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V PARKU ZRAVEN »ROŽNE JASE«

SVEČNIK OTROČIČE ZIBA.

CVETOVE IMA KOT VAZE,

KI JIH NOSI TANKA ŠIBA.

MILO SE STORI MU,

KDOR JIH VIDI MALČKE.

DAJMO, PODARIMO

JIM BONBONE IN ČOKOLADNE PALČKE!
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ilustrirala
Anja Jerčič Jakob

Svečnik, ki mu nekateri rečejo tudi svilničevolistni svišč, sodi v družino sviščevk, 
od katerih ljudje najbolj poznajo rumeni svišč – po domače encijan. Svečnik oznanja 
prihod jeseni, ko so jutra in večeri že hladni, toplo pa je le še pod opoldanskim 
soncem. Takrat zacveti s temno modrimi, ozko zvonastimi, pogosto pokončnimi 
cvetovi, zaradi katerih nekatere spominja na svečnik, druge pa na vazo. Uspeva po 
nižinah in sredogorju, kjer ga najdemo na gozdih jasah in obronkih, pa tudi visoko 
v gorah. Rad ima vlago, zato ga je v notranjosti Slovenije na pretek, na Krasu pa se 
skriva po senčnih globačah.

Prevedel in spremno  
opombo sestavil  
Jure Jakob

Vladimir Čerkez
napisal



Črnih pet je vse bolj raslo, saj je vsak dan pojedlo na cele kupe 
deževnikov in druge hrane. Postajali so razigrani, bolj samozavestni 
in samostojni, pa tudi poredni. Prerivali so se, suvali in spotikali, 
kdo bo prvi odtrgal deževnika ali ogrca iz maminih ust, 

kajti tisto leto jih je bilo res obilo.

Darinka Kobal
napisala
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SREČANJE Z ROVKO

ilustrirala
Katerina Kalc
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 Nekega dne je krtkova mamica komaj privlekla velikanskega deževnika. 
»Ta je kapitalski,« je rekla in ga vrgla prednje. Zanj sta se zagrebla Žuži 
in Čuftek. Vlekla sta ga vsak na svoj konec toliko časa, da se je nevarno 
stanjšal in je nazadnje reklo: »Plop!« Kot sta bila dolga in široka, sta 
vsak s svojo polovico zgrmela po rovu. Trkljala sta se z njim vred, dokler 
se nista ustavila vsak na svojem koncu. 
 Ko je Čuftek obležal sredi prostornega rova, si je najprej oddahnil od 
strahu in se nato lotil pojedine. Deževnika je namreč ves čas močno držal 
v svojem gobčku, saj mu niti na misel ni prišlo, da bi ga izpustil. Zanj, 
ki je bil še majhen, je bil obrok tega tolstega kapitalca dovolj, da se je 
pošteno najedel, nato glasno rignil, potem pa se je udobno namestil in 
rekel: »Takole. Zdaj, ko ni mame, lahko rigam po mili volji, ležim kakor 
hočem, saj me ne bo ne slišala ne videla. Tudi okregati 
me ne more.«
 Res je glasno rignil, se nato zleknil počez čez 
rov z dvignjenimi nogami in zaprl svoje, kot 
makovo zrno, drobne oči.

