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Medved in Miška

v šolo



Vladimir Čerkez
napisal ilustrirala

Anja Jerčič Jakob

Skoraj vsak je že kdaj jedel fižol. Spada med stročnice, 
ki so najbolj hranilna, z beljakovinami najbogatejša 

zelenjava. A fižola se ne veselijo le naši 
trebuščki, temveč tudi naše oči. Zrnje in 
stroki, ki jih pojemo, se razvijejo iz cvetov. 

Nekatere vrste fižola imajo manj opazne 
cvetove, nekatere pa zelo lepe in 

pisane. Recimo vrsta visokega 
fižola, ki ji pravimo »laški« 
oziroma »turški«. Fižol 
uspeva na rodovitni, globoki 
zemlji, za rast potrebuje 

veliko sonca pa tudi 
dovolj vlage. Njegova 
pradomovina je 
tropska Južna 
Amerika, od koder 
so ga v naše kraje 
prinesli pomorščaki 
Krištofa Kolumba. 

Prevedel in spremno 
opombo sestavil  
Jure Jakob

2



GLEJ, GLEJ, KAKO FIŽOL

KVIŠKU K SONCU RINE.

MIMO VSEH STRAHOV

SE VZPENJA V VIŠINE.

OB KOLU SE NAVIJA,

Z RUTO MAHA TAM NA VRHU.

O, KAKO MU PRIJA

TO ZELENJE V NAŠEM VRTU!



Nekoč je živelo črnih pet. Parkljev? Ah, kje pa! Parklji že 
dolgo ne hodijo več naokrog. Če že, se parkelj sem pa tja 
prikaže samo z Miklavžem, enkrat na leto. Pravzaprav v 
zadnjem mesecu leta, ko vsi delamo nekakšne obračune 
čez minule dni in svoja dela ter pletemo misli in želje za 
naprej. 
 A vendar je bilo črnih pet. Ste zdaj pomislili na 
črne dušice, na tiste, ki kradejo, lažejo, spletkarijo, se 
opijajo ali drogirajo? O, kje pa! Tudi ne.
 Bila je le črna krtina in pod njo črna krtkova 
mamica. Neke črne noči je skotila pet otrok, pet majhnih, 
drobcenih krtkov. Ogledovala si jih je in govorila sama 
zase: »O, joj, kakšna sreča, srečica! Tako so majhni in čisto 
nič podobni nam, odraslim krtom. Roza barve so, goli in 
slepi. Ej, mama, kaj pa govoriš?« je tedaj opomnila sama 
sebe. »Saj tudi ti vidiš precej slabo, si pozabila? Slepa 
res nisi, a si hudimanovo slabovidna! Če ne bi imela 
tako izostrenega sluha in odličnega smrčka, bi najbrž 
težko našla hrano. Adijo, deževniki! Adijo, ogrci! Adijo, 
bramorji! Adijo, ličinke! Zbogom, polži in vse, kar mi še 
paše, ko sem strašansko lačna! Ah, no, mama. Potrpi, saj 
bodo zrasli, pa bo vse tako, kot mora biti. Tako kot si želi 

Darinka Kobal
napisala
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ilustrirala
Katerina Kalc



vsaka mama, si tudi jaz želim, da bi zrasli v samostojne in 
odgovorne krte. Rada bi, da bi se vsakemu od njih dobro 
godilo, da bi se znal čuvati pred sovražniki, ki prežijo 
nad njim. Rada bi, da bi bili previdni kot jaz, delavni in 
iznajdljivi. Upam tudi, da si bodo kaj kmalu znali sami 
poiskati hrano, drugače bo po meni. Še živčni zlom bom 
dobila, če bom predolgo poslušala njihovo cviljenje in 
nenehno vpitje, lačen, lačen. Kako bo šele takrat, ko bodo 
zrasli. Le kako bom sama skrbela za tako veliko družino?«
 Tedaj se je spomnila, da jim mora poiskati imena, 
saj ima vsakdo, ki se rodi ali skoti, svoje ime. In to je 
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najboljše, najimenitnejše opravilo. Izbirati imena, se vmes 
smejati in zabavati. »Hec! Nekdo bi bil lahko Lisko Pisko, 
Smrkec Prkec, Cmokaček Vohljaček ali Kosmatko Čeladko. 
Vse se rima, vse štima! Vse je tako, kot mora biti. Ah, daj 
no, mama, se je spet opomnila, bodi no malce bolj resna.«
 Legla je in tiho razmišljala. Potem je zadovoljno 
zamomljala: »Seveda potrebujejo imena, da jih bom 
prepoznala, ko bodo začeli lesti okrog, ven iz moje 
kamrice. Ko se bodo razkropili po mojih številnih rovih.« 
 Razmišljala je, molčala, potem si je rekla: »Aha, že 
vem! Moja prva punčka bo Rozi. Tako lepo roza barvo ima, 
da se ji bo prav prileglo to nežno ime. Pa še zato, da ne 
bo pozabila, kako majhna, nebogljena je bila. Drugi je 
skočil na svet debelušček. Okrogel kot čufta. Čufta, čufta, 
Čuftek bo! Tretja je bila spet punčka, ki je že lačna padla 
v moje toplo, z mahom obloženo gnezdo. Tako našobljen 
smrček je imela, da bi takoj jedla, če bi ji le dala.«
 Malo je pomislila, nato je rekla: »Kot pribito! 
Drži kot beli dan, da smo krti žužkojedi, zato bo zanjo 
najprimernejše ime Žuži. Ja, tako bo prav, tako bo vse 
lepo in prav. Naslednji fant je najmehkejši. Predstavljam 
si, da bo imel tako mehko dlačico kot najmehkejši žamet, 
zato bo Žametek. Najmanjši in zadnji pa bo Krtek.«
 Zadovoljno si jih je ogledovala in neprestano štela: 
»En, dva, tri, štiri, pet, od ščetinastega smrčka do konice 
repka. Vse je tako, kot mora biti. Kaj pa tačke? Brez 
lopatastih tac z močnimi kremplji krt ne more preživeti. 
Kako si bo kopal rove, kako bo iskal in lovil hrano? Krti 
ne moremo brez obilice deževnikov, ogrcev, bramorjev in 
ličink. Kar naprej moramo nekaj jesti, če ne, je po nas.« 
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Štela je tačke: »Dve – štiri, dve – štiri, dve – 
štiri, dve – štiri, dve – štiri. Vse so! Tudi tu je vse tako, 
kot mora biti.« 

Zadovoljno se je nasmehnila. Začela je dremati, 
a je še v snu ponavljala: »Mojih pet. Mojih prvih pet! 
Komaj čakam, da bodo črni kot jaz in bom končno lahko 
rekla: mojih črnih pet!«
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napisalA
Tanja Plešivčnik

ilustrirala
Živa Pahor

UGANKE      
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NI BITJE, PA GOVORI IN GLEDA,

DOMA GA IMA VSAK SOSED IN SOSEDA.

