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Jure Jakob
napisal

ilustrirala
Anja Jerčič Jakob

PREPIH GA POCUKA ZA REP,
MAČEK MORA NA POTEP.

POTEP ZAČNE TAKO,
DA NAJPREJ ODPRE LEVO OKO.

Z LEVIM OČESOM POŠKILI NA DESNO
IN PREVERI, ČE VETER MISLI RESNO.

RESNO ZAMIJAVKA IN SE RAZBURI:
KRIV JE NAGAJIVI JURIJ!

JURIJ ZOPET NI ZAPRL VRAT,
NA KLJUKO VRAT PA OBESIL SVOJ COPAT.

COPAT SI ZATAKNI ZA UŠESA,
SE ZUNAJ JURIJ HIHITA Z DREVESA.

RAZEN DREVESA GA NIČ NE BRIGA,
KAJTI TO DREVO JE SLADKA FIGA.

ENO FIGO VREDEN TAK POTEP,
TO JE MAČKOV TRDNI SKLEP.

SKLENE PA ŠE TOLE:
JURIJ JE POTREBEN STROGE ŠOLE!
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8 - KITAJSKA

MOTOR KOMBIJA VESELO BRNI, 
KO SE MEDVED IN MIŠKA 
VOZITA VZDOLŽ VELIKEGA 
KITAJSKEGA ZIDA.

KITAJSKA JE DEŽELA Z NAJVEČ 
PREBIVALCI NA SVETU. NJIHOVA 
GLAVNA HRANA JE RIŽ.

NEKOČ JE TU ŽIVEL CESAR, KI 
JE DAL IZDELATI OSEM TISOČ 
VOJAKOV IZ GLINE. POSTAVIL 
JIH JE V PODZEMNE SOBANE, 
DA MU DELAJO DRUŽBO V 
GROBNICI.

VELIKA MESTA SO POGOSTO 
OVITA V SMOG. TO JE 
MEŠANICA MEGLE IN DIMA IZ 
IZPUŠNIH CEVI IN DIMNIKOV. 
TO RES NI PRIJETNO.

Kitajska je po površini tretja največja država na svetu in prva po številu prebivalcev. Zdaj je 
Kitajcev že krepko čez miljardo. Ko pomislimo na Kitajsko, se spomnimo na pismenke, posebno 
vrsto pisave, ki ni prav nič podobna naši. Pomislimo na Kitajski zid, ki so ga gradili med 
štirinajstim in sedemnajstim stoletjem, da bi se zaščitili pred napadalnimi sosedi. Dolg je več 4
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ZATO PA JE POKRAJINA NA 
RUMENI GORI NARAVNOST 
ČAROBNA!

DOBER TEK, PANDE!
DOBER TEK, MEDVED IN MIŠKA!
OH, KAŽE, DA MEDVEDU IN 
MIŠKI BAMBUS NI TAKO VŠEČ 
KOT PANDAM!

VOZITA SE SKOZI MEGLENI 
BAMBUSOV GOZD. NEKDO JU 
OPAZUJE!

PO VZPONU NA GORO SE 
USTAVITA V ČAJNICI IN SI 
PRIVOŠČITA KITAJSKI ZELENI 
ČAJ.

kot osem tisoč kilometrov. Kitajci ne morejo brez čaja. Pijejo ga ob vseh priložnostih. Najraje imajo zeleni čaj.
Kitajska je domovina pand. Malce je manjkalo, pa bi izumrle! Danes jih lahko občuduješ v raziskovalnem centru 
v bližini Čengduja.
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NALOGE
SKRIVANKA

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

NOVOST

n

V SKRIVANKI SO SKRITE BESEDE. JIH NAJDEŠ?

C

SLIKI SE RAZLIKUJETA V ŠTIRIH PODROBNOSTIH!  
POIŠČI JIH!
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STRAH

ilustrirala
Evelina Umek
napisala

Živa Pahor
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Iztekali so se zadnji dnevi počitnic, Katja pa se je veselila 

šole. Ne bo več tako sama, imela bo sošolke in sošolce.

Opazila je, da so njeni starši spet zaskrbljeni. Spet se je od 

sten odbijala tista grda beseda: denar, denarr, denarrr. Grizla 

je in renčala.

Mama je vprašala Katjo: »Si lahko učbenike sposodiš v šoli?«

Katja jo je gledala, videla je njeno skrb, njeno utrujenost. 

Sram jo bo pred sošolkami in sošolci, če bo imela stare 

učbenike, ki jih je nekdo že premetaval v torbi. Povesila je 

glavo in molčala.

»Saj si jih lahko sposodiš?« je še enkrat vprašala mama.

Katja je pokimala.

»Napiši seznam, kaj potrebuješ. Nekatere 

stvari imaš še od prejšnjega leta.«

Katja je spet pokimala.

»Kupovat boš šla z očetom.«

»Mami,« je rekla Katja.

»Glej, jaz vse dneve delam, očka pa ima čas. 

Pogovorila se bom z njim.«

Katja je v svoji sobi razmišljala, zakaj 

je življenje odraslih tako zapleteno. Zakaj 

NOVOST
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prihaja oče pozno domov, zakaj se z mamo ne pogovarjata. 

Prej je bilo drugače. Takrat ko je oče še imel službo, takrat 

so kam šli ...

Večkrat je pomislila na svoje drevo, vendar se je bala 

treh lažnih prijateljev, bala se je srečanja z njimi. In prav 

to se je zgodilo.

Nekega dopoldneva, ko je šla iz trgovine, so jo obstopili.

»Kaj imaš v torbi?« so neprijazno vprašali. Ozrla se je 

okrog sebe, vendar prav takrat razen starke ni bilo nikogar 

na ulici. »Pokaži!«

»Kruh in mleko,« je tiho rekla Katja. Tedaj 

je Anita potegnila vrečko k sebi, vrečka se je 

strgala in vsebina se je stresla po tleh. Katja 

je pobrala mleko, kos kruha je obležal v luži. 

Vsi trije so se glasno zasmejali.

»Komu si povedala za našo hišico?!« je 

grozeče rekel Manuel.

»Nikomur,« je zajecljala Katja.

»In kdo jo je podrl?«

»Veter,« je rekla tiho.

»Veter,« se je repenčil Denis, 

»prav gotovo ...«

K sreči se je takrat 

približal moški, 

stopil je k 



NADALJUJE

skupinici. Anita, Denis in Manuel so se ustrašili in stekli 

stran. Katja je preplašena obstala.

»Ne boj se,« je rekel moški,« ne bodo te več 

nadlegovali.«

Katja ga je pogledala in v njem spoznala vrtnarja.

Brez besed je stekla domov in vsa trepetajoča odprla 

vrata stanovanja.

»Katja!« jo je veselo pozdravil oče. »Kaj ti je? Se je kaj 

zgodilo?«

»Kruh mi je padel v lužo,« je zajokala Katja in planila 

očetu v objem.

»Pomiri se, kupili bomo drugega.«

Ne, Katja ne joče samo zaradi kruha, je pomislil. Stisnil 

jo je k sebi: »Vse mi povej.«

Sedla sta na kavč v dnevni sobi in Katja je 

raztrgano, jecljajoče povedala zgodbo o drevesu, 

kužku, hišici in grožnjah.

Oče jo je pobožal po laseh: »Nihče ti ne bo 

več grozil. Vse bo drugače, dobil sem službo.«

Katja se je ob očetu umirila in skupaj sta z 

nasmehom pričakala mamo.
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ilustriralA
Maja Furman
napisala

Ivana Soban

»DEDEK, DEDEK, ODPRI!« KLIČE TOTO.

»SAJ TE SLIŠIM, ŽE GREM. SI , ALI KAJ, DA 

TAKO POSKAKUJEŠ IN TAKO GLASNO REGLJAŠ, DA SE 

TE SLIŠI  DALEČ?« VPRAŠA DEDEK, KO GA NA 

VRATIH PRIČAKA VIDNO PRESTRAŠEN IN POSKAKUJOČ 

TOTO. 

»NISEM ŽABA, ME PA ZELENKE LOVIJO! NA TISTEM 

 SEM VIDEL  IN BLJAK, BLJAK, FUJ, SO 

SLUZASTE! KOMAJ SEM JIM UŠEL,« LOVI SAPO DEČEK. 

