižljaja.

»Vmes se lahko loviva in skačeva, saj naju ne moti 
dež,« je rekel in skočil z najvišje veje. Tudi Vitki je po 
lenarjenju ugajala ura razgibavanja. Ni hotela biti slabša, 
zato je skočila na sosednjo smreko. Mitek je splezal na vrh 
hrasta, Vitka spet na bukev. 

»Tu nekje sem zakopala svoje lešnike!« se je nenadoma 
spomnila in urno skočila na tla. Toda jooj! Zakričala je od 
bolečine, dvignila svojo porezano in okrvavljeno tačko in se 
zgrudila od slabosti. Še Mitek je zatrepetal od strahu, nato 
je previdno in počasi pristopical do nje.

30





»Seveda! Saj ni čudno. Poglej to steklovino, ki leži 
vsepovsod,« se je jezil. 

Zaslišal ju je Šušu in videl veveričjo nesrečo. Iz babičine 
košare je vzel trpotčeve liste in poletel k njima. Veverici  
je obrisal moker smrček in solzne brčice ter ji obvezal rano. 
Ponudil jima je melisine sladkorčke, veselo zažvižgal in jima 
rekel:

 »Še danes bom sklical živalski zbor. Ko se boste zbrale vse 
živali, boste skupaj očistile gozd in vso to človeško kramarijo. 
Upam, da bodo nemarneži na dveh nogah vsaj odpeljali 
pripravljene kupe in lepše skrbeli za svojo okolico. Zares se je 
nabralo preveč nesnage in skrajni čas je, da boste odslej prav  
vsi poskrbeli za čistočo okoli svojih domov.«

 Medtem ko je govoril, se je okrog njih nabralo veliko 
prebivalcev. Urno so zavihali svoje tačke in dlačke ter prej  
ko v uri pospravili vse okrog sebe.

 »Tako, zdaj ste varni. Zdaj lahko spet brezskrbno norite 
vso pomlad in uživate v čisti naravi,« je zašušljal Šušu ter se 
poslovil. Živali so po opravljenem delu veselo zaplesale in rajale 
ter pele ves dan in še naslednji in, ne boste verjeli, še danes 
skačejo po gozdni jasi.

 Ste vedeli, da vzgojeni škratje pospravijo za sabo vsak 
košček papirja, vsako prazno plastenko ali steklenico? Vsi, brez 
izjeme, ljubijo svojo čisto in zdravo deželico.

Ali ste že slišali, kako nevarno se je pogovarjati z neznanci? 
Ne vedno in ne povsod, a previdnost ni nikoli odveč, zato kar 
preberite zgodbo o Šušuju tudi prihodnjič.

NADALJUJE
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»Drin, drin!« je odsekano pozvonilo. Harija in Krišne ni bilo 

doma, zato se je Koko Dajsa odpravila odpret vrata. Tam ni bilo 

nikogar, le velika kartonasta škatla je stala na predpražniku. Stari 

kokoši je kljub kratkovidnosti takoj padla v oči nalepka, na kateri 

je z veliki črkami pisalo: KOKO KRIŠNA. 

»Ne spomnim se, kdaj sem JAZ nazadnje dobila pošto. In to 

paket!« je obračala škatlo v perutih. »Čudno, tako velika škatla, 

pa tako lahka! Morda pa je prazna in gre le za potegavščino,« je 

tolažila samo sebe. Ko sta se Krišna in Hari vrnila s sprehoda, je 

Krišna odprla škatlo in začela na mizo zlagati majhne zavojčke. 

»Kateri norec ti pošilja kuverte, narejene iz časopisnega 

papirja?! Počakaj, mogoče je v njih strup!!! O tem so pred časom 

poročali na televiziji,« je bila panična Koko Dajsa, ki je oboževala 

črno kroniko in filme katastrofe.

»Kdor vedno misli na slabe stvari, lahko zboli!« ji je resno 

požugala Krišna. Nato pa vedro nadaljevala: »Prijatelji z vasi mi 

pošiljajo semena in sadike.« 

»Kam jih boš pa posadila? Na asfalt pred blokom?!« je 

sitnarila stara kokoš. »In čemu bi se sploh mučila?! Čez cesto je 

vendar trgovina!« ni odnehala.