NIČ NE JE IN NIČ NE PIJE, 

Z REPOM SI PRISKRBI POTREBNO ENERGIJO. 

VSAKA ZASE JE SVOJ SVET, 

KI MED PLATNICE JE ZAOBJET. 

VZPOREDEN SVET, 
KI V ŽIVAHNE PODOBE JE UJET. 
VSAKO JUTRO, VSAK VEČER 
BI NAJRAJE V NJEGOVI DRUŽBI PREŽIVEL. 



Nekoč je nekje – ne blizu ne daleč – obstajala vas Bleščeče Brdo, 
v njej pa je v borni bajti prebivala starka po imenu Bernarda. V 
bakrenem loncu je najraje kuhala mineštre, ker drugega ni mogla 
jesti. Ni imela namreč zob, ker so ji izpadli zaradi zobobolov. To 
pa zato, ker si jih ni umivala. Kuhala je brodet, ribjo čorbo in 
enolončnice, ki so bile bolj podobne brozgi kot pa okusni mineštri. 
Brezzoba Bernarda je bila sitna in brezvoljna, brbljala je in 
brundala, da nihče ne mara priti k njej, da bi sédel z njo k bogato 
obloženi mizi in ji delal družbo pri obedih.

V Bleščečem Brdu so živeli tudi beli vilinčki, ki so skrbeli 
za čistočo vasi. Največ dela so imeli pozimi, ko je bregove 
brezmejnih gora in bistrih jezer pobelil sneg, še več pa spomladi, 
ko se je sneg začel taliti v brozgo. Vilinčki so prihiteli s svojimi 
bliskovitimi metlami in takoj počistili nesnago, da je Brdo ostalo 
belo, sicer bi ga morali preimenovati v Črno ali Sivo Brdo. Za to 
pa si je brez presledka prizadevala Bernarda, ki je postajala vse 
bolj hudobna in grda. Baburi so začeli poganjati brki in brada, da 
je bila bolj podobna bradaču kot pa ženski. 

Tisto pomlad so beli vilinčki enkrat za vselej hoteli opraviti 
z brezzobo babnico. Napihnili so na tisoče balonov, jih napolnili 
z vodo ter jih z bližnjega hriba začeli metati v Bernardin brlog. 
Bernarda je vsa mokra brodila po hudourniku, ki se je razlival iz 
razpočenih balonov. Brisala je tla s cunjami in se brez bojazni 
zaganjala proti vilinčkom – a vse je bilo bob ob steno. 

Zabrundala je: »Jim že pokažem, tem bedakom, ki mislijo, da 

Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Kako so beli vilinčki  

premagali hudobno Bernardo 
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me bodo premagali. Z baloni ne 
bodo opravili nič, jaz imam cunje 

čudežnice, ki popijejo vso vodo.« 
Začela je na ves glas kričati: »Beli 

vilinčki, bolj se trudite, bolj vam kljubujem! 
Kar bojujte se proti mlinom na veter, ne bo vam 

uspelo. Vam že pokažem: uporabila bom črno brozgo, ki 
jo že dolgo kuham v bakrenem kotlu in ima tako moč, da 

premaga belino. Bedaki, videli boste, zlila jo bom povsod, 
po cestah, po bregovih jezer in po gorah. Vse bo postalo črno.« 

Dobri beli vilinčki se niso prestrašili, bedeli so tri dni in tri 
noči in Bernardi niso pustili spati. Bíli so po bobnih noč in dan, 
da so boleli bobniči ušes. Bernarda se je končno morala vdati in 
pustiti belim vilinčkom, da nadaljujejo svoje delo – z metlami 
ohranjati belino Bleščečega Brda. Obenem jim je morala obljubiti, 
da bo namesto minešter začela pripravljati najboljše slaščice.

Beli vilinčki so se z Bernardo pobotali in ker so bili dobri, so ji 
priskrbeli najboljšega zobozdravnika in frizerja. Gospa Bernarda je 
postala urejena starka s protezo, frizer ji je obril brke in brado, 
v Bleščečem Brdu pa je odprla nov obrat – slaščičarno. Od 
takrat ni bila več sama, beli vilinčki so se po opravljenem 
delu radi posladkali pri njej. 

V Bernardini slaščičarni se še danes najde 
rezina borovničeve pite za vse, ki verjamejo v 
pravljice … Bi se radi posladkali tudi vi, 
otroci?
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1)  Kako si predstavljaš Bleščeče Brdo?  
 Nariši ga.
 
2) Kakšna je starka Bernarda? 
 Kaj izvemo iz besedila o njej?  

 Opiši jo (ustno).

3) V pravljici poišči in podčrtaj besede,  
 ki se začenjajo s črko B.  
 Izpiši jih v zvezek.

4)  Kaj pomeni izraz bob ob steno?  
Kaj pa boriti se proti mlinom na veter? 
Oboje uporabi v povedi.

5)  Izmisli si zgodbico in v njej uporabi 
naslednje besede: brozga, brundati, 
broditi, bister, brodet, boben, borovnica, 
bradavica. Lahko je tudi zelo kratka, 
pomembno je, da je izvirna. Veseli bomo, 
če jo pošlješ uredništvu Galeba za objavo. 
Najlepšo bomo nagradili s knjigo.

 

Naloge brez nadloge
(za različne stopnje)
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OČKOV PRIJATELJ JE VPRAŠAL OČETA,
KOLIKO JE STAR NJEGOV OTROK (MAJHNA JAZ).