DEDEK GA POVABI NAPREJ IN SE MUZA V BRKE: »NO, 

POGLEJVA, ČE SO REGE RES TAKO STRAŠNE, KOT 

REGA REGA, KVAK KVAK 

10
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PRAVIŠ.« ODPRE  ČAROBNI SVET ŽIVALI. »AH, 

POMLADNE ALERGIJE,« ŠE USPE REČI TOTU, PREDEN KIHNE. 

Z DEDKOM SE ZNAJDETA SREDI REGLJAJOČEGA GOZDA . 

»KAJ SE DOGAJA?  GOVORI? GOZD SE 

SMEJE!« SI ZATISKA  TOTO. 

»HOHOHOHO, SAJ NISVA V PRAVLJICI O GOVOREČEM 

, TOTO! KAR SLIŠIŠ, JE SVATOVSKO PETJE REGIC, 

MAJHNIH ZELENIH ŽAB,« POJASNI DEDEK. 

»PETJE?! SAJ NI SLIŠATI KOT PETJE, AMPAK KOT SMEH! 

SLIŠIŠ, PRAVIJO HEHEHEHEHEHEHE!« VZTRAJA DEČEK. 

»PRAVIJO KEKEKEKEKEKE, REGAREGAREGA IN NE 

HEHEHEHEHE,« GA POPRAVI DEDEK. »ZAGOTOVO SO TO 

OGROMNE, STRAŠNE  , ČE SO TAKO GLASNE!« 

ZASKRBI TOTA. 

»BREZ SKRBI, VELIKE SO SAMO OD  DO PET 



>>> VAJE in naloge na: www.galeb.it

I

NOVOST

CENTIMETROV,« POVE DEDEK, PRI TEM MU GRE NA SMEH, 

KO OPAZUJE DEČKOVO PRESTRAŠENOST. 

»NIKAR SE NE SMEJ!« JE UŽALJEN TOTO, NERODNO 

MU JE, KER JE  OPAZIL NJEGOV STRAH. 

»NIČ SE NE BOJIM , DA BOŠ VEDEL! TO 

LAHKO DOKAŽEM! UPAM SI JO CELO VZETI V . 

KJE JE KAKŠNA?« SE DELA POGUMNEGA. PRED SABO NA

 ZAGLEDA ZELENE DROBNE ŽABE. DEDEK MU ENO 

ZMED NJIH POLOŽI NA . TOTO STOJI KOT VKOPAN, 

ROKO TRDO STEGUJE PREDSE IN KREMŽI . 

»POGLEJ, KAKO SO LJUBKE,« MU PRIGOVARJA 

. TOTO, ŠE VEDNO Z IZTEGNJENO , NA 

KATERI ČEPI ZELENKA, PRIKIMA. »NO, SAJ RES NISO 

TAKO STRAŠNE, SPLOH NISO NAGNUSNE, KOT SEM MISLIL. 

ZANIMIVE BARVE SO, ŽIVO ! CARSKO!« ZDAJ 
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OPAZUJE  ŽE OD BLIZU. »TALE ŽABEC, KI GA 

DRŽIŠ, JE ZALJUBLJEN. MED  IN  SE REGE 

ŽENIJO. TAKO PRAVIMO GLASNEMU REGANJU, S KATERIM 

SAMCI PRIVABLJAJO SAMICE,« POJASNI DEDEK. 

TOTO SI ŽABO PONESE ČISTO PRED . »ZDAJ 

JO LAHKO POLJUBIŠ, MORDA SE SPREMENI V   … 

MORDA PA V  IZ 3. A,« SE POŠALI DEDEK. 

 ZAREGA, TOTO SE PRESTRAŠI IN KIHNE, DA 

ZELENKO ODPIHNE V . DEDEK IN TOTO PA SE ZNOVA 

ZNAJDETA V DEDKOVI DNEVNI SOBI. 

 SE HIHITA IN NAVIHANO PRAVI: »OČITNO NE 

BO NIČ Z ZAČARANO ŽABO. BOŠ MORAL KAR SAM STOPITI 

DO MAŠE IN JO POVABITI NA .« 

»AH, DAJ NO, DEDEK,« SE BRANI TOTO IN NEŽNO 

ZARDI V .
NADALJUJE



Delavke 
matico skrbno 

negujejo: ližejo jo, božajo 
s tipalkami in hranijo z 

matičnim mlečkom. Ta nastaja 
v posebnih žlezah, ki jih imajo 
delavke v glavi. Matica živi 
približno 3–4 leta, včasih 

pa celo 7 let.

Čebelja 
družina

Matica je največja čebela 
v skupnosti. Njena glavna in 

pravzaprav edina naloga je leženje 
jajčec, iz katerih se razvijejo delavke 

in troti pa tudi nova matica, ki 
zamenja staro, če ta pogine ali 
ostari. Dnevno izleže od 500 

do 2000 jajčec.
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ČEBELA

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

DOGODIVŠČINE ČEBELICE MAJE
Starejša čebela Kasandra je pomagala na svet čebelici Maji. Dajala 
ji je napotke za življenje in delo ter jo svarila pred nevarnostmi, 
ki bodo prežale nanjo. V čebeljem svetu veljajo pravila, vendar so 
bila za malo Majo, ki je zrasla v radovedno, vedoželjno, nagajivo in 
pogumno čebelico, pretežka. Čebelo nabiralko, ki jo je naučila letati, 
je pregovorila, da jo je popeljala iz panja. Na svojih potovanjih je 
čebelica Maja spoznala različne živali in tudi človeka. Nekatera 
srečanja so bila prijetna, druga manj. Končno je spoznala, da je 
njeno mesto v panju in da je prišel čas, da zapusti svoje viharno 
pohajkovanje.

 VEČ V KNJIGI: WANDEMAR BONSELS: DOGODIVŠČINE ČEBELICE MAJE
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Delavke so 
neplodne samice, ki 

opravljajo vsa potrebna dela v 
panju. Delo si med seboj navadno 
razdelijo po starosti. V prvih dneh 
življenja čisti delavka celice satja, 
v katerem so se izlegle čebele. Nato 
postane dojilja. V tem času neguje 
najprej starejše ličinke in jih hrani 

z medom in cvetnim prahom. 
Obenem tudi sama poje 

veliko medu in 

Troti 
so samci, ki so 

le začasni člani čebelje 
družine, saj sodelujejo le pri 

razmnoževanju. So večji in obilnejši 
od delavk. Prvi troti se razvijejo aprila 

ali maja. Živijo 3–6 mesecev. V eni 
družini jih je od nekaj 100 do 3000. Na 

koncu avgusta ali septembra delavke 
spodijo trote iz panja; enostavno 
jim ne dovolijo, da bi se zvečer 

po dnevnem izletu vrnili v 
panj.
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predvsem 
cvetnega 

prahu, ki vsebuje veliko 
beljakovin. Zato se ji hitro 

razvijajo žrelne žleze, v katerih 
nastaja matični mleček. Pozneje 

neguje mlajše ličinke, ki dobijo za 
hrano le mleček.

V naslednjem obdobju opravlja 
čebela druga opravila: čisti panj 

in tudi zleti iz njega, da 
spozna okolico.

Ko se čebela 
delavka vrne s paše, nektarja, 
ki se je v njenem želodčku že 

nekoliko spremenil, ne spravi sama v satje. 
Razdeli ga čebelam, ki opravljajo delo v panju. 
In če je paša obilna, začne na poseben način 

plesati. S svojim značilnim, specifičnim plesom v 
obliki osmice obvesti svoje tovarišice, v kateri smeri 
in v kolikšni razdalji je rastlina, ki medi. Smer določi 
glede na trenutni položaj sonca. Količino sladkorja v 
nektarju rastline, ki bogato medi, čebela izraža z 

večjo ali manjšo živahnostjo.
Vrsto rastline pa čebele spoznajo po vonju 

nektarja in po vonju, ki se obdrži na 
telesu obveščevalke. Medtem ko 

obveščevalka pleše, se druge 
čebele zbirajo okrog nje in se 

je dotikajo s tipalkami, 

dokler 
ne dobijo vseh 

potrebnih obvestil. 
Nato se najedo in odletijo na 

bogato pašo, pogosto celo prej kot 
čebela, ki je prinesla sporočilo.
Količino peloda čebela napove z 

miganjem. Če močno miga, je peloda 
veliko – vse naj gredo ponj. Če 

čebela miga leno, ga je malo, zato 
naj jih gre tja malo, druge naj 

počakajo na drugo čebelo 
oglednico. 