»Mene delo na vrtu pomirja …« je plaho začel Hari, a ga je 

Koko Dajsa grobo prekinila. »Seveda, saj si glista in gliste rade 

rijete po zemlji!«
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»Jaz sem deževnik,« je prizadeto dejal Hari, a mu je Krišna 

pomežiknila, da se ni vredno prerekati. 

»Na balkonu bova posadila začimbe, v mestnem parku pa 
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sva našla zelenico, ki je ravno pravšnja za zelenjavni vrt. Jutri 

začneva z delom. Lahko greste z nama, malo svežega zraka vam ne 

bo škodilo,« je predlagala Krišna.

»Nimam časa za 

posedanje v parku!« se 

je zgražala teta, čeprav 

je v resnici umirala od 

dolgčasa. Ves ljubi dan 

je vlekla na ušesa, kaj 

se dogaja na hodniku, 

in besno protestirala, 

kadar je kdo 

preglasno zaprl vrata 

stanovanjskega bloka. 

Zato so jo stanovalci 

začeli skrivaj klicati 

Čuvajka.

Hari in Krišna 

sta naslednji dan 

res odšla v park. V 

samokolnici sta peljala 

grablje, lopato, vedro 

za zalivanje … In tako 

potem vsak dan, kadar 

je bilo lepo vreme. 

»Vidva sta navadna 

kmeta!« ju je poskušala 

užaliti Dajsa. A si nista 

pustila vzeti veselja. 
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Po skoraj dveh mesecih se je trmasta kokoš le vdala in se skupaj z 

njima odpravila v park.

»Ko-ko-koliko vrtičkov!« ji je ušel vzklik navdušenja. »Kot 

kaže je v našem mestu veliko kmetov,« je hitro dodala manj 

prijazno. 

»Vrtičkarjev,« jo je vljudno popravila čaplja Zofija, ki je na 

bližnji klopci prebirala debel roman.

»Ti si tudi tukaj?! Lahko bi si mislila, da rovariš za mojim 

hrbtom,« je bila na smrt užaljena Dajsa.

»Gospa nič ne koplje, ona vedno le bere,« jo je branil krt, ki 

je ravno kopal potke med gredicami.

Koko Dajsa je bila nekaj časa raje tiho. Opazovala je, kako so 

bili vsi zatopljeni v svoje delo. Hari in Krišna sta postavljala sod 

za deževnico, gospa Bolhač je na svoji gredici sadila rože, puran 

Ferdo je zbijal lesno kolibo, pudlica Josephine je tekala po parku, 

gospod Mrnjav je s prijateljem igral šah, gospodična Muck pa je 

imela s fantom piknik na travi. 

»In kaj za vraga naj počnem jaz?!« je Koko Dajsa pomislila 

sama pri sebi. Tedaj ji je naravnost v naročje priletela žoga. 

»Žoganje je izven otroškega igrišča strogo prepovedano!« je 

zrecitirala s sila pomembnim glasom, da so se otroci prestrašeno 

razbežali. Potem je s kotičkom očesa ujela, kako je Justinu Bobru 

pri vratolomnem skoku z rolko padla plastenka iz žepa, in se na 

ves kljun zadrla: »Smeti mečemo v koš!«

»Že vem, čuvajka parka bom!« si je zadovoljno pomela peruti.

Fazan Gavril, ki je po službeni dolžnosti čuval park, ni imel 

nič proti, da je dobil pomoč. Koko Dajsi je na glavo poveznil 

svojo kapo in šel pomagat prijatelju Ferdu. 

NADALJUJE
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Živa Pahor
ilustrirala

Barbara Gregorič Gorenc
napisalA

ZALINA  
ŽIRAFA
SEM PLAHA ŽIRAFA
IN NIMAM IMENA.
STANUJEM 
PRI DEKLICI ZALI.
ŽELIM SI IME,
DA BI ME KLICALI, 
ČE SE IZGUBIM IN 
ME BODO ISKALI.

BOM MIA?
BOM PIA?
NINA? MARTINA?
SONJA? JUSTINA?
ALI PA BRANKA?
NIKICA? STANKA?
PIKICA? NANA?
MAJA? BOJANA?
IMENA IZBRANA ...