 Žuži je odneslo daleč v 
nasprotno stran. S tako 
hitrostjo jo je neslo in 
vrtelo, da je kar naenkrat 
sredi krtine pogledala v 
beli dan. Ogovoril jo je 
neznani glas:
 »O, pozdravljen! Si cel?«
 Žuži je odprla oči in 
pred seboj zagledala 
neznanko. »Kdo pa si, 
ki me ogovarjaš? Mama 
pravi, da z neznanci 
ne smem govoriti. Me ti 
poznaš?«
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 »Ne, ne poznam te, a vidim, da si krtek.«
 »Krtica sem. Žuži. Pa ti?«
 »Jaz pa rovka. Mamica me kliče Rilčica. Zdi se mi, da sva sosedi. Ti 
spodaj, jaz zgoraj, tu sredi travnika.«
 Žuži je odkimala. »Sosedi da sva? Nobenega soseda ne poznam.«
 »Že mogoče, a zato ker si še majhna. Spoznala nas boš, ko 
odrasteš.«
 »Ne govori tako! Jaz mislim, da sem že velika. Mama celo pravi, da 
bom šla vsak čas po svoje.«
 »Povej, kako to da si pokukala na beli dan? Krti ne marate svetlobe 
niti sonca.«
 »Nisem pokukala namenoma! Z bratom sva vlekla deževnika tako 
močno, da sva ga pretrgala na pol in padla vsak na svoj konec.«
 »Aha, zdaj razumem. Kje pa imaš deževnika?«
 »Nimam ga. Ne vem, kje je ostal.«
 »Če ga nisi pojedla, ti je ušel. Smuknil je v kakšno luknjo in se 
potuhnil. Če hočeš, ti ga pomagam poiskati, saj jaz dobro vem, kaj je 
lakota,« se je ponudila Rilčica, ki ni vedela, da ju posluša krtkova 
mamica.
 »Kaaj? Kako si drzneš govoriti s svojim sovražnikom?!« je zarohnela.
 Rilčica je zbežala, Žuži pa je vprašala: »S svojim sovražnikom? Kdo 
je sovražnik?«
 »Tisti, s katerim si pravkar govorila, pa ne bi smela!«
 »Jaz nimam sovražnikov, mama!« je odločno rekla malčica.
 »Nimaš jih, ker si še otrok. Ko boš odrasla, jih boš imela. Nešteto!«
 »Potem nočem odrasti! Vse življenje hočem ostati majhna! Majhna, z 
otroškim srcem!«
 »Nemogoče! Vsak, ki je, pije in spi, tudi raste in nekoč, nekega dne, 
odraste.«
 »Kaj me ne slišiš, mama? Jaz nočem odrasti! Nočem imeti 
sovražnikov, saj sploh ne vem, kako si lahko najdeš sovražnika!«
 »Zapomni si, kaj sem te učila. Preprosto pravilo: Vsak, ki ima 
več hrane, boljšo hrano in več ozemlja kot ti, je tvoj sovražnik! Še 
posebej tisti, ki ga lahko poješ ali bi on pojedel tebe!« je s hudo jezo 
in sovraštvom govorila mama.
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 »Ko sem bila manjša, si nas učila, kako prijazni moramo biti drug z 
drugim. Kako si moramo pomagati med seboj in se imeti radi. Da je 
ljubezen najmočnejša sila, brez katere ne bomo mogli živeti. Mama 
mama, kako naj ti verjamem, če zdaj govoriš čisto drugače? Kako naj ti 
zaupam in te posnemam, če mi govoriš eno, delaš pa drugo?«
 Obrnila se je stran od nje, zbežala v rov in si z lopatastimi tačkami 
prekrila zbegano glavico.

NADALJUJE
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10 - JAPONSKA

DEŽNE KAPLJE KAPLJAJO NA MIŠKIN 
SMRČEK.
»JOJ, KDAJ BO ŽE PRIŠEL TA 
ŠINKANSEN?!« SE PRITOŽUJE.  
»ŠE DVE MINUTI IN SEDEMNAJST 
SEKUND. ŠINKANSEN JE NAJBOLJ 
TOČEN VLAK NA SVETU. NE ZAMUJA 
NITI ZA SEKUNDO!« RAZLAGA 
MEDVED.

»KAKO HITRO SE PELJEVA?« 
ZANIMA MIŠKO. »TRISTO NA URO!« 
ODVRNE MEDVED.
»TRISTO KORENČKOV NA URO?« 
VPRAŠA MIŠKA.
»OH, TI NEUMNICA! TRISTO 
KILOMETROV NA URO VENDAR!«

NA OTOKU KIOTO SE SPREHODITA 
PO BAMBUSOVI POTI. »ŠE SANJALO 
SE MI NI, DA LAHKO BAMBUS 
ZRASTE TAKO VISOKO!« SE ČUDI 
MEDVED.