 

Kako 
se čebele 

pogovarjajo
Ob sončnem vzhodu odide nekaj 

čebel– oglednic na razne strani, da bi 
si ogledale pokrajino in ugotovile, kaj 

se jim v novem dnevu obeta glede zrelih 
cvetov. Ko čebela– oglednica najde 
dobro pašo, si napolni koške, ki jih 

ima na zadnjih nogah, in jo po 
čebelji progi ubere nazaj 

proti panju.



Čebela 
ne potrebuje ne 

propelerja ne reaktivnega 
pogona, ker njena krila sama 

vzdignejo in ženejo to »letalo«. 
To sicer ne more jadrati, lahko pa 

leti naprej, nazaj, gor in dol, obviseti 
zmore celo nad cvetom. Ko visi nad 
cvetom, si briše glavo, čelo, tilnik in 

sprednje noge, saj se ji na očeh nabere 
pelod. Čebela ima posebno mehko 

ščetko, s katero lahko z njo 
pobriše ves ta pelod.

Kot 
tovorno 

»letalo« ima čebela tri 
prostore za nakladanje blaga. 

Eden je tank v njenem zadku; tega 
napolni, ko po dolgi cevki – sesalu 
nasrka nektar iz cvetov. S pomočjo 

mišičnega žrela, ki deluje kot črpalka, 
teče nektar v požirkih skozi ustno 

odprtino v žrelo, od tam pa v 
požiralnik ter končno v medeni 

želodček. Ta je ločen od 
pravega želodčka, je 

Čebele 
imajo letalo

Čebela je prilagojena za 
prenašanje težkih bremen. 

Njeno telesce ima prostor za 
tovor in moč za vzdigovanje 

in prenos sirupa, peloda 
in smole. 

Kratka, 
široka krila 

tega čudovitega 
»letala« se gibljejo z veliko 
hitrostjo in opisujejo v zraku 
osmice. Čebela samo spremeni 
obliko osmice in že leti naprej, 

nazaj, gor in dol. V delčku 
sekunde se krila lahko zložijo, 
če čebela zleze v cvet ali v 

tesne celice svojega 
satovja.

nekakšen 
rezervoar, ki 

služi za prenašanje 
nektarja iz narave v 

panj. Druga dva tovorna 
prostora sta koška na 

zadnjih nogah, v katerih 
nosi pelod in smolo.
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Ko 
čebela 

naloži tovor, odleti 
naravnost domov s polnim 
tankom nektarja v sebi in z 

dvema tovoroma peloda v hlačkah 
za zadnjimi nogami pod seboj, ki ji 

pomagata, da ostane »letalo« lepo v 
ravnotežju.  

Nalaganje težkih tovorov peloda 
na zunanjo stran zadnjih nog, 

na kraj, ki mu pravimo 
pelodne hlačke, je 

zahtevno 
delo: tovor je 

treba ovlažiti, da ga 
ne odpihne veter ali da ne 

zleti med poletom iz njih; treba 
ga je stisniti kakor snežno kepo, ga 

pregnesti in steptati ter enakomerno 
naložiti na obe nogi. Povrh tega pa je 

pelod nabran še v več cvetih, ne v 
enem samem. Vendar je čebela tako 
urna in spretna, da lahko zbere in 

pripravi tovor peloda v treh 
minutah. Res je spretna!



Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. JE:
B:  star pripomoček za sezuvanje čevljev.
R:  orodje za košnjo trave.
K:  telovadno orodje.

2. IMA:
U:  okrogel trup in štiri pravokotne 

noge.
O:  pravokoten trup in štiri okrogle 

noge.
E:  dva trupa in eno nogo.

3. NAJDEMO JO:
Z:  v telovadnici.
S:  v kleti .
C:  v hlevu.

4. NAMENJENA JE:
U:  plazenju.
I:  plezanju.
A:  preskakovanju.

OOOO je priljubljeno 
telovadno orodje. Ima štiri pomične 
noge, ki omogočajo preskoke tako 
najmlajšim kot tudi starejšim 
telovadcem. Noge so podložene z 
nedrsečo gumo za zaščito tal in 

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

preprečevanje drsenja. Za lažje 
premikanje po telovadnici ima vgrajen 
par koles. Trup koze je oblečen v 
umetno usnje. Obstajajo manjše koze z 
višino od 90 cm do 130 cm ter večje, z 
višino od 110 cm do 150 cm.

ŽE VEŠ: 
•  da poznamo tudi tesarsko kozo – kozo za 

žaganje drv in okroglo posodo s tem imenom?
•  da so v minulih časih grozile epidemije koz, 

črnih koz, kužne bolezni z gnojnimi mehurčki 
na koži?

•  da so kozolcu brez strehe rekli koza? Imeli so ga 
za sušenje detelje in trave.

•  da star rek pravi, da bo »volk sit in koza cela«, 
kar pomeni, da bo prav za obe strani?

 

1. ŽIVI:
K:  v hlevu ali na travniku.
L:  v kletki.
V:  v jezerih in rekah.

2. OPIS ŽIVALI:
I:  ima kratko skodrano dlako bele barve, 

srpaste rogove in brado, v višino pa 
meri do 30 cm.
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NADALJUJE

O:  ima kratko gladko dlako različnih 
barv, večina ima srpaste roge, 
nekateri samci pa tudi brado, 
zrastejo do 75 cm.

E:  ima vitko telo brez dlak, na glavi 
nosi kratke rožičke, zraste od 25 do 
30 cm. 

3. HRANI SE:
Ž:  s kislim zeljem.
Z:  s senom, travo, zelenjavo, sadjem, 

posušenim kruhom in listi z 
grmičevja.

S:  s kuhano zelenjavo.

4. NAMEN REJE:
U:  za sodelovanje na kozjih tekmovanjih
I:  za nastopanje v cirkusu
A:  za meso, mleko in mlečne izdelke

Domača OOOO je 
udomačena podvrsta divje koze. 
Skupaj z ovcami jih imenujemo 
drobnica. Koze so zelo pametne 
in nezahtevne živali. Če se 
pasejo, ne potrebujejo ne dodatne 
hrane ne vode. Nekateri samci 
imajo brado. Poznamo več pasem 
koz, ki se razlikujejo po velikosti, 
barvi dlake in rogovih. Dajejo nam 
meso, mleko in mlečne izdelke.

ŽE VEŠ: 
•  da so za koze v preteklosti uporabljali          
    slabšalni izraz »krava revnega    
     kmeta«?
•  da so rogovi pri nekaterih kozlih 
      veličastni, saj dosežejo v dolžino tudi 
       do 1 meter?
•  da se pritlikave koze dobro privadijo  

      na ljudi in živali v hlevu?
•  da je gams divja koza? 
•  da je kozje mleko zelo kakovostno živilo?
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Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan

Mleko,  
maslo,  
marmelada
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ZA ZAJTRK MLEKO, KRUH
IN MASLO, MARMELADA,
TO DOBRA JE NAVADA.
DODAJ MALO ŠE KAKAVA,
TUDI TO JE IZBIRA PRAVA.
JABOLKO, HRUŠKA IN BANANA
ZA MALICO – ODLIČNA HRANA.
ZA KOSILO SLASTNA ZELENJAVA
KOT SOLATA, ŠPINAČA, CVETAČA.
VEM, DA TI NISO VŠEČ,
A POTRUDI SE, POJEJ,
DA ZRASEL VELIK BOŠ, MOČAN
KOT PREBRISANI 
  MARTIN KRPAN.
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napisal in ilustriral
Marko Rop

APRILSKE     

V NJEJ PO NEVIHTI
SE GLEDA NEBO,
BOLJ KOT JE TOPLO,
BOLJ PIJE VODÓ. 
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OBLEKA BLEŠČEČA,
DEŽEVNIH DNI ČAKA,
OD NJE SE ODBIJE 
KAPLJICA PRAV VSAKA.

V NJEJ PO NEVIHTI
SE GLEDA NEBO,
BOLJ KOT JE TOPLO,
BOLJ PIJE VODÓ. 

VČASIH SO MU 
REKLI MALI TRAVEN,
PA ZA VSAK SLUČAJ
Z DEŽNIKOM ZRAVEN. 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

JOJ, NO, TO JE 
AVTOBUS!

STOL

KUHINJSKI STOL

TAKOLE BO ŠLO 
HITREJE!

BABICA JE REKLA, 
NAJ POTEM VRNEVA 

STOLE K MIZI. 

PISARNIŠKI STOL

NA MORJE, 
PROSIM.