KOT VSE ŽIRAFE,
SEM DOLGOVRATKA ...
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Helena Jovanovič
ilustriralnapisalA
Štefan Turk

LETI, LETI, LETI … PANI!

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

PETROVI PRIJATELJI

Skupinica otrok se je igrala na vrtu. Sedeli so za mizico in 

tolkli s kazalci po njej.

»Leti, leti, leti … sova!« je rekla temnolasa Barbara. Štirje 

prijatelji so dvignili prstke kvišku.

»Leti, leti, leti … zajček!« Vsi prstki so ostali na mizi.

»Leti, leti, leti … omara!« Otroci so se zasmejali. Bili so 

preveč prebrisani, zato ni nihče dvignil kazalcev. 

»Leti, leti, leti … papagaj!« Vsi so dvignili roke kvišku! 

»Leti, leti, leti … panda!« Otroci so prstke hitro položili 

na mizo. Tedaj je mala Barbara, kdo ve zakaj, pogledala proti 

oblakom. Začudeno je obstala in kazalca dvignila proti nebu.

»Hi hi, ha ha,« so se ji smejali prijatelji. »Pande vendar ne 

letijo!«»Kaj pa tisti?« Barbara je spet pogledala navzgor. »Jaz 

sem zmagala!« je vzkliknila.

Prijatelji so sledili njenemu pogledu in … Kaj so videli? 

Plišastega črno-belega medvedka, ki je letel nad njihovimi 

glavami! S prednjima šapicama se je trdno oklepal vrvic 

barvnih balončkov, ki so ga odnašali daleč, daleč … Čez nekaj 

trenutkov je panda že izginil na obzorju.

Pod njim so bile prijazne hiše svetlih barv, ki so jih 

obkrožali zeleni cvetoči vrtovi. Panija je zgrabilo domotožje. 

Kako podobne so bile hiši, v kateri je živel njegov prijatelj 

Peter!

Nenadoma je medvedku zastal dih. Glej – kaj 

ni na tistem vrtu psiček Teri? Ej, kako je velik! 
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ŠKRIIIIIIK, so zaškripala železna vrata dvorišča. 

»Ooooooh,« se je začudil Pani. »To je Peter! Ne! Ni 

mogoče! Doma sem!« Njegov najboljši prijatelj se je z 

očetom ravnokar vračal iz šole.

»Peeeeeter, Peteeeeeer, tuuuukaj seeeeem!« je na ves 

glas, ki ga je premogel, kričal Pani. A deček ga ni slišal, saj 

je psiček Teri navdušeno lajal in skakal okrog njega.

»Peeeteeer, pooogleeeej seeem!« je spet zaklical plišasti 

medvedek. A vse je bilo zaman. Zato se je Pani odločil, 

da bo spustil balončke, ko bo letel mimo strehe Petrove 

hiše. Od tam bo zlahka prišel na balkon, kjer ga bo njegov 

prijatelj lahko našel.
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Ko pa se je skušal na hitro osvoboditi vrvic balončkov, se je začel 

vanje zapletati. Bolj, ko se jih je skušal rešiti, bolj so ga stiskale. 

Kmalu so ga vrvice ovile od nog do glave. Bil je zvezan kot kakšna 

salama.

»Peeeeter, pooooomaaaaagaj miiii!« je še enkrat zaklical. Njegov 

glas pa je prekrila mama, ki je sinčka poklicala h kosilu.

Sončno nebo so začeli prekrivati oblaki. In – kdo ve od kod – se 

je nenadoma pojavil veter. Močno je zapihal in v vrtincu odnesel 

medvedka Panija, ki se ni mogel rešiti balončkov, daleč, daleč 

proč ... Pani tudi sam ni vedel, kje je in koliko časa je minilo. Ko 

je spet odprl oči, je videl, da se mu približuje Zemlja. Ali pa se on 

približuje njej ... 

Balončki, ki so ga nosili po zraku, so bili že napol prazni! Pani 

se je počasi spuščal, vse niže  

in vse niže.

40



Pred njegovimi steklenimi očesci se je odprl čudovit 

pogled na morje. Medvedek se je že skoraj dotikal tal. Vendar 

se ni mogel ustaviti, saj so mu vrvice balončkov ovijale roke 

in noge.