IN OČKA JE POMEŽIKNIL,
SMEŠNO NAGUBAL OBRAZ IN REKEL:  
»TRI, SE MI ZDI!«

IN JE STEKLA HČI,
HITRO, KOLIKOR SE JE LE DALO,
PRED NAJVEČJE OGLEDALO,
V SOBO, NAJBOLJ ODDALJENO.

NI ZRCALA VPRAŠALA, ČE JE LEPA.
VPRAŠALA JE UŽALJENO,
ALI SE RES NE VIDI,
DA IMA ZDAJ – ŠTIRI LETA!

ilustrirala
Barbara Gregorič Gorenc
napisala

Živa Pahor

PRVI SPOMIN
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Maja Furman
napisala ilustriralA

Ivana Soban

DETEKTIVKO JE , KI JE DOBIL IME ZARADI SVOJIH 

ODLIČNIH DETEKTIVSKIH SPOSOBNOSTI. USPEŠNO REŠUJE ZAPLETENE 

DETEKTIVSKE UGANKE, KI JIH NE ZNA NIHČE DRUG. ŽIVI V STARI 

 NA  STARE VILE NA KONCU . KO SE V MESTU 

POJAVI DETEKTIVSKI PROBLEM, MEŠČANI NA POMOČ POKLIČEJO 

. PROŠNJO ZA POMOČ MU POŠLJEJO PO  PISMONOŠI. 

TUDI PRED DNEVI JE GOLOB PISMONOŠA ODNESEL  

DETEKTIVKU. 

V NJEM JE PISALO: »DRAGI DETEKTIVKO, PROSIMO POMAGAJ NAM 

ODKRITI, ZAKAJ SE VSAKO NOČ S  ZAPUŠČENE  

SLIŠIJO GROZLJIVI GLASOVI. HITRO REŠI UGANKO, SICER SE NAM 

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO
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BO ZMEŠALO OD NEPRESPANIH . HVALA.«

 SI JE OGRNIL , SI POVEZNIL  IN V  VTAKNIL . 

SPUSTIL SE JE PO  IN JO MAHNIL PROTI STARI ZAPUŠČENI . 

MED POTJO JE STOPIL NA NEKAJ ŠELESTEČEGA IN SVETLIKAJOČEGA. 

»OVITEK OD BOMBONA? HM?« SE JE ZAMIŠLJENO ČOHAL PO  

IN SKOZI LUPO OPAZOVAL SVETLEČI . ČEZ NEKAJ KORAKOV 

JE NALETEL NA ŠE EN TAK ZMEČKANI , NA KONCU SE MU JE 

POD LUPO ZNAŠEL PAPIR Z NAPISOM MLEČNE ČOKOLADNE SANJE. 

KO JE PRIŠEL DO , JE SPLEZAL NA  IN SMUKNIL K 

PODSTREŠNEMU . POKUKAL JE V NAPOL OSVETLJENO SOBO 

IN KAR JE VIDEL, JE BILO SRHLJIVO: , ZAPRAŠENA  IN 

PREMIKAJOČA SE BELA . »DUHOVIIII!« SE JE ČUDIL, KO JE 

ZAGLEDAL TULEČO RJUHO, KI SE OPOTEKA PO SOBI. »  NE 

OBSTAJAJO,« SI JE REKEL IN SMUKNIL SKOZI PRIPRTO . KO 

SE JE PRIBLIŽAL TULEČEMU STVORU, JE Z NJEGA POTEGNIL . 
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POD NJO JE BIL SOSEDOV . REVEŽ SE JE DRŽAL ZA OBRAZ IN 

TULIL. »KAJ JE S TABO?« GA JE STROGO VPRAŠAL  IN  JE 

POSKOČIL OD PRESENEČENJA.

»SKRIVAM SE PRED , KI SO MI PREPOVEDALI JESTI SLADKARIJE, 

ČEŠ DA PREVEČ  UNIČUJE . NISEM JIM VERJEL, 

ZATO SEM NA SKRIVAJ PRIHAJAL SEM IN SE BASAL S . 

ZDAJ ME ZARADI NJIH BOLITA ZOB IN . TULIM OD BOLEČIN,« 

JE RAZLAGAL .  SI JE NJEGOVO ZGODBO ZAPISAL V 

 IN REKEL: »ZDAJ VEM, OD KOD SO SLEDI  PRED 

. PRIMER JE REŠEN. POJDI DOMOV IN PROSI , DA TI 

SKUHA . TA POZDRAVI BOLEČ TREBUH.« PETER JE PRIKIMAVAL 

IN OBLJUBIL, DA BO UBOGAL DETEKTIVKA. »IN POSPRAVI , 

KI LEŽIJO NA ,« JE ŠE UKAZAL  IN SE SPUSTIL PO .

 IMA OD TAKRAT RAJE . NA  STARE ZAPUŠČENE 

 PA JE ZOPET MIR IN MEŠČANI SLADKO .
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ENE PLEŠEJO, TEKAJO, HITIJO.

ENE SMRDIJO, PA JIH ZATO OKOPAMO IN POSUŠIMO.

ENE SO UTRUJENE IN BOLIJO, 

ZMASIRAMO JIH, DA SI ODPOČIJEJO.

TISTE NEMIRNE ŽELIJO OKOLI SVETA, 

TISTE BOLJ MIRNE PA NA SPREHOD IN V KINO.

ENE KLEČIJO,

ENE NA PRSTIH STOJIJO,

MEDTEM KO DRUGE KAR KRIŽEM SEDIJO,

ČAKAJO ALI PA ŠE NE VEDO, KAJ NAJ STORIJO. 

Živa Pahor
ilustrirala

Tanja Plešivčnik
napisalA

NOGE
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SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI: PES
 Pastir Miško je psa Runa vzgajal od malega in ga vzredil 
v najzvestejšega in najpametnejšega pomočnika in prijatelja na 
gorskih pašnikih, tovariša, ki mu ni le lajšal napornega dela z 
ovcami, temveč tudi krajšal samotne ure pastirskega življenja, 
daleč od ljudi. Bogati odvetnik iz Zagreba si je zaželel lepo žival 
in Runo je moral proč.
 Začela se je pretresljiva odisejada ...
(VEČ V KNJIGI: ANGELO CERKVENIK: OVČAR RUNO)
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OVČAR RUNO

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Kakšen pes je 
ovčar

Če si je katera pasma psov izbojevala, 
da čutimo do nje ljubezen in priznanje, 

je to pasma ovčar. To so pametni, zvesti in 
nikoli utrujeni psi. Pri njih je čuječnost na 

prvem mestu. Ovčar zazna tudi najbolj rahel korak 
človeka, ki hodi po poljski stezi. Z ostrim vohom 
zazna vonj, ki ga prinese še tako rahel piš in 

tako odkrije sovražnika, ki se bliža čredi. Poleg 
tega, da je buden in čuječ, je tudi pogumen, 

vendar tega kljub grobi naravi nikoli ne 
zlorabi. Vedno je razumevajoč in pozoren, 

neutruden čuvaj od jutra do večera. 
Gospodarju je popolnoma zvest in 

vdan. 
 