ZLOŽLJIVI STOL (rex)

                       
LEŽALNI STOL - LEŽALNIK

TA STOL JE TAKO 
NEUDOBEN. 

ZATE BI BIL LE 
PRESTOL DOVOLJ 

DOBER!

AMPAK PRVI 
SO BILI IZ KAMNA. 
  GREMO RAJE 

V BABIČIN SALON.

OBLAZINJEN STOLGUGALNIK

NEKOČ JE ŽIVEL 
KRALJEVIČ …

… KI GA JE VSE 
ŽULILO V RIT.

RAZBOJNIŠKA HČI 
PA NI MOGLA SEDETI 

PRI MIRU!

TA STOL
JE TRD KOT

KAMEN.

kamniti prestol
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA
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BESEDE POVEŽI Z USTREZNO SLIČICO.

ribiški stol

LESEN STOL BREZ NASLONA (ŠTOKRLE)

BARSKI STOL

PRUČKA
 
PISARNIŠKI STOL

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

PREŠTEJ STOLE IN ŠTEVILKO VPIŠI V KROG. 

POVEŽI ŠTEVILKE V PRAVILNEM VRSTNEM REDU 
IN DOBIL BOŠ ODGOVOR. 

NAŠTEJ RAZLIČNE STOLE. 
PRIMERJAJ JIH IN OPIŠI RAZLIKE. 

kam je
padla 
vilica?

   reši naloge - STOL

ZOBOZDRAVNIŠKI STOL, ŠOLSKI STOL
, VRTLJIV PISARNIŠKI STOL, FRIZERSKI STOL,
REŽISERSKI STOL...
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ilustrirala
Darinka Kobal
napisalA

Dunja Jogan

V
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 Z
N

ACV
KO

NEPRIDIPRAV S TRŽNICE

30

Videk se je z babico sprehajal po tržnici in nenadoma obstal kot 

vkopan. Pred seboj je zagledal temnolasega moža z velikansko železnico 

v rokah.

»Prav takšno si želim,« je zašepetal in močno 

pocukal babico. Ta se je zdrznila, se za hip 

ustavila, ga pogledala, nato se je sklonila 

in prijazno rekla:

»Takšni ljudje mi niso prav nič 

pogodu. Videti je sumljiv, kot bi 

izzival. Železnico ti bova kupila 

midva z dedijem.« Potegnila 

je vnučka, čeprav se je Maticu 

zdelo, kot da bi mu temnolasi 

mož namignil in mu ponujal 

tako želeno igračo.

»Prav takšno železnico bi 

rad, babi,« je zastokal, a je 



iz vljudnosti stopical za njo. Nekaj korakov naprej se je babica 

zagledala v velike in krhke glave solate. Samo hip njene 

nepazljivosti je Videk izkoristil in se izmuznil iz njenih rok. 

Stekel je nazaj.

»Vedel sem, da boš prišel. Ti je železnica všeč?« ga je 

priliznjeno ogovoril neznanec.

»Zelo. Res mi je. Rad bi si jo ogledal.«

»Le poglej jo. Če hočeš, ti jo sestavim v svojem 



avtomobilu. Tam je več prostora. Greš z menoj?« je rekel in z roko 

pokazal, kje ima avto.

Vidku so od sreče zažarele oči in popolnoma je pozabil na babico 

in na svarila, da se z neznanci ne sme pogovarjati. Nehote ga je 

vleklo za zapeljivo igračo in še bolj zapeljivim možem. Babica je 

medtem izbrala solato, se obrnila in ugotovila, da Vidka ni več. 

Zakričala je od strahu. Tako močno, da jo je zaslišal škrat Šušu. V 

trenutku je vedel, kaj se je zgodilo, in videl tujca, ki je krčevito 

držal roko in vlekel nepremišljenega otroka. Ljudje so slišali 

kričavo babico in gledali moža z otrokom, ki je pospeševal korak. 

Mudilo se mu je in napetost na trgu je naraščala. Tudi Matic je 

postajal zaskrbljen, nemiren in glasno je zajokal. Šušu je priletel 

do stojnice ter se domiselno lotil reševanja. Prevrnil je mizo z 

bučami, da so se igrivo kotalile med ljudmi. Vsi, ki so sledili 

dogodku, so bili nadvse previdni, le bežeči lump se je spotaknil in 

padel na bučo velikanko. Presenečen in prestrašen se je zapeljal 

naravnost pred policista, ki je slišal kričanje ter prišel pogledat, 

kaj se dogaja na tržnici. Videk, ki je bil prav tako presenečen, je 

obstal. Zapekla ga je vest. Spoznal je svojo zmoto in najraje bi 

ušel. A moška roka ga je trdno zagrabila za rame in ga porinila 

babici v objem.

Nevarnega nepridiprava je policist odpeljal na policijsko 

postajo, ljudje so se razšli. Verjetno bodo kaj kmalu pozabili na ta 

dogodek, le Videk in babica si ga bosta zapomnila za vse večne 

čase.

Kdo ve, kako bi bilo, če bi neznancu uspelo priti do svojega 

avtomobila? Takšne zgodbe se po navadi ne končajo srečno in 

zato se le večkrat spomnite na Šušuja in na njegova opozorila. 

Škratje so ljubljenci otrok in po navadi imajo prav o vsem, čisto 

vsem.

NADALJUJE
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»Končno sem malo sama!« si je Koko Dajsa veselo zažvižgala 

v kopalnici. »Zakaj pa teče voda?!« je bila zgrožena. Zaprla je 

pipo nad umivalnikom. »Krišna nenehno pridiga o ekologiji, a 

pusti teči vodo. Jaz pa plačujem položnice!« je besno pihala.

»Kaj pa je tole?« je s kratkovidnimi očmi mežikala nad 

umivalnikom. »Zobna pasta dolga kot deževnik! Kako potratno! 

To je gotovo Krišnino maslo, sama nikoli ne uporabljam 

jagodne,« se je zgražala in položila roza kačico na svojo zobno 

ščetko. 

Hari je zadrževal dih in se ni upal niti ganiti. Koko Dajsa 

ga je zalotila, kako se je užitkarsko nastavljal slapu vode. 

Krišni to ne bi bilo všeč! K sreči je bila teta brez očal in ga je 

zamenjala za zobno kremo. »Prvič mi je rekla deževnik!« je bil 

skorajda ganjen. Ker ni želel vohuniti, kako se stara teta namaka 

v banji, je hitro zapustil kopalnico. Še prej pa je bil priča 

33



34



šokantnemu prizoru: polomljena kokoš si je pred kopanjem sezula 

mavec, kot bi bil škorenj.  

»Kaj?! Teta Dajsa se le pretvarja, da ne more hoditi?!« je bil 

osupel Hari. 

Ko se je Krišna zvečer vrnila z vrtička, je takoj opazila, da 

je njen prijatelj nekam tih in zadržan. »Kaj te muči, Hari?« ga je 

zaskrbljeno vprašala.

»Zakaj bi me kaj mučilo?« se je branil Hari, ki ga je grizla 

slaba vest. Ni bil vajen, da ima pred prijateljico skrivnost. Zvečer 

ni več zdržal in ji je povedal vse o neekološkem tuširanju in 

tetinem mavcu. 

»Včasih nam prek drobnih laži resnica govori!« je modro 

sklenila Krišna. 

»Ne razumem! Kakšna resnica se skriva pod lažnim mavcem?« 

je bil nepopustljiv Hari. 

»Teti je prijetno v najini družbi in ne želi biti ponovno 

sama,« mu je razložila Krišna. »Že pred meseci sem srečala dr. 

Medveda, ki mi je povedal, da si je nogo le zvila in bi bilo dovolj, 

če bi imela povito teden ali dva,« je nadaljevala.

»In kdaj si nameravala to povedati MENI?« je bil prizadet 

Hari.

»Ne boš verjel, ravno danes. Pudlica Josephine mi je prijazno 

podarila vikend paket v toplicah za tri osebe. Tudi ona meni, da je 

skrajni čas, da se Koko Dajsa spet postavi na lastne noge.

Ko so zvečer sedli k večerji, je Krišna previdno začela: 

»Teta, danes sem srečala dr. Medveda. Naročil mi je, naj vas jutri 

pripeljem v njegovo ordinacijo, da vam sname mavec.«

»Kakšna neumnost! Saj sem vendar imela trojni zlom! Včasih 

so potrebna leta, da se kost popolnoma zaceli,« se je delala jezno 

Koko Dajsa, ki jo je stisnilo pri srcu, da se bliža čas slovesa.