Neslo ga je čez veliko skalo. Počasi, zelo počasi, se je 

začel spuščati proti morju.

»Ojoj,« je pomislil Pani. »Padel bom v morje in se 

potopil. Nihče me ne bo nikoli več našel. Zbogom, Peter!« 

Stisnil je pesti in zaprl oči. Njegov smrček je zmočil morski 

val. Za njim je prišel še eden in še eden ... Kmalu je bil 

plišasti medvedek povsem premočen. Postal je težak. Balončki 

ga niso mogli več nositi. Padel je v morje ... Nekaj časa je še 

ostal na površju. Nato pa se je začel potapljati.

»Oh, glej! Kaj je tisto?« Ribič Tino je obrnil barko, da bi 

videl, kakšna čudna žival plava na vodi.

»Igrača,« je ugotovil njegov prijatelj Simon, ko sta 

priveslala bliže. »Le kako je prišla sem?«Tino je 

vzel medvedka v roke. »Nesel ga bom domov. 

Moja mala Darja bo zelo vesela!« 
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Jasna Merkù
PRIPRAVILA

Muzej vzhodne umetnosti

Ko je v Trstu vladala Avstro-Ogrska, je Karel VI. uvedel prosto luko. To po-
meni, da za priplutje v pristanišče ni bilo treba plačati davkov. To je pri-
vabilo veliko trgovcev. Prebivalstvo se je večalo, mesto širilo, razvil se je 
živahen promet preko morja. Ladje so plule 
zelo daleč, ne samo po Sredozemskem mor-
ju, ampak tudi na Daljni vzhod: v Indijo, 
na Kitajsko in Japonsko.

Iz oddaljenih krajev so prinašali 
zanimive predmete, ki so jih 
ljudje radi kupovali.

Številne tržaške družine 
so nekatere od teh predmetov 
podarile tržaški občini, ki je 
leta 2001 sklenila, da jih bo 
razstavila v muzeju: to je Muzej 
vzhodne umetnosti. Taki muzeji 
so značilni za pristaniška mesta.

Muzej se nahaja v palači 
Leo iz 18. stoletja, na začetku 
ulice Cavana. V svoji zbirki 
hrani preko 1000 izdelkov, od teh je 
razstavljenih 600. Ogledamo si lahko 
prelepe papirnate zmaje z ilustracijami 
živali, glasbila, vaze iz porcelana, izdelke 
iz slonovine, svilene obleke, lesene maske 
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in druge lesene predmete, orodje 
in oklepe samurajev. Japonci so bili 
mojstri v umetniškem tisku: v drugem 
nadstropju si lahko ogledamo njihove 
umetniške odtise, pravimo jim grafike. 
To so prizori iz vsakdanjega življenja in 
iz narave. Pogosto so uporabljali lepe 
barve.

Poskusimo oblikovati skodelico iz 
modelirne mase in spoznajmo postopek 
oblikovanja s kačicami. 

A) Modelirno maso razvaljamo približno 
pol centimetra visoko.

B) S pokrovčkom izrežemo obliko 
kroga, ki bo služila kot podlaga za 
oblikovanje vazice.

C) Dobro pregnetemo košček mase  
in s prsti oblikujemo kačice.

 Te nato postavljamo na rob podlage v 
obliki spirale, drugo na drugo.

Č) Ob koncu zunanji rob skodelice 
zgladimo s pomočjo modelirke.

D) Po želji lahko s kačico oblikujemo tudi 
ročaj.

 Konice prstov ovlažimo in površino 
skodelice skrbno zgladimo.

Ko je modelirna masa suha, jo lahko 
po želji še pobarvamo s tempero in 
polakiramo.

A

B

C

Č

D



LAHKE JEDI ZA LAČNE OČI
OVSENA KAŠA

Klarisa M. Jovanovićććć
napisala ilustriral

Štefan Turk

Jeste za zajtrk kosmiče? Tiste kupljene,  
s koščki sadja in čokolade? Kaj pa, ko bi si jih 
pripravili sami? Priprava je hitra in enostavna, 
jed pa je zdrava in nasitna. 