Ni 
pa vseeno, 

s kakšno živino 
ima opraviti. Starega, 

neubogljivega ovna ali jarca 
sme ugrizniti, če mu ta ni 

pokoren, jagnjet in kozličkov 
pa ne sme gristi, le zobe 
sme pokazati in se hudega 

delati, da se ga boje. 



Če se vol proti njemu obrne z rogovi, ga mora 
znati popasti za gobec in ga tako ustrahovati. 
Če krava ne uboga, jo sme ugrizniti v zadnjo 
nogo, nikdar v rep, najmanj pa v vime. Če 
pride volk, ga mora odgnati, in če je treba, 
se z njim tudi spopasti.
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Ovčar 
sam žene 

zjutraj čredo na 
pašo, ostane ves dan 

pri njej, jo drži skupaj, 
jo brani, če je treba, in 
jo ob sončnem zahodu 

prižene spet 
domov. 



Psi 
ovčarji so že 

od mladega zmerom pri 
ovcah; ko so mladički še slepi, 

pijejo ovčje mleko, in dokler niso 
odrasli, ne smejo nikdar iz ovčje 

staje. Preden gre pes zjutraj na pašo, 
ga gospodar dobro nahrani in napoji, 
ker sicer bi lačen pes ovce že opoldne 
prignal domov. Zato pa mu gospodar 
obesi še kos mesa za vrat, vendar to 
meso ne sme biti ovčje, ker ga ne 

bi poskusil, če bi bil še tako 
lačen.

Zgodovina 
kraškega 
ovčarja

Na Krasu pravijo kraškemu 
ovčarju »čič«. Je slovenska pasma; 

vzredili so ga naši predniki – 
pastirji, ki so svoje črede pasli na 
Krasu, na Pivškem in v Istri. V 
preteklosti je bil pogosto na 

robu iztrebitve.

Janica je bila 
psička, zvesta svojemu 
gospodarju Brinu. Nekega 
dne sta šla v hribe. Janico 
je pustil ob svoji jakni in ji ukazal, naj ga tam počaka. Med 
plezanjem je padel s stene in odpeljali so ga v bolnišnico. Ko se 
je prebudil iz kome, se zaradi poškodbe ni ničesar spomnil. Šele 
petnajst dni kasneje se mu je povrnil spomin in spomnil se je 
psičke Janice, ki jo je pustil ob svoji jakni. Ko jo je našel, je bila 
na pol mrtva, vendar je še vedno vztrajno stražila mesto. 

Pasja 
ljubezen

Pasja ljubezen je res vredna 
občudovanja, saj jo želi pes 

radodarno podeliti celo takrat, ko 
z njim ravnajo grdo. Največji pasji 
vrlini sta predanost in zvestoba, ki 
sta res veliki, saj je pes pogosto 
pripravljen tudi umreti, da bi 

pomagal ljudem.
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Pes 
in človek 

sta prijatelja že 
iz srednje kamene 
dobe, torej vsaj 

10.000 let.

Psi 
slutijo

Psi slutijo in to tudi 
pokažejo. Če se vračate 

domov in je vaš avto še več 
kilometrov oddaljen od doma 
ter ni mogoče, da bi s sluhom 

zaznali avtomobilski hrup, 
bo vaš pes vseeno to 

zaslutil.

Kakršen 
lastnik, takšen 

pes
Samo dobri ljudje lahko dobro 

vzgojijo pse. Vsak pes se navzame 
ozračja, ki vlada v hiši, v kateri 
živi. Priljuden je, če so ljudje v 

hiši drug z drugim prisrčni, 
ali čemeren puščavnik, če 

živi pri čemernem 
človeku.

>>>SLEDI na: www.galeb.it > vaje in  NALOGE

I

NOVOST
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NA začetku se je Shiver obnašala precej neolikano.
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Shiver ima sovražnika. Vsaj se njej tako zdi. Tisti gumijasti 
smeško ji ni prav nič všeč, saj vsakič, ko ga ugrizne zacvili 

PEEEEEE!

Daj Kowi, zdaj 
pa tisti pogled 

"Zapustili so me. 
Nisem jedel že več 
mesecev in nihče se 

ne zmeni zame."

NADALJUJE



pripravila
Anka KoČevar
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Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. RADA IMA:
H:  senčno lego.
U:  temnejšo lego.
D:  sončno lego.

2. V ZEMLJI IMA:
A:  koreninski gomolj. 
N:  čebulico.
E:  vitice.

3. CVETI:
F:  od januarja do maja.
U:  od novembra do marca.
L:  od julija do novembra.

4. PRITLIKAVA SORTA:
R:  zraste do 10 centimetra.
E:  zraste do 20 centimetrov.
I:  zraste do 30 centimetrov.

5. VELIKANKE:
J:  zrastejo več kot 2 metra.
U:  zrastejo do 1 meter.
G:  zrastejo do 10 metrov.

6. RAZMNOŽUJE SE:
K:  s kaljenjem.
A:  s semeni, potaknjenci, delitvijo 

gomoljev.
M: z namakanjem vršička.

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

OOOOO O 
je gomoljasta trajnica, ki izvira iz 
Mehike. Cveti od julija pa vse do prve 
zmrzali. Spretni gojitelji so vzgojili 
vrsto, ki ji po raznobarvnosti enojnih 
ali polnjenih cvetov in velikosti ter 
obliki cvetov v vrtnarskem svetu ni 
para. 