»Doktor vam je predpisal nekaj dni v toplicah, da si boste 

razgibavali nogo v bazenu,« je resnico nekoliko po svoje prikrojila 
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Krišna. »Spali bomo v hotelu s štirimi zvezdicami, velnes 

centrom in samopostrežno restavracijo,« je navdušeno naštevala.

»Ah, medvedja usluga,« je po stari navadi kritizirala Dajsa. 

V resnici pa je komaj čakala, da se bo namakala v bazenu in se 

za nekaj dni rešila Krišninih zelenjavnih juhic. 

»Ooooo, kakšne mehke postelje. Pa kakšna ljubka mila,« je 

bil nad hotelsko sobo navdušen Hari.

»Poceni podkupnina, ker soba nima balkona,« je bila 

prepričana Koko Dajsa in se nemudoma odpravila pritožit v 

recepcijo hotela. 

Elegantna receptorka, mačka Ceca, je v hipu vedela, da se 

s staro kokošjo nima smisla prerekati. Tako so Dajsa, Krišna in 

Hari dobili novo sobo, za povrh pa še darilni bon za masažo. Po 

celodnevnem namakanju v masažnem bazenu, trojni masaži in 

obilni večerji se je stara kokoš izmučena vrnila v hotelsko sobo. 

Pred spanjem si je na balkonu privoščila še krepak prigrizek, ki 

ga je iz samopostrežne restavracije pritihotapila v žepih halje. 

»Zdaj pa si grem še kljun umit in spat!« je oznanila med 

zehanjem. »Joj, pozabila sem zobno pasto. Posodi mi svojo 

jagodno!« je ukazovalno zavpila proti nečakinji. Hari in Krišna 

pa sta prasnila v smeh.

NADALJUJE
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PANI NA ČAJANKI

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N
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PETROVI PRIJATELJI

»Ej, Darja, doma sem!« je ribič Tino klical svojo hčerko.

Škriiiiik, so zaškripala vrata sobe, iz katere je pokukala košata, 

rdečelasa, kodrasta glavica. 

»Ja, kaj je?« 

»Poglej, kaj sem našel v morju!« Deklica je dvignila glavo in se 

na široko zasmejala. 

»Panda!« je navdušeno vzkliknila. »Ampak prav grd je! Moker 

in umazan. Pridi, veliko dela imava,« je Darja rekla Paniju, ko ga je 

vzela v roke. Igračko je namakala v kopalni kadi, jo dolgo prala z 

milom in nato ožela kot staro cunjo. Nazadnje je deklica medvedka 

še dobro skrtačila in odnesla ven na sonce, kjer se je kmalu posušil.

Zvečer je bil Pani že v Darjini sobi z drugimi igračkami. Sredi 

sobe je bila pripravljena mizica. Na njej so bile skodelice, krožnič-

ki in žlice. Okrog mizice so sedeli punčka v rdeči oblekici, slonček 

v rumenih hlačah z naramnicami, ježek z nasršenimi bodicami in 

vesoljska pošast s šestimi rokami in šestimi nogami. Strmele so v 

igračo.

»To je naš novi prijatelj, medvedek panda,« je Panija predstavila 

Darja.

Igrače ob mizi so ostale negibne. Darja je vsaki posebej položila 

skodelico v naročje.

»Zdaj bomo pili čaj in jedli piškote. Nato pa vsi spat!« je uka-

zovalno rekla deklica. Tudi Pani je dobil svojo skodelico. Nerodno se 

je premaknil in padla mu je na tla.

»O, pazi, vendar, nerodnež,« ga je okarala deklica, kot je njo 
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večkrat kregala ma-

mica. Darja je spet potlačila sko-

delico med Panijeve prednje šape.

Tudi naslednjega dne, ko se je vrnila iz šole, je 

moral medvedek sedeti ob mizici z ostalimi igračami in se 

delati, da pije čaj. In če ni bilo vse tako, kot je hotela, se je 

razjezila. Ostale igrače pa niso bile nič prijazne. Tudi ko deklice 

ni bilo, niso rekle niti besedice. Še predstavile se niso.

»Čim prej moram od tod,« je pomislil Pani. Ponoči, ko je Darja 

trdno spala, je tiho vstal od mizice. Splazil se je proti vratom, ki k 

sreči niso bila zaprta. Nato je pot nadaljeval po dolgem hodniku in se 

… Oooooooo … dum dum dum dum … skotalil po stopnicah. 

Po padcu je nekaj časa zmedeno gledal okrog sebe. Nato je poča-

si vstal, si zravnal hrbet in pogumno odkorakal proti glavnim vratom. 

Skušal jih je odpreti, skočil je na kljuko in se zagugal na njej. A vrata 

so bila zaklenjena.

»Poreden, hudoben medvedek!« se je naslednjega jutra zadrla 

Darja, ko Panija ni našla pri mizici za čajanko v svoji sobi, 

temveč pred vhodnimi vrati.

»Le kako si prišel sem? Ah! Znaš 

hoditi?« 
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Deklica je sklenila, da ga bo odslej pozorno opazovala. A Pani 

je bil preveč prebrisan. Če bi Darja videla, da je živ, ga ne bi nikoli 

več pustila iz hiše. 

V nedeljo se je ponudila izredna priložnost. Deklica je šla z 

mamo in očkom na sprehod, okno v njeni sobi pa je ostalo odprto. 

Ko so vsi odšli, se je Pani splazil na okensko polico. 

»Krasno, kot nalašč,« si je rekel, ko je videl, da je pod njim vrvi-

ca, na kateri se je sušilo perilo. Globoko je zadihal … In skočil! Hotel 

se je oprijeti vrvice, vendar je obvisel v rožnatih spodnjih hlačkah, 

ki so se sušile na soncu. Na vse kriplje se je trudil, da bi zlezel ven. 

»Kaj pa dela tista igračka v tvojih hlačkah?« se je začudila ma-

mica, ko je proti večeru zlagala suho perilo. 

»Saj sem vedela«!« Deklica je vzela v roke medvedka in ga po-

zorno pogledala. »Ti si živ, kajne?«

Pani se ni premaknil niti za milimeter. Darja ga je postavila na 

tla.

»Daj, premakni se! Govori! Naredi kaj!«

Nič. Medvedek je ostal negiben. Deklica ga je začela žgečka-

ti, metati v zrak, tresti. A nič ni zaleglo. Bila je vedno bolj jezna. 

Stekla je v svojo sobo in se iz nje vrnila z majhno leseno barko ter 

se napotila proti morju.

»Še zadnjič, medvedek. Posadila te bom v to barčico brez vesel 

in jo spustila v morje,« mu je zagrozila deklica. Ker se Pani še vedno 

ni premaknil, je uresničila svojo grožnjo.

Ko je gledala, kako valovi odnašajo barčico, se ji 

je zazdelo, da se je medvedek obrnil in ji pomahal 

v slovo. A bil je predaleč, da bi lahko prišla do 

njega.
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Klarisa M. Jovanovićććć
napisalA

ŽLAHTA

OČKOV  
STRIC

OČKOVA  
TETA BABICA

STRIC

STRIC

OČKA

JAZ
Brat

 (ali sestra)BRATRANEC SESTRIČNA

TETA

DEDEK

ŽLAHTA JE ENO DREVO,
KI SE ŠIRI VEN IZ DEBLA.
DEBLO, VE SE, TO SEM JAZ,
KVEČJEMU MAMI IN OČKA.
VČASIH ZRAVEN SPUSTIM BRATCA.

VEJE PA SO STRICI, TETE,
BRAT OD STRINE, HČI OD STRICA,
SESTRE OD BRATA OD DEDKA,
BRATRANCI OD STARE TETE.
NAJ OMENIM ŠE SESTRIČNE,
ENE TEČNE, DRUGE MIČNE.

BABI GOVORI O SNAHAH,
KI MI NISO NIČ PO KRVI.
(VEM, GROZNO SE SLIŠI.
ČLOVEK V HIPU POMISLI
NA NETOPIRJE IN VAMPIRJE).
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Živa Pahor
ilustrirala

Klarisa M. Jovanovićććć

ŽLAHTA

JAZ
Brat

 (ali sestra) BRATRANECSESTRIČNA
SESTRIČNA

TETA

NONA

MAMA

STRIC

NONO MAMIN  
STRIC

MAMINA  
TETA

TU SO TUDI SVAKINJE IN SVAKI,
TE IMATA MAMICA IN OČKA NA JEZIKU. 
PA ŠE TAŠČE, ZETI, TAST,
KI NASTAVIJO TI PAST KOT MEDVEDU,
KI GRE OVCE KRAST, PRAVI OČKA.