1. V vodo narežemo neolupljeno jabolko, 
dodamo suhe slive in rozine. Postavimo 
na ogenj. Pustimo vreti 2–3 minute, nato 
vsujemo v vodo kosmiče, zmanjšamo ogenj, 
posolimo s ščepcem soli, premešamo in 
pustimo vreti še nekaj minut. Če se nam 
zdi zmes pregosta, po želji prilijemo vodo 
ali mleko. Odstavimo, kozico pokrijemo in 
počakamo 5 minut.

2. Postrežemo s hladnim mlekom, kravjim ali 
riževim, ki si ga vsakdo, po želji, prilije v 
svoj krožnik. S hladnim mlekom vročo kašo 
ohladimo in jo lahko takoj zaužijemo, in 
ker se po navadi zgosti, jo obenem malo 
razredčimo.

3. Kašo lahko osladimo z žličko medu ali 
agavinega sirupa in potresemo s cimetom.

4. Tekne tudi za večerjo.  

Za 3 osebe 
potrebujemo:
½ skodelice za belo kavo 
navadnih ovsenih kosmičev
1 jabolko
6 suhih sliv
1 jušno žlico rozin
2 skodelici vode
ščepec soli
kravje ali riževo mleko
med ali agavin sirup
cimet
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

Tenda DA ali NE?
Nekatere besede, ki se nam zdijo (samo) italijanske, uporabljamo tudi v 
slovenščini, a z drugačnim pomenom. Tak je primer besede TENDA. V italijanščini 
je to zavesa; v slovenščini pa TENDA ni zavesa, ampak senčilo z navijalno cevjo, 
na katero se navija platno. S tendami torej ne prekrivamo oken, ampak terase 
in balkone, ki jih hočemo zaščititi pred soncem.

l_ Ž_ _ N_ _

TR_ S_ D

M_ _ _ C_

p_ _ jA  u_ i_ _

B_ _ _ N

pR_ čk_

ž_ _

kOm_ _ N_ _
p_ _ j_ _ A

v I_ _ č_   m_ _ žA

cv_ _ _ _ č_ O   k_ _ _ _ O

7- vrtNA UTICA
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Pozor! 
ZANKA



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->>> dodatne naloge na: www.galeb.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

NOVOST

3. Česa po navadi nimamo v vrtni utici?
 (poveži z ustrezno sličico, nato odgovori s celim stavkom: V vrtni utici nimamo __________)

?
?

1. Kateri od teh stavkov je v slovenščini splošno razumljiv?
      prepiši tistega, ki ustreza ilustraciji.

zalivalnik    umivalnik         likalnik

v I_ _ č_   m_ _ žA

cv_ _ _ _ č_ O   k_ _ _ _ O

 na vrtu imamo utico         na vrtu imamo gazebo

        pes spi v pasji utici         pes spi v kuči

 
2. uganka: 
      »Ob vrtni uti je razpeto sončno jadro.«
  »Spomladi radi že sedimo pod sončnimi jadri.«

Kaj je v tem primeru SONČNO JADRO?                                     

                    [A] Jadro ladje, ki pluje na sončni pogon        
          
                                             [B] Ponjava, ki jo namestimo na vrt,  
        da nas ščiti pred soncem

                                                     [c] Širok sončni žarek
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Premetanka! Išči v vseh smereh!

Črke, ki ostanejo, izpiši na spodnje črtke. Ugotovil boš, kako je 
ime največjim sovražnikom naših zobkov.
To so _____________________________ .

Kaj delajo Flagači?
V spodnjem besedilu manjkajo besede. Izberi pravo in jo napiši 
na črto.  zob – luknjo – luknjo – zvrtal – ponoči – spiš – usta – 
strgači – Flagači – neumite –zobe 

»Auua! Moj __________!« je kričal Fran. 

GALEBOVKviz 7

pripravila
nevenka škrl j

SOVRAŽNIKI

FRAN

ZOBOTREBCI

ZOB

ŠKRAT

KRI

LUKNJA

STRGAČI

FLAGAČI

PRSTEK

ČOKOLADA

SOBA

ŠUŠU 

BOLEČINA 

ZOBNA 

KREMA

VILA

NITKA

S O V R A Ž N I K I

T F I A D F A Z R Š

R L L N A K R O E K

G A A I L E F B M R

A G K Č O T L N A A

Č A T E K S A A G T

I Č I L O R I A Č I

B I N O Č P Š U Š U

O S O B A J N K U L

Z O B O T R E B C I



4

5

Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

>>> dodatne naloge na: www.galeb.it

I

NOVOST

»Boli te, saj imaš ____________!« 
»______________?« »Kdo mi je ______________ luknjo?« 
»Ali ne veš, da se _____________, ko __________, v tvoja 
___________ priplazijo __________ __________ in iščejo 
___________ ___________?«

Kako se obnašajo Flagači? Obkroži pravilen odgovor!