ŽE VEŠ:
•  da so že Azteki gojili dalije za okras, prehrano  

ter obredne namene?
•  da so iz olesenelih stebel izdelovali kadilne 

pipe?
•  da je minilo že več kot 220 let, odkar so evropski 

lovci na rastline odkrili dalijo? 
•  da je ime dobila po švedskem botaniku dr. 

Andreasu Dahlu?
•  da je gojenje z gomolji tako preprosto, da si ga 

lahko privoščijo celo začetniki?
•  da jo mnogi poznajo pod imenom regina,   

reginka, georgina?
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NADALJUJE

1. ŽIVI:
I: najraje v akvariju.
D: v globini morja.
A: v terariju.

2. TELO SESTAVLJAJO:
K: klobuk in lovke.
I: glava in rep.
A: lovke in spodnja nožna plošča.

3. PRITRJENA JE:
L: na kamnino.
K: na pesek.
E: na morsko travo.

4. USTNO VOTLINO IMA:
I: za prehranjevanje in iztrebljanje.
K: za sporazumevanje.
E: za okras.

5. LOVKE SO:
H: kot ošiljeni klinčki.
J: svetleče, s številnimi ožigalkami.
A: opremljene s seski.

6. HRANI SE:
K: z večjimi ribami.
O: s školjkami.
A: z drobnimi rakci in malimi ribami.

Morska  

OOOOO O  
je čudovita žival, ki večji 
del svojega življenja živi 
pritrjena na kamnino na 
morskem dnu. S svojimi 
različno obarvanimi lovkami 
spominja na prelep cvet. Če 
se ji približa plen, izstreli 
ožigalke, v katerih je strup, 

ki plen omrtvi. Človeku ni nevarna, 
vendar mu z ožigalkami lahko povzroči 
neprijetne izpuščaje.

ŽE VEŠ:
•da to žival imenujejo tudi morska anemona?
• da jo najdemo le v severnem Atlantskem oceanu, 

Severnem in Baltskem morju?
• da je njena barva spremenljiva, od temno rdeče 

do rjave in vijolične z zelenimi pikami in 
temnejšimi lovkami?

•da ima do 160 kratkih ožigalk?
• da so tisti primerki, ki živijo v globokem morju, 

večji od tistih pri obali?
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To je bila smola: lepega dne mačka ni ujela nobene miši več. To 
se je zgodilo zato, ker je svoje mačje časopise zmeraj brala le v 
mraku in je zato postala kratkovidna. A kakšno mačje življenje 
je sploh še to, če ne more loviti miši! Za novico je zvedel črni 
maček iz sosednje hiše.
 »Slišal sem, da ne ujameš nobene miške več,« ji je 
zamijavkal. »Če bi bil v tvojem položaju, bi si kupil očala.«
 »Prav imaš,« je potrdila mačka in jo pri priči mahnila v 
najbližjo trgovino z očali.
 »Mijav,« je rekla, »dober 
dan! Rada bi si kupila 
očala.«
 »Dober dan! 
Seveda,« je rekel 
optik, »poglejva, 
kako bi vam 
pristajala na 
primer tale!« 

ilustriral
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorčič Gorenc

Mačka z očali
EVROPSKE PRAVLJICE

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

(nemška pravljica)
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In ji je pokazal očala z rdečim okvirom.
 »Ah, ne,« je rekla mačka, »ta barva ne pristaja mojemu 
kožuhu, rajši bi druga.«
 »Kaj pa tale?« je vprašal optik. »Srebrn okvir imajo.«
 »Prav, hvala lepa,« je bila zadovoljna mačka, »všeč so mi. 
Kar zavijte mi jih.«
 In tako je prišla mačka do svojih očal. Le da so bila ta 
namenjena branju, ne pa lovu na miši, in tako je bila zdaj še na 
slabšem kot prej.
 »Res ne vem, kaj se je zgodilo z mišmi, da so naenkrat 
postale vse tako majhne,« je rekla mačka. »Saj se jih še komaj 
splača loviti.«
 »Najbrž nimaš pravih očal,« je menil sosedov črni maček, 
»morala jih boš zamenjati.«
 »Pametna misel,« se mu je zahvalila mačka in stekla nazaj k 
optiku, ki ji je očala zamenjal.
 »Upam, da bodo prava,« je rekel.
 »Tudi jaz upam in – hvala!« se je zahvalila mačka.
 Ampak tudi ta očala niso bila prava. Bila so tako 
neprimerna, da se je zgodilo mački nekaj takega, da si vam komaj 
upam povedati.
 Ko se je vračala proti domu, je srečala najbolj neumno 
miš, kar jih je bilo v mestu. Ta miš je bila tako neumna, da 
niti mačke ni spoznala. Zato pa tudi ni zbežala, ko sta se 
srečali, marveč ji je stekla celo nasproti, da bi jo pozdravila in 
poklepetala z njo.
 »Na pomoč! Na pomoč!« je takrat zaklicala mačka in 
zdirjala, kar so jo nesle tačke. »Strašna pošast teče za mano, da 
bi me požrla!«
 »Res se mi smiliš,« je rekel črni maček, ki je ravno prišel 
mimo. »Kaj pa se je zgodilo tako hudega? Kje je tista strašna 
pošast? Samo miš vidim.« In si je to miš privoščil za zajtrk. 
Uboga mačka pa je bila čisto ob pamet. Da je zbežala pred 
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navadno mišjo, pa še najneumnejšo – kaj hujšega se mački pač ne 
more primeriti!
 »Zdi se mi, da moram še tretjič v trgovino z očali,« si je 
rekla in se vrnila k optiku.
 »Spet ste mi dali napačna očala,« je rekla nič kaj prijazno. 
»Skozi ta očala vidim miši kot slone!«
 »Brez zamere,« se je opravičeval optik, »seveda vam jih 
takoj zamenjam. Tu imate druga očala in prepričan sem, da so kot 
nalašč za vas.«
 »Upam vsaj,« je rekla mačka nekoliko posmehljivo in si jih 
takoj pred trgovino nataknila. V tistem trenutku ji je prišel 
naproti črni maček, toda njegova dlaka se mački ni zdela več 
črna, marveč rožnata. To ji je bilo tako všeč, da njen »mijav« ni 
bilo več slišati kot »mijav«, ampak kot »mij-ah«. Tudi maček ji je 
odgovoril »mij-ah« in pripomnil: »No, zdaj imaš pa prava očala, 
glej, da jih ne izgubiš. A kar zadeva mišji lov, naj te ta več ne 
skrbi, zanj bom že jaz poskrbel po poroki.«
 Maček in mačka sta bila prav srečen par, a če se je kdaj 
zgodilo, da je začel maček vendarle pihati, mu je mačka posodila 
rožnata očala in takoj je bil spet mir v hiši.
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Helena A. Bizjak Marko Rop
ilustriralAnapisalA