OD TAM SE ODPRAVITA NA DRUGI 
OTOK. NA PEČINI ZAGLEDATA 
GRAD. V NJEM SO NEKOČ ŽIVELI 
SAMURAJI – STRAŠNI BOJEVNIKI  
Z OSTRIMI MEČI.

Japonska leži v Pacifiškem oceanu. Sestavlja jo več kot šest tisoč otokov in otočkov. Štirje so 
zares veliki in tam živi največ prebivalcev. Vseh je že več kot 127 milijonov.
Japonci imenujejo svojo deželo Nippon. V deželi je več kot sto delujočih vulkanov. Med njimi je 
najimenitnejši in največji Fudji Jama (japonska sveta gora), visok 3.776 metrov. 8
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VSTOPITA V GOSTILNO.
»KONIČIVA!« JU POZDRAVI 
GOSTILNIČAR. »KAJ JE REKEL?« 
SE ZAČUDI MIŠKA. »DOBER DAN!« 
POJASNI MEDVED.

»KJER JE VELIKO POTRESOV, JE 
TUDI VELIKO IZVIROV TOPLE 
VODE!« MODRUJE MEDVED.
»TOPLICE!« VZKLIKNE MIŠKA.

»NA POMOČ!«  
»POTRES!«
»OH, TO NI ZA NAS NIČ 
POSEBNEGA!« SE SMEJE 
GOSTILNIČAR.

»GLEJ, MEDVED, KAKŠNE LJUBKE
TORTICE!« 
»TO NISO TORTICE. TO JE SUŠI!«
»TO JE – KAJ?«
»SUŠI. GLAVNE SESTAVINE SO RIŽ, 
ALGE IN SUROVA RIBA.«

Japonci so izumili več borilnih iger: karate, judo in aikido. Njihovi starodavni vojščaki pa 
so se imenovali samuraji.
Iz kraja v kraj najhitreje potujemo z vlakom, ki se imenuje šinkansen.
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NALOGE
SKRITA TABLA
POIŠČI BESEDE, KI SO POVEZANE Z JAPONSKO.

N Š B O P I C A

O Č I J A P O N S K A

Č E N A M M A T

O Š K P B V I M O

R N A O U U Š S U Š I T

I J N N S L K R O

G A S K K A R A T E R

A E E A J U D O

M N N I N T E N D O B

I P O T R E S O

R T O P L I C E S T A T

PREGIBANJE PAPIRJA, KJER NASTANEJO OBLIKE ALI FIGURE,

IMENUJEMO ___________________________________ .
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Za devetimi gobani sta v gobji vasi živela gobica Gabi in goban Žan. Žan 
je bil čisto pravi goban – temnorjav in velik kot gora, prej grd kot lep, 
pa še grbast in siten. Godel in nergal je ves božji dan.

 Pod njegovim širokim klobukom je pognala in milo pogledala v svet 
uboga gobica Gabi. Bila je lepo gladka. Rada je gledala naokrog, a se ji je 
gozd zdel dolgočasen, zato se je opogumila in si zaželela na potep.

 Pa se je naokrog prikotalil par nogic, ki so po gozdu nosile igrivega 
škrata Gugalčka. Navadno je gozdaril, ob tem pa se je gugal na 
nogah in glasno pel:

 
 »Gugam se sem,
 gugam se tja, 
 Gugalček kuhati zna!«

Zagledal je gladko in slastno gobico  
ter se zasmejal na vse grlo:

 
 »Gugam se sem, 
 gugam se tja,
 v kuhinji čaka
 gobja omaka.« 

Gugalček je utrgal gobico, 
ki je drgetala od groze, in jo 
odnesel v kuhinjo, da bi iz nje 
pripravil gobjo omako. 

Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan
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Kako je gozdna vila Gaja  

rešila gobico ... 
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Gobica Gabi je bila 
zbegana: »Jojmene, 

jojmene, kaj se bo zgodilo z menoj?« 
Glasno je jokala in jokala ter v solzah 
zaspala.