BRR, GROZLJIVO. SREČA, DA JIH NIMAM.
NE TASTA NE ZETA IN NE TAŠČE.
ZA ZDAJ. TODA MAMI PRAVI, 
DA BOM ŽE ŠE VIDEL, 
OČKA PA SE V BRK SMEJI.
PRAVI, DA JE ŽLAHTA KAKOR PLAHTA,
VEČKRAT STRGANA KOT CELA.

ČE DOBRO RAZMISLIM, TUDI CELA.
KAJTI OB SOBOTAH,
KO MAMI IN OČKA GRESTA V GLEDALIŠČE
IN ME BABI VZAME POD PERUT KOT PIŠČE,
ME K SEBI PRIVIJE,
MI KOLENA IN ROKE UMIJE,
V MOJE SRČECE SONCE POSIJE.
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LAHKE JEDI ZA LAČNE OČI
SIRNIKI

Klarisa M. Jovanovićććć
napisala ilustriral

Štefan Turk

Sirniki so majhne in debele sirove palačinke. 
Lastijo si jih številni narodi v vzhodni Evropi, 
tokrat pa si jih bomo privoščili mi: za zajtrk, 
za večerjo ali za posladek po kosilu. Če v testo 
dodamo svež pehtran ali drobnjak, bodo dišali po 
pehtranovi ali drobnjakovi potici, obe sta značilni 
slovenski velikonočni pogači.  
Sirniki so lahko sladki ali slani.

1. Skuto, smetano, jajce, moko, na drobno sesekljan 
pehtran ali drobnjak in sol zamesimo v vlažno 
testo. Iz kepe testa jemljemo za debelo jajce 
velike kose in jih med dlanmi, ki smo jih pred 
tem potresli z moko, sploščimo v kak centimeter 
debele mlince. Pečemo jih v namaščeni ponvi, 
sprva na eni in nato še na drugi strani, dokler 
ne porumenijo.

2. Postrežemo s kislo smetano  
ali s priljubljenim slanim namazom.

3. Če v testo dodamo 2 žlici sladkorja, vrečko 
vaniljinega sladkorja in čajno žličko nastrgane 
limonine lupine, dobimo sladke sirnike. Te 
postrežemo z medom, marmelado, kuhanim 
sadjem iz kompota ali pa jih preprosto 
potresemo s cimetom. 
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Zanje 
potrebujemo:
½ kg skute ali rikote
2–3 žlice kisle smetane
1 jajce
150–170 g ostre moke
1 čajno žličko soli
Po želji: šopek svežega 
pehtrana ali drobnjaka
in 
 ½ žličke pecilnega 
praška



SIRNIKI

43



Jasna Merkù
PRIPRAVILA

Muzej mode in uporabne 
umetnosti v Gorici

Na goriškem gradu so leta 1999 otvorili Muzej mode in uporabne umetnosti. 
V njem so na ogled postavljeni uporabni predmeti in oblačila, ki pa so po-
sebno lepi in umetniško oblikovani. 

Ogledamo si lahko čevlje, klobuke, 
torbice, rokavice, svilene izdelke, 
vezenine, nakit ... Zelo zanimiva je 
zbirka oblek in spodnjega perila. 
Razstavljene obleke so iz 18. in 19. 
stoletja. Večina razstavljenih oblačil 
in modnih dodatkov prihaja iz Trsta 
in Gorice. Sešiti pa so bili tudi 
drugje: na Dunaju, v Parizu, Pragi in 
Budimpešti. 

V tistih časih so podobne modne 
smernice veljale po vsej srednji 
Evropi. Obdobju na prehodu iz 19. v 
20. stoletje do prve svetovne vojne 
pravimo Belle Epoque. To je bilo 
obdobje blagostanja in novih izumov, 
kot so elektrika, radio, avtomobil, 
kinematograf. Mesta so se večala. 
Obrtniki so v sodelovanju z industrijo 
ponujali nove izdelke, med katerimi so 
bile tudi elegantne obleke.
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Genija in Kajtimar si pomerjata stare obleke, ki sta jih našla v zaboju svoje 
babice. Obris Genijinega telesa in oblekic preriši na kartonček ter izreži, 
belo oblekico pa pobarvaj z veselimi vzorci in barvami ter jo nato pritrdi na 
papirnato lutko, tako da pripogneš stranske zavihke. Pri klobuku pa izstrizi 
črtkano označen del črte, tako da lahko nato v nastalo zarezo vtakneš 
lutkino glavo.
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

Pozor! 
ZANKA
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Steklenica ali plastenka?
Ni vsaka posoda, v kateri shranjujemo tekočine, steklenica! Tako ji pravimo 
le, če je iz stekla. Do nedavnega so bile namreč vse tako posode steklene, zato 
dvomov in problemov ni bilo. Danes pa imamo vse več plastičnih posod  
za shranjevanje in prenašanje tekočine. Tem pravimo plastenke.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

NOVOST

 
2. uganka...ali dve: 
      »V kleti imamo domači fitnes: sobno kolo, veslača in tekalno stezo.«
 »Pri nas doma radi telovadimo; letos smo kupili veslača.«

Kaj je v tem primeru VESLAČ?                                     

           [A] Moški, ki vesla         
          
                                             [B] Priprava za fitnes

                      [c] Kanu, s katerim lahko veslamo v kleti

»V kleti imamo veliko prostora za ozimnico.«
Kaj je OZIMNICA? Oglej si sličico in odgovori na vprašanje:

Ozimnica je ...
   [A] zaloga hrane za zimo
                                                           [B] zimsko ogrevanje
                                                     [c] topla zimska deka

?
?

?

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

   jem tuno iz škatlice          jem tuno iz konzerve

jem čokoladne bonbone iz škatle 

 jem čokoladne bonbone iz konzerve



VAJA DELA MOJSTRA!
ESTER DERGANC

ILUSTRIRALA 

CHIARA SEPIN

ZA STARŠE:

1. RAZRED: vaje za pridobivaje pisalnih in bralnih sposobnosti.

Uspešno pridobivanje pisalnih in bralnih veščin je odvisno od več faktorjev, med katerimi je tudi stopnja 
razvoja fine motorike. V vrtcu in v prvem razredu jo razvijamo z vajami, kot so na primer:
manipuliranje in gnetenje različih materialov, striženje, lepljenje, trganje, mečkanje in upogibanje 
papirja in drugih materialov, vtikavanje in nizanje kroglic, suhih stročic, testenin ipd.

POBARVAJ ILUSTRACIJO
Preberi in obkroži ustrezno besedo.

AVTO
SONCE
COPATA

TACA
RACA
MUCA

MIZA
RUTA
MUCA

ŽOGA
NOGA
TABLA

LADJA
URA
KNJIGA

OKNO
VAZA
LIST

ROŽA
TRAVA
HIŠA

KOZA
KOŽA
ROŽA
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DELO MED VRTCEM IN ŠOLO MORA BITI NADALJEVALNO TER V SODELOVANJU S STARŠI. VZGOJITELJI, UČITELJI 
IN STARŠI NAJ SI ZA VAJE VZAMEJO DOVOLJ ČASA, DA BODO OTROCI, KI OBISKUJEJO ZADNJI LETNIK VRTCA IN 
UČENCI V PRVEM RAZREDU NAJPREJ DOBRO USVOJILI IN UTRDILI PREDBRALNE IN PREDPISALNE SPRETNOSTI IN 
SPOSOBNOSTI, KOT SO: VIDNO ZAZNAVANJE, SLUŠNO ZAZNAVANJE, ORIENTACIJA (NA TELESU, V PROSTORU, NA 
LISTU) TER GRAFOMOTORIČNE SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI.

A	B	C	Č	D	
E F G H I 
J K L M N 
O P R S Š 
T	U	V	Z	 Ž
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USTVARI MAVRIČNO ABECEDO
Prevleči vse črke s prtsom, nato s svinčnikom, nato še z 
vsemi barvicami. Bod pozoren/pozorna na smer puščic.
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Premetanka! Išči v vseh smereh!

Črke, ki ostanejo, izpiši na spodnje črte.  
Ugotovil boš, kdo je opazoval Katjo.
Izza ograje jo je opazoval ____________________ , ki je videl, kako grdo 
sta z njo ravnala fanta in dekle. Sklenil je, da jo mora varovati ...