Ža
ba

 in
 p

ag
la

ve
c PAGLAVEC SPRAŠUJE SVOJO MATER: »MAMA,  

POVEJ, KAJ JE KOPNO?«

»SINEK, KAKO NAJ TI POVEM? KOPNO NI VODA.«

»MAMA, KAJ JE TO ZRAK?«

»KAKO NAJ TI POVEM? ZRAK NI VODA.«

»MAMA, KAJ JE TO NEBO?«

»KAJ JE NEBO, SINEK? NEBO NI BLATO!«

»AHA,« SI MISLI PAGLAVEC, »DOBRO, 
DA SEM SE RODIL 
V TEJ MLAKI, 
KAJTI TAM 
ZUNAJ 
TAKO 
NIČESAR 
NI.« 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

RADIO, GRAMOFON, KASETofon  

JUHU! KMALU 
BO KONCERT 

MOJE NAJLJUBŠE 
SKUPINE. KAJ? 

SPET 
ME POSLUŠATA 

LE Z ENIM 
UŠESOM! 

TRANZISTOR

PAMETNI TELEFON 

VČASIH JE RADIO 
POSLUŠALA CELA 

DRUŽINA.
PA ŠE SOSEDJE 

SO PRIŠLI!

RADIO

GRAMOFON

SPRVA JE BILA 
GLASBA SHRANJENA 
NA VINILNIH PLOŠČAH. 

KASNEJE PA NA KASETAH 
IN ZGOŠČENKAH. 

KASETofon

vokMAN

GROZA, 
KAJ STA 

MAMI IN OČI 
POSLUŠALA!  

O, TOLE 
BOM PA IMELA 

ZA NA KONCERT!

DOBRODOŠLI 
NA PLESIŠČE! 

JAZ RAJE 
POSLUŠAM 
MUSKO,
KI SI JO 

»ZLOVDAM« 
Z NETA. 

slušalke

GLASBENI
STOLP
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ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI
Katere dobrote so se skrivale  

v košari Rdeče kapice?

Klarisa M. Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

V pravljicah nastopajo pravljična bitja, ki se obnašajo 

skoraj tako kot ljudje. Smejijo se kot mi, jokajo kot mi 

pa tudi jejo – kot mi. Seveda, prazna vreča pač ne stoji 

pokonci. Včasih se gostijo pri bogato obloženi mizi, včasih 

pa živijo samo ob kruhu in vodi, zlasti takrat, ko so na poti. 

Tudi kak kos sira se najde v njihovi bisagi, in če jih pot 

pelje mimo sadovnjaka, si radi utrgajo kak sadež, 

jabolko ali hruško … Preden prispejo do cilja – 

kajti skoraj vedno nekam potujejo, nekaj iščejo 

in se nečemu nadejajo – počnejo vse mogoče. 

Njihova dejanja so pogosto zelo natančno 

opisana, jedi, s katerimi se sladkajo ali 

si tešijo lakoto, pa so ponavadi samo 

omenjene. Zato si bomo pomagali z 

domišljijo – pravljica je vendar 

domišljijska pripoved …

Ena najbolj znanih 

je tista o Rdeči kapici. 

38



39



Le kaj ji je mamica naložila v košaro? Kaj je deklica nesla svoji 

babici?

Zgodbo verjetno poznate. Naj vam jo kljub temu, na 

kratko, obnovim:

Živela je deklica, ki si je nadvse rada poveznila na glavo 

ljubko rdečo čepico, zato so ji ljudje nadeli ime Rdeča kapica. 

Nekega dne jo je mati poslala k babici. Košaro ji je napolnila 

z dobrotami in ji zabičala, naj nikomur ne pove, kam je 

namenjena. V gozdu je deklico srečal volk. Deklica se je 

prestrašila in zmedla in volku izblebetala, kam je namenjena.

Hudobna zverina jo je po bližnjicah ucvrla k babici, jo 

pojedla, si nadela njeno spalno srajco in očala ter legla v 

njeno posteljo. Rdečo kapico je malo zatem 

doletela ista usoda in zgodba bi se kaj 

žalostno končala, če ne bi mimo prišel 

lovec, ki mu je smrčanje volčje mrcine 

priklicalo čudne slutnje. Spečemu volku 

je prerezal trebuh in iz njega sta živi in 

zdravi skočili babica in Rdeča kapica.

Zdaj pa poglejmo, kaj je bilo v 

dekličini košari. Kakšna jed na žlico? 

Morda – toda enolončnice so v starih časih 

nosili predvsem kmetom, ki so ves dan 

delali na polju. Po moje je bila v košari 

kakšna pogača, slana ali sladka, nemara celo 

ROGLJIČI. 

Babica bi bila rogljičev prav vesela

40



RECEPT
ROGLJIČI

1. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom. 

2. Dodamo tekočino in maščobo, sladkor, sol 
in beljak. Zamesimo testo. 

3. Pustimo ga počivati vsaj pol ure. 

4. Nato ga razvaljamo, zrežemo na kvadrate 
in nato, počez, še na trikotnike. Na 
vsakega položimo zvrhano žličko nadeva in 
oblikujemo rogljiče. 

5. Rumenjak razredčimo z žlico mleka in z 
njim premažemo pecivo. 

6. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija, približno 
15 minut – dokler ne dobijo lepe, zlato 
rjave skorjice. 

7. Potresemo s sladkorjem v prahu.  

Slana različica: testo zamesimo brez sladkorja, 
nadev izpustimo, rogljiče potresemo z makom, 
sezamom ali zdrobljenim bučnim semenom.

. 

Potrebujemo:
Testo:
300 g moke
150 g skute
1,5 dl tekočine: pol mleka 
in pol olja
1 jajce: ločimo beljak od 
rumenjaka
od 3 do 4 čajne žličke 
pecilnega praška
2 žlici rjavega sladkorja
1 žlička soli

Nadev: 
domača marmelada
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

Po počitnicah spet v šoli!