Kam se skrijejo podnevi?  
V sadje.
V sladkarije.
V vodo.

Kaj delajo ponoči? 
Napadajo čiste zobe.
Napadajo neumite zobe.
Napadajo bleščeče zobe.

Kaj ima Fran v zobu?
Zvezdico.
Luknjo.
Obliž.

3
Kam mora Fran?
K zdravniku.
K obrtniku.
K zobozdravniku.

Kaj mu naredi zobozdravnica?
Pogleda mu v usta.
Popravi mu luknjico.
Zalepi mu obliž na zob.

Koko Dajsa! Ugani, kam sta šla Krišna in Hari!
Obkroži pravilen odgovor!

V črkovni kači poišči odgovor na vprašanje:  
Kaj je za Koko Dajso edina umetnost?
VDKUMETNOSTNOGLDRSANHJEP  
____________________________________________________________________

Kulturni dan je: 
januarja. 
8. februarja. 
1. maja. 

V galeriji  
so razstavljene:
slaščice. 
slike. 
pohištvo.  

Razstavljalec je:  
Koko Dajsa. 
Kiki Riki. 
Dalibor Petelinček.



Knjižne nagrade 
Viktorija Adamič 4. razred, COŠ "Stanko Gruden" - ŠEMPOLAJ,
Alex Testa, Arjuna Husel, Azza Boudhiaf, Elena Dri, Francesca 
Laudicina, Marko Markovi, Martin Sosič, Matteo Bruni,  
Nina Roso, 3. r. OŠ "Josip Ribičič" - SV. JAKOB

Vse rešitve in prispevke pošljite Galebu po pošti ali na e-naslov: galeb@ztt-est.it
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OŠ 

JOSIP R
IBIČIČ 

SV. JAKOB 

3.R.

VAŠ KOTIČEK na:  
www.galeb.it

TA VESELI, PISANI IN  RAZIGRANI  PUST
Za letošnji Pust, najbolj vesel in razigran praznik v letu, smo si učenci 

3. razreda OŠ Josipa Ribičiča izdelali maske sami. Že veliko prej smo začeli 
zbirati odpadni material, ki bi lahko prišel v poštev pri delu: embalažne škatle iz 
kartona, odrezki pisanega blaga in papirja, svileni trakovi, vata, zamaški iz plutovine, 
gumbi, slama, školjke, češarki, kostanj, suho sadje, različne veje ali lesene paličice 
in še marsikaj. Raziskali in poučili smo se o 
značilinih pustnih maskah na Slovenskem: kurentih 
in lavfarjih. Priskrbeli smo si ostre škarje, različne 
vrste lepil in dali smo duška ustvarjalnosti ter 
naši bujni domišljiji. Nastale so maske, ki vam jih s 
ponosom predstavimo.

Alex Testa, Arjuna Husel, Azza Boudhiaf,  
Elena Dri, Francesca Laudicina, Marko Markovi, 
Martin Sosič, Matteo Bruni, Nina Roso



Vse rešitve in prispevke pošljite Galebu po pošti ali na e-naslov: galeb@ztt-est.it
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Viktorija Adamič  4. razred  

oš "Stanko Gruden" -  Šempolaj 

10 prebranih nadaljevanj zgodbe z oznako  
veljajo kot ena knjiga za Bralno značko 
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Galeb je mesečnik in je registriran na sodišču v 
Trstu pod št. 158 od 3. maja 1954, od 7. januarja 
1995 pa  
pod št. 18/94 na sodišču v Vidmu.
Včlanjen je v zvezo periodičnega tiska USPI 
(Unione Stampa Periodica Italiana). 

Prispevkov, objavljenih v reviji Galeb, ni dovolje-
no kakor koli ponatisniti brez pisnega dovoljenja 
uredništva.

Revijo sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.
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