Obkroži pravilen odgovor!
Mandljevo drevo jo je:
• vabilo med veje.
• vabilo v krošnjo.
• grdo gledalo.

GALEBOVKviz 8

pripravila
nevenka škrl j

STANOVANJE

ZAJTRK

MANDLJEVO

DREVO

KROŠNJA

OGRAJA

NASIP

PRIJATELJI

KUŽA

DEKLE

FANT

ŽELJE

HIŠICA

HIŠ

JUNIJ

DENAR

PES

ANA 

MAMA

S T A N O V A N J E

Z D R E V O J A H J

A Š I H E D N S I L

J U N I J E Š I Š E

T N A F L K O P I Ž

R M N V D L R E C R

K K A T N E K S A N

A R U M A J A R G O

L E S Ž M D E N A R

P R I J A T E L J I
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Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

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

I

NOVOST

Tam je lahko:
• pela slovenske pesmi.
• sanjarila in obiskovala  

razne kraje.
• jedla slastno malico.

Večkrat je prišel pod drevo:
• simpatičen mucek.
• pisan kuža.
• preplašen zajček.

Kužek jo je vabil, naj mu sledi:
• z veselim laježem.
• z grdim laježem.
• s hudobnim laježem.

3

Nekega dne je zlezla iz krošnje in:
• skočila čez ograjo.
• sledila kužku vzdolž ograje.
• tekla po nasipu.

Na širšem delu nasipa sta našla:
• hišico iz cunj.
• hišico iz kamenja.
• hišico iz vej.

Katji sta se uresničili dve želji.
Dobila je:
• punčko in psička.
• hišico in punčko.
• kužka in hišico.

Kaj se je zgodilo potem? Nadaljuj zgodbo!

Katja je zelo pridna deklica. Kako pomaga mami med 
počitnicami? Poveži!
Mama ji vsako jutro naloži nekaj gospodinjskih opravil.
Katja vsako jutro:
  posesa                           prah
  pomije                           v trgovino
  gre                               stanovanje
  pospravi                         umazano posodo
  obriše                            svojo sobo  

Kako ti pomagaš mami? Opiši!



pišejo in rišejo
naši  šolarji

NSŠ  

"Sv. C
iril  

in Metod"

KATINARA 

1.r.

STARI LIPOVEC PRIPOVEDUJE
Živel sem v Kranjski Gori, že osemsto devetdeset 
let. Poslušal sem, kako mi ptički čivkajo in gle-
dal otroke, ki se skrivajo. Pod mano so se zbirali 
zaljubljenci, menili so se tihotapci in prirejale so 
se zabave. Nekateri so se vznemirjali, drugi so se 
razburjali, tretji pa so se družili in se hecali. 

Nekega dne se je rodil otrok in mesec za tem 
sta ga Jernej in Petra krstila po meni. Deklica 
Andreja se je vedno igrala okoli mene in ob sebi 
ni želela druge družbe. Med mano in Andrejo se 
je ustvarila neka navidezna vez, toda ona je ni 
čutila. Po prvem dnevu obiska osnovne šole je po-
vabila sošolki, da bi se vse tri igrale pod menoj. 
Deklici sta se veseli, ker sta se lovili in me tepli s 
palico. Andreja in jaz sva čutila bolečino, zato jih 
je spodila. Z njima se je kasneje igrala samo v šoli. 

Andreja je počasi zrastla in postala odrasla. 
Čeprav je imela svojo družino, je bila še vedno 
navezana name. Enkrat me je prišla obiskat in 
nenadoma je padla na travo, jaz pa sem čutil, da 
ne bo preživela. Drevesnim vilam sem rekel, naj 
moje življenje preselijo v Andrejino telo. Vile so 
se temu upirale, a sem vztrajal. 

Kasneje so to storile in začel sem usihati. An-
dreja se je nato prebudila in pred seboj zagledala 
vile. Vile so ji pripovedovale o meni in o tem, 
kako je bilo ko sem bil živ, kot sem lahko govoril 
in se premikal, kakor sem hotel. Na koncu pa sem 
vztrajal, da moje življenje preselijo v njeno telo in 
se s tem dejanjem žrtvoval za prijateljico. Andreja 
se je po tem počutila hvaležna in hkrati dolžna 
povračila. Vile so ji ponovile, da je bila bila ta 
odločitev moja in sem sam odločal o svojem ži-
vljenju. 

Nazadnje se je Andreja vrnila domov in o tej 
skrivnosti ni družini povedala ničesar. 

Blaž Petejan

POJDI Z MANO
Nekega dne sem se s svojimi bivšimi sošolci srečal 
v Trstu. Njihova imena so bila: Luca, Jana, Aurora, 
Noel, Fabiano, Marco in Walter. Srečali smo se, 
ker smo se po telefonu zmenili, da gremo v gozd 
nabirat gobe. Starši so nas pustili, da smo šli z 
vodičem, ki se je imenoval Dušan. Ta nas je peljal 
v gozd in nam pokazal veliko zanimivih stvari. Vi-

deli smo rože, živali, vrtače in jame. Nabrali smo 
veliko gob. Vse je bilo v redu, dokler nismo prišli 
do mrtve srne. Bila je brez glave in brez ene noge. 
Vsi smo bili prestrašeni, tudi Dušan. Otroci smo 
bili tako v strahu, da smo zbežali, kakor so nas ne-
sle noge. Ko smo se končno pomirili, nismo vedeli, 
kje smo. Hoteli smo se vrniti domov, a Dušana ni 
bilo nikjer. Zelo smo bili prestrašeni, a vsaj Luca 
in Jana sta imela mobitel. Poskusila sta nastaviti 
GPS, vendar ni bilo povezave, zato smo se vrnili 
nazaj po isti poti.

Hodili smo do večera, a smo prišli v drugo vas. 
Tej vasi je bilo ime Brče. Ta je bila starinska vas 
in ni bilo ne avtov ne motorjev. V naselju smo se 
ustavili. Zagledali smo neko žensko, ki je zaklala 
prašiča in ga nato razrezala. Pogledala nas je in 
vprašala, kam gremo. Mi smo ji povedali, da smo se 
izgubili. Ženska nam je pokazala pot, ki je vodila 
v Trst. Zahvalili smo se ji in se napotili v gozd. 
Tekli smo in tekli, a zaman. Marco je svetoval, naj 
prespimo v gozdu, a Aurora ni hotela prenočiti v 
gozdu, zato smo se odločili, da bi hodili. Hodili 
smo, ampak bili smo preutrujeni, zato je Walter šel 
iskat neko prenočišče. Preden se je Walter vrnil, 
smo si že našli prenočišče in si že skuhali večerjo 
s pomočjo ognja. Pojedli smo gobe in nato smo šli 
vsi spat. 

Naslednje jutro smo se odpravili na pot in po 
nekaj urah smo prispeli v Trst. Vrnili smo se do-
mov in videli naše starše, a med nami smo se še 
vedno spraševali, kam je odšel Dušan. 

Daniel Ota

KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDIL
Ko se je Matjaževa brada osemkrat zavila okoli 
kamnite mize, se je kralj prebudil. Bradati kralj je 
prebudil tudi svojo vojsko in zaspano so se odpra-
vili na plan. 

Takoj, ko so zakorakali proti bližnjemu mestu, 
so opazili debele ljudi. Ko je kralj stopil do naj-
bližjega, ga je vprašal: “Zakaj ste pa vsi tako debe-
li? Ste lenuhi?” Gospod je odgovoril: “Saj nimamo 
kaj delati, hrana iz Amerike je pripeljana in že 
pripravljena, delo pa opravljajo roboti.” Poslovita 
se in kralj Matjaž, v spremstvu svoje vojske, odide 
naprej do drugega. Tudi ta gospod pravi isto. 

Kralj se je odločil, da bo šel v Ameriko. Vprašal 

NA SPLETNI STRANI  
www.galeb.it
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je nekega dečka, kako se pride v Ameriko. Ta mu 
je odgovoril, da se do te oddaljene celine pride z 
ladjo. Po dolgih urah plovbe, so končno prispeli v 
Ameriko. Izstopili so z ladje in se napotili proti 
predsednikovi palači. Tam so se dolgo časa pogo-
varjali. Predsednik se je razjezil in ukazal svoj-
im stražarjem, da jih morajo zapreti. Toda kralj 
Matjaž in njegovi vojaki so se jim izmuznili; tekli 
so in tekli in na koncu prišli in našli zavetiš-
če pri medvedu v Yellowstonovem nacionalnem 
parku. Po razmisleku in kratkem pogovoru je Kralj 
Matjaž poslal svojo vojsko v Evropo in Azijo po 
orožje in vojake. Možje so pluli in pluli do Evrope. 
Medtem se je kralj Matjaž s pomočjo desetih čla-
nov vojske pripravil na njihovo vrnitev. 