V_  _ J  _ T  _
PO_ _ L

G  L_ S_ _
PL_ _ A

KE_ _ C  _
K_ R_ _ T 

S  _ _ ČN_ K
 P_ _ A 

R_ _ _ N_ L  _ _ K
SA_ _ A  K  _ _ A
P_ _ K_ _ N_ K
V_ _ O_ N_ C_

AV_ _ D  _ M 

Poimenuj predmete:
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVOST

1.  Besede zdaj uporabi še v besedilu, pri tem pazi na ustrezni sklon 
in obliko: Poletna dogodivščina

Nekega dne sem šla z mamo na - - - - - - - - - - - -  v Portorož. Najprej 

sva načrtovali, da se bova tja peljali z - - - - - - - - - - - - , a potem je 

mama rekla, da je - - - - - - - - - - - -  predraga. Zato je moja starejša 

sestra, ki zelo dobro uporablja - - - - - - - - - - - - , našla rešitev: prek 

spleta je kupila dve povratni- - - - - - - - - - - -  za vožnjo z ladjico!

Z mamo sva se torej vkrcali na posebno ladjo, ki ji pravijo katamaran 

ali - - - - - - - - - - - - . Ta ladja pluje zelo hitro, zato sva kmalu pristali 

ob  - - - - - - - - - - - -  v Piranu, od tam pa šli s turističnim avtobusom 

do Portoroža. Na plaži sva imeli velik - - - - - - - - - - , ki ga je mama 

rezervirala že vnaprej. Jaz sem se ves čas igrala v  - - - - - - - -   in  

v morju.  Namesto kosila sva si z mamo privoščili ogromen sladoled: 

mama je naročila sadno - - - - - - - - - - - - , jaz pa tri - - - - - - - - - - - 
čokoladnega sladoleda v - - - - - - - - - - - - .  

Roke sem imela čisto umazane a sem si jih potem umila  

pod - - - - - - - - - - - -  na plaži.

kaj je povratna vozovnica?
1. vozovnica, ki omogoča vožnjo v obe smeri, torej odhod in povratek;

2. vozovnica, za katero ti vrnejo denar, če je ne koristiš;

3. vozovnica, ki ti jo vrne potnik.

vprašanje----vprašan
je

---

-

?
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2.  Obkroži pravo besedo / besedno zvezo: 
Počitnice / počitnic / počitnicam je konec.  
Septembra se vračamo v pouku / pri pouku / k pouku.

 Tisti, ki smo bili na morju / v morju / k morju,  
 smo med poletjem pobirali školjke in se igrali na plaži.
  Tisti, ki smo bili na gorah / v gorah / pri gorah, smo se veliko 

sprehajali.Tisti, ki smo si ogledali velika mesta, smo spoznali  
veliko zanimivosti / interesantnosti / privlačnosti.

 Včasih pa je lepo tudi doma / domov / pri hiši: tu je še več  
 priložnosti za druženje s prijatelji!

3.  Poznaš pravljične junake, ki sprejemajo prvošolčke  
ob začetku pouka? Ustrezno poveži s sličicami:

 Peter Klepec   muca Copatarica   maček Muri 

Šolski koledar ni v vseh državah enak; prav tako niso enake navade in 
običaji ob prvem dnevu pouka. V Sloveniji se šolsko leto začenja  

1. septembra – in to na vseh šolah. Za vse učence in dijake je to prazničen dan, 
posebej še za prvošolčke, ki jih v šoli zato sprejmejo učiteljica, ravnateljica … in kak 
pravljični junak: Peter Klepec, muca Copatarica ali maček Muri.
Prvošolčki dobijo ob prihodu v šolo mapo ali škatlo z nekaj potrebščinami in 
z rumeno rutico, ki je prepoznavni znak vseh učencev 1. razredov osnovnih šol. 
Rumena rutica je tudi znak za voznike motornih vozil: opozarja jih, da so na poti 
v šolo najmlajši udeleženci v prometu. Zato da bo pot v šolo varna tudi v temnih 
zimskih jutrih, dobijo otroci v dar še kresničko.

zanimivost---zanimivo
st

--- ! Kdaj se začenja šolsko leto?
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4. V besedilu piše: 
»Zato da bo pot v šolo varna tudi v temnih zimskih jutrih,  
dobijo otroci v dar še kresničko.« Kaj je v tem primeru kresnička?
               
                a. majhna žuželka s svetlečim zadkom;

                                                          b. dobra vila, ki pleše ob kresu; 
                        

                                                                          

biti pri gorah (BLIZU GORSKEGA KRAJA)

biti v morju (noter v vodi)

biti na morju (na počitnicah)

biti pri morju (tik ob morju)

biti na gorah (NA VRHU)

Kdaj se začenja šolsko leto?

5. Kako si pa ti preživel/preživela svoj prvi šolski dan? Opiši ga!

 c.  odsevno telo, ki ga pešci 
nosijo za večjo vidnost  
v prometu. 

biti v gorah (na počitnicah)
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DOBRODOŠLI V PRVI RAZRED!
ESTER DERGANC

ilustriral
a 

CHIARA SEPIN

ZA STARŠE:

PREDEN ZAČNEŠ VAJO, 
SEDI PRAVILNO ...

SEDI NA ROB STOLA.

BODI POZOREN NA PRAVILNO  
DRŽO HRBTENICE.

STOPALA NAJ SE DOTIKAJO TAL!

... IN PRAVILNO 
          DRŽI SVINČNIK!

USMERI KONICO SVINČNIKA  
PROTI SVOJI ROKI.  ... TER PODSTAVI GA S SREDINCEM.

PRIMI SVINČNIK S PALCEM  
IN KAZALCEM

Uporabljaj debelejši 
trikotni svinčnik  

in debelejše trikotne  
suhe barvice!

Vaje za pridobivaje pisalnih in bralnih sposobnosti ob prehodu iz vrtca v prvi razred 
osnovne šole. PRI RISANJU, BARVANJU IN PISANJU BODIMO POZORNI NA:
PRAVINO DRŽO TELESA     PRAVILNO DRŽO PISALA     PRIMERNO IZBIRO PISALA.