V sanjah se ji je prikazala gozdna 
vila Gaja: »Ne joči gobica! Pomagala 
ti bom. Na, tu imaš čarobni prah 
in čarobno ogledalo! Prah posipaj 
po čarobnem ogledalu, ob tem pa 
izgovarjaj čarobne besede:

 
 »Gaja, gozdna vila,
 Gaja bo gobico rešila.«

  Rečeno – storjeno. Gobica je 
ubogala gozdno vilo. Tedaj je grozovito 
zagrmelo. Čarobno ogledalo se je 
nagnilo in stisnilo prestrašeno Gabi v 
svoj objem. 

 Tam v deveti vasi je na robu gozda 
v gobje rumeni hišici živela gostoljubna in 
prijazna gospa Gerta. Bila je že malce gluha in 
ni dobro videla niti z naočniki. Rada je pletla in 
šivala za svoje vnučke. Včeraj je hotela zakrpati nekaj 
nogavičk. Večkrat je prebrskala košaro za šivanje, toda gobice 
za krpanje nogavic ni našla nikjer. Ne zgoraj ne spodaj, ne 
desno ne levo – nikjer je ni bilo. 

Tistega jutra pa je za ogledalom v predsobi zagrmelo. Po 
tleh se je zakotrljala gladka lesena goba za krpanje nogavic.

»Končno, našla sem te,« je grknila gospa Gerta.
 »Končno, rešena sem,« je ganjeno rekla Gabi, »tu 

zgleda lepše kot v dolgočasnem gozdu. Pa še koristna sem.«
 Tam daleč za devetimi gobani pa je grbastega in 

godrnjavega gobana Žana načela gniloba.
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1)  Nariši gobana in gobico ali pa gospo Gerto v rumeni hišici 
na robu gozda!

2) Zakaj se škrat imenuje Gugalček?

______________________________________________________

3) Z rdečo barvico označi vse črke G!

4)  Kakšna je bila gospa Gerta?  
Opiši jo s pridevniki!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

5)  Poišči glagole, samostalnike in pridevnike  
z začetno črko G in jih uporabi v G-zgodbi!  
Zanjo si izmisli naslov, potem pa jo, če se ti zdi lepa in 
zanimiva, pošlji na Galebov naslov! 
Najlepšo bomo nagradili s knjigo.

Naloge brez nadloge
(za različne stopnje)
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ilustrirala
Barbara Gregorič Gorenc
napisala

Živa Pahor

INDIJANSKO POLETJE 

JESEN JE ŽE SLANO
POSLALA NA CVETJE,
KO ZAŽARI 
INDIJANSKO POLETJE.

ŠE ZADNJIČ PRED ZIMO
SONCE ZASIJE,
VETER ME V PISAN PLAŠČ
LISTOV ZAVIJE.

GREM SKOZI PARK,
DA RAZREŠIM UGANKE –
NAŠLA BOM KMALU 
SLEDI INDIJANKE ...
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Maja Furman
napisala ilustriralA

Ivana Soban

 PISMONOŠA JE DOSTAVIL NOVO  ZA DETEKTIVKA. 

»PROSIM, PRIDI NA POMOČ! IZGINILI STA IN ,« BERE 

ŠKRAT PROŠNJO SOMEŠČANOV. »HM, METKA … HM, HM, NOV 

IZZIV ZAME,« SE POPRASKA PO IN SI ŽE ZAČNE OGRINJATI 

DETEKTIVSKI  TER V ŽEP TLAČITI . 

PO ŽLEBU SE SPUSTI S , STEČE NA  IN SE ZAČNE 

OZIRATI NAOKOLI. ODLOČA SE, V KATERI SMERI BO ISKAL SLEDI O 

, KO GA PREIDE  IN SE ZASLIŠI HRIPAV KRA-KRA-

KRA. VRANA ZAGRABI DETEKTIVKA IN SE Z NJIM DVIGNE VISOKO V 

NEBO. ŠKRAT V NJENEM KRILI IN VPIJE: »SPUSTI ME! OVIRAŠ 

DETEKTIVSKO PREISKAVO! TAKOJ ME SPUSTI! SLIŠIŠ?!« PTICA PA, 
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KOT DA BI BILA GLUHA, LETI DALJE. PRILETI V NA STAREM 

HRASTU, KJER ODLOŽI ŠKRATA, IN ODLETI. 

DETEKTIVKO JEZNO GODRNJA, SI POPRAVLJA  IN LOŠČI LUPO, 

KO ZASLIŠI DEKLIŠKI SMEH. POKUKA IZ IN POD SABO, NEKAJ

NIŽJE, ZAGLEDA  NA DREVESU, IZ KATERE UHAJA 

RAZPOSAJENI SMEH. DETEKTIVKO SE SKOBACA IZ GNEZDA, ZDRSI  

PO  DO HIŠICE IN SE PO DETEKTIVSKO PREVIDNO PRIBLIŽA 

MAJHNIM . 

POKUKA V NOTRANJOST, KJER ZAGLEDA POGREŠANI . »METKA 

IN BETKA!« PRESENEČENO VZKLIKNE, DA SE DEKLETI NEMUDOMA 

OZRETA. »DETEKTIVKO?« SE ZAČUDITA V EN GLAS. »RAZISKUJEŠ 

KAK NOV PRIMER?« JE RADOVEDNA IN TUDI SE 

OD RADOVEDNOSTI ZASVETIJO . »SEM GA RAVNOKAR 

RAZREŠIL,« SE SKRIVNOSTNO MUZA ŠKRAT, »NAŠEL SEM POGREŠANA 

OTROKA,« NADALJUJE. »A RES? KOGA?« DEKLICI STOPNJUJETA SVOJO 

RADOVEDNOST. »VAJU!« PLOSKNE DETEKTIVKO IN JIMA NAROČI, 
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DA MORATA TAKOJ DOMOV, KJER JU ČAKAJO ZASKRBLJENI . 

»SAJ RES, ČISTO SVA POZABILI NA ČAS! TAKO LEPO SVA SE IGRALI,« 

SKESANO POVE BETKA. »DA SVA V NAJINI HIŠICI ŽE DVA DNI!« 

SE PO ČELU LOPNE METKA. DEKLICI HITRO ZAČNETA POSPRAVLJATI 

 IN KO ŽE LEZETA PO  IZ HIŠICE, ZASLIŠITA PREDIRLJIVI 

KRA-KRA – KRA. 

NATO ZAGLEDATA , KI S  ZAGRABI DETEKTIVKA ZA 

 IN Z NJIM ODLETI PROTI GNEZDU NA VRHU . KO  

BINGLJA V ZRAKU, ZAKLIČE: »POJDITA DOMOV! NIČ NE SKRBITA, REŠIL 

SE BOM!« DEKLICI SE PRESTRAŠENO SPOGLEDATA. »NAJBOLJE BO, DA 

PROSIVA  ZA POMOČ. ZELO DOLGO  IMAJO,« PREDLAGA 

BETKA. »JAAA, HITRO PO GASILSKO LESTEV!« JO DOPOLNI METKA. IN 

ŽE TEČETA PROTI GASILSKEMU .

18

NADALJUJE

GOLOB, PLAŠČ, POVEČEVALNO STEKLO, SPOROČILO, KLOBUK, DEKLICE, SENCA, KLJUN, VEJA, GNEZDO, STREHA, 

ŠKRAT, HIŠICA, OKNA, DEBLO, OČI, STARŠI, IGRAČE, LESTEV, VRANA, HLAČNICA, GASILCI, DOM 



VRTI SE V ZRAKU
LIST RUMEN – 
NAPIS NA NJEM:
POZOR: JESEN!

Živa Pahor
ilustrirala

Barbara Gregorič Gorenc
napisalA

OPOZORILO 

V PLAŠČE, ŠALE
SE ZAVIJTE,
LOVITE ŽARKE,
NE DRHTITE!

IN NE STOJTE OB DEBLU
IZ NAVADE – 
NA GLAVO KOSTANJ
LAHKO PADE!
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SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI
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DEŽEVNIK

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

KATERA ŽIVAL JE PRITEGNILA OBČUDOVANJE SLAVNIH OSEB?  
SKROMNI DEŽEVNIK