Med pomembnim srečanjem z ameriškim pred-
sednikom so nepričakovano vdrli v palačo in se 
maščevali tako, da so ga v razmislek priklenili na 
steber. Veliko slavje je sledilo, ko so se vsi vrnili v 
Slovenijo. Slovenija je postala glavno mesto sveta. 
Na prestol so postavili kralja Matjaža in njegovo 
vojsko. Njihova palača je imela veliko krožno so-
bano, v kateri je bilo postavljenih sto in en stol, 
na katerih so sedeli in modrovali, kako bi ljudje 
mirno živeli. 

Od takrat so vsi živeli v miru dolgo, dolgo let.
Erik Giacomini

STARA LIPA PRIPOVEDUJE
Ime mi je Lipa, stara sem tisoč let.

Nekoč so se pod mano srečevali bogati ljudje. 
Z njimi se je vsak dan nekaj dogajalo. Ti bogataši 
so imeli veliko denarja, zlata, nakita … 

Nekega dne pa sem slišala nekaj groznega. Ro-
parji so vdrli v njihove hiše in jim pokradli ves 
denar. Bili so obupani. 

Tisto noč so pod mano sedli trije moški. Prvi 
se je krohotal, drugi je kadil in pravil, da bodo 
šli krast vsem zaljubljencem, tretji pa … je štel 
ukraden denar.

Naslednji dan so pod mano prišli vsi zaljubl-
jenci in se spraševali, kje je njihov nakit in kje je 
njihov denar. Potrkali so na moje deblo in prosili 
za pomoč. Z mojega debla so prišle vile in jim 
skušale pomagati, ampak niso vedele kako. 

Isti večer so pod mano spet prišli tatovi in si 
ogledali ukraden nakit …ampak naenkrat so poti-
ho, potiho prišli vsi domačini in jih obkrožili, ne 
da bi jih tatovi opazili. Skočili so nanje in pobrali 
svoje stvari.

Roparji so sedaj seveda umrli, ampak njihova 
trupla so šla v pekel.

 Tea Strani

KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDIL
V današnjem času se je kralj Matjaž prebudil. 
Vstal je z velikega kraljevega prestola, toda brada 
je bila tako dolga, da se je čez njo spotaknil. Ko se 
je dvignil, je začel godrnjati: „Po Merlinovi bradi, 
ta brada mi je res v napoto!“ Zato je vzel zelo 
oster kamen in si začel brado rezati. Na koncu 
je bila brada krajša, ampak sedaj je bila porezana 
postrani. 

Med tem časom se je prebudila tudi vojska in 
vojaki so se mu začeli hihitati. Matjaž je takoj 
opazil, da se mu smejijo zaradi brade. Takoj je za-
čel skakati, si puliti še tiste lase, ki so mu ostali 
na glavi in se jeziti: „Takoj moramo k dobremu 
brivcu!“ Hitro kot gazela se je vsedel na velikega, 
mogočnega belega konja in oddirjal ven, iz vot-
line. 

Konji so hitro dirjali in v nekaj urah so prispe-
li do Ljubljane. Ko so bili na cesti, kjer so bili 
avtomobili, so se konji ustavili. S sedla so vrgli 
vojake in kralja Matjaža ter zbegano stekli stran. 
Niso vedeli, kaj se dogaja, saj niso poznali avtov, 
zato so zelo hitro umaknili na pločnik. 

Kralj Matjaž je hotel najti brivca, ki so ga po 
pol ure iskanja našli. Ko so bili pri brivcu, je vsa 
vojska ostala zunaj in ustrahovala vse tiste, ki so 
hoteli vstopiti v frizerski salon. Hotel si je po-
striči celo brado in to je brivec tudi naredil. Ko 
je brivec končal, mu je Matjaž plačal dva zlata 
zlatnika in brivec je bil tako vesel, da je od ve-
selja poskakoval. 

Kralj je sedaj hotel iti v parlament, da bi vla-
darju Slovenije ponudil na razpolago svojo vojsko; 
ne za vojne, ampak za dobra dela, kakor so ščititi 
vse revne ljudi in ubežnike brez moči ter poma-
gati Sloveniji. 

Predsednik si je dobro ogledal vojsko in kralja, 
saj so se mu zdeli čudni, nato se je spogledal z 
ostalimi, ki so bili v parlamentu. Vsi so prikimali 
in tako je vedel, da bi sprejel to ponudbo. Kralj 
Matjaž je tako vsem revnim podaril nekaj zlat-
nikov. Vsi so bili zadovoljni z vojsko, ki je bila 
vesela nad zamislijo, da je pomagala Sloveniji in 
naredila pomembne stvari. Vsem so našli delo in 
na koncu so imeli vsi streho nad glavo. 

Kralj Matjaž je pa za vse Slovence postal zelo 
pomemben. Vsi so ga imeli radi, saj je s svojo 
vojsko pomagal Sloveniji in njenim prebivalcem. 
Čeprav je bil star, je naredil velike stvari.

Luca Rupena
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Knjižne nagrade 
Blaž Petejan, Daniel Ota, Erik Giacomini, Tea Strani, Luca Rupena  1. razred, NSŠ "Sv. Ciril in Metod" - KATINARA, 
Niko Gregori, Nina Skabar, Tadeja Gergolet, Simon Puric, Gregor Pertot, Harolin Hrovatic, Saša Skabar, Karolina Skerk, 5. razred, OŠ "ALOJZ GRADNIK" -  COL

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

Tadeja Gergolet, 5.r. Simon Puric, 5.r. Nina Skabar, 5.r.Niko Gregori, 5.r. 

Nicole Abbati, 4. r.Maja Kutin, 4.r. Kevin Zenic, 4. r.Karolina Skerk, 5. r. 

Jeanette Skabar,4. r.Harolin Hrovatic, 5.r. Gregor Pertot, 5.r.Elija Škerk, 4.r. 
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GRADNIK" 

COL

VAŠ KOTIČEK na:  
www.galeb.it

POMLAD



Vse rešitve in prispevke pošljite Galebu po pošti ali na e-naslov: galeb@ztt-est.it
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Saša Skabar, 5. razred  

oš "ALOJZ GRADNIK" -  COL

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

V
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LETNIK 63
cena 2,10 €
izhaja v Trstu

Galeb je mesečnik in je registriran na sodišču v 
Trstu pod št. 158 od 3. maja 1954, od 7. januarja 
1995 pa  
pod št. 18/94 na sodišču v Vidmu.
Včlanjen je v zvezo periodičnega tiska USPI 
(Unione Stampa Periodica Italiana). 

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

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

Izdaja: Zadruga Novi Matajur – Čedad
Glavna urednica: Alina Carli
Uredništvo: Martina Kafol, Michele Obit,  
Mitja Tretjak, Peter Ferluga
Odgovorni urednik:  
Francesco (Ace) Mermolja
Naslov uredništva:  
Galeb, Ul. dei Montecchi 6, 34137 - Trst 
Tel. 040 76 00 954 
E-mail: galeb@ztt-est.it
Naslov za pošto iz Slovenije: 
Galeb, p. p. 9, 6210 Sežana
Lektura: Jana Špilar
Grafična zasnova: Dunja Jogan
Oblikovanje, prelom  
in priprava za tisk: Peter Ferluga - PiKa
Tisk: Grafica Goriziana 
V Galebu je uporabljen tip črk Bianconero visoke 
berljivosti, ki sta ga ustvarila Riccardo Lorusso  
in Umberto Mischi za založbo Bianconero

Naročnina (10 številk): 19,00 € 
Posamezna številka 2,10 €

Naročniki v Italiji lahko naročnino  
poravnajo potom bančnega nakazila na
Banca Antoniana Popolare Veneta  
– filiale di Cividale  
IBAN IT 03 S 01030 63740 000001081165     
BIC PASCITMMXXX
ali s položnico C/C postale n 18726331 intestato  
al Novi Matajur Soc. Coop  
via Ristori 28 33043 Cividale

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