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.

1

1

2

2

3

3
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ZA OKREPITEV FINE MOTORIKE:

1 GNETI, MESI, IGRAJ SE IN 
USTVARJAJ S PLASTELINOM, 
SLANIM TESTOM ALI GLINO!

2 S PALCEM IN KAZALCEM V 
PINCETNEM PRIJEMU NIZAJ 
KROGLICE, SUH FIŽOL, GRAH 
IPD 

3 VTIKAJ KROGLICE  
ALI MANJŠO PAŠTO NA VRVICO  
IN USTVARJAJ LEPE OGRLICE  
IN ZAPESTNICE!

4 S PRSTI PRASKAJ KOT MUCA

5 POSNEMAJ ODPIRANJE IN 
ZAPIRANJE PTIČJEGA KLJUNA 
TAKO, DA SE Z VSAKIM PRSTOM 
DOTAKNEŠ PALCA V ENO IN  
DRUGO SMER.

6 POSNEMAJ IGRANJE NA KLAVIR

7 S POMOČJO PRSTOV VRTI 
IN STISKAJ MEHKO ŽOGICO 
IZMENIČNO NAJPREJ Z ENO 
NATO ŠE Z DRUGO ROKO!

 ... TER PODSTAVI GA S SREDINCEM.

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.

47



Pokukaj v JUNIJSKO številko Galeba! > DIGITALNA RAZLIČICA je TUdi na SPLETU <
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1

2

Premetanka! Išči v vseh smereh!

Črke, ki ostanejo, izpiši na spodnje črte.  
Ugotovil/-a boš, kakšna je žirafa.
»Vau, ne samo da je hitra, tudi suvati zna kot  
prava _ _ _ _ _ _ _ _ _ !« reče Toto.

Ali bi znal/-a opisati žirafo? Pri opisu si izposodi besede,  
ki se skrivajo v premetanki!

GALEBOVKviz 1

pripravila
nevenka škrl j

TOTO

DEDEK

ŠPRINTERKE

POLICA

KNJIGA

VEJA

AFRIKA

JEZIK
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DREVESA

SILHUETA
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DIR
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D S A V A N A G B F

E A T E U H L I S R

D O T A R V E J A I

E A K N O G E N J K

K C I E J E V K N A

I I Z D I R T S I L

C L E D R E V E S A

M O J S T R I C E A

Š P R I N T E R K E



Pokukaj v JUNIJSKO številko Galeba! > DIGITALNA RAZLIČICA je TUdi na SPLETU <

3

4

5

6

Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

Ugani, kam so šli na počitnice naši junaki.  
Poveži, da bo prav!
TOTO IN DEDEK   NA MORJE
MEDVED IN MIŠKA   NA MANDLJEVO DREVO
KATJA     V INDIJO
KOKO DAJSA    V AFRIKO

Kaj pa ti? Kje si počitnikoval/-a?  

Iz Krišnine vasi je odpeljal kopalni vlak.  
Kdo je šel s Koko Dajso na morje?

koza Metka  ................................................................................................................... DA NE
Kiki Riki s tremi ženami  ............................................... DA NE
Katja  .................................................................................................................................................. DA NE
frizerka Josephine  .............................................................................. DA NE
gospod Mrnjav  .................................................................................................. DA NE 
zakonca Bolhač  ............................................................................................... DA NE 
medved in miška  ...................................................................................... DA NE
gospodična Muck ...................................................................................... DA NE
puran Ferdo  ............................................................................................................... DA NE
Krišna in Hari  ................................................................................................... DA NE

Preberi spodnje besede. Številka ti pove, katero črko moraš 
vzeti iz besede. To črko prepiši in v navpični vrsti boš dobil/-a 
rešitev!

GUMICA 1  _
KNJIGA 6  _
ŠOLA 3 _
UČITELJICA 5 _
TORBA 4 _

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

I

NOVOST

_ _ _ _ _  JE TVOJA REVIJA!

BERI JO IN NE BO TI ŽAL! 
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• izvirne pravljice,  
  zgodbe, poezije, strip

• strani za razvedrilo: 

  likovna delavnica ...

i
poučne in zabavne  
vsebine

visoke  
berljivosti

hijklmno
V Galebu je 

uporabljen tip črk 

Bianconero 

      GALEB 
Dragi otroci, spoštovani  
starši in šolniki, že od svojega 
nastanka je Galeb še vedno 
glasnik slovenske besede ter 
avtorske ustvarjalnosti.

Bogatijo ga besedila in ilustracije 
priznanih slovenskih avtorjev, 
hkrati pa na svojih straneh ponuja 
prostor mladim in perspektivnim 
avtorjem, ki še iščejo svoj prostor 
pod soncem.

V njem se prepletajo zgodbe, 
pesmi, uganke, kvizi, kuharske 
in likovne delavnice, poučne 
rubrike. Najbolj zveste male 
bralce, ki nam bodo pošiljali 
svoje izdelke, bomo še naprej 
obdarovali z bogatimi knjižnimi 
nagradami. 

(P)ostanite Galebovi prijatelji, saj 
bo šolsko leto z njim bolj pisano. 

2017 
2018

456
strani    naročnina:  

   10 številk  
le 19,00 eur

60
1 9 5 4 - 2 0 1 4
P O L E T O V MANJ kot  

2 sladoleda

mesečno!

+ Naročniki prejmejo 10% popusta na 
vse otroške in mladinske knjige Zadruge 
Novi Matajur in Založništva tržaškega 
tiska: www.galeb.it

drugi otrok v družini  

50% popusta

Ime in priimek otrok(a):

Šola:

Naslov otroka:

Poštna številka: 

Ime in priimek plačnika:

e-pošta:

telefon:

GSM:

Podpis

Naročniki v slovenskih šolah v 
Italiji naj denar izročijo razrednemu 
učitelju ali predstavniku staršev 
najkasneje do 1. novembra 2017.

TVOJA
PAMETNA  

REVIJA!

+ dodatne naloge, arhiv  
in novice na spletni strani: 
www.galeb.it

Za naročnine v Sloveniji:  
Knjigotrštvo Buča
Kolarjeva 47, Ljubljana
+386 1 230 65 80
info@buca.si
www.buca.si

naročnina: 19,00 eur  
+ stroški poštnine

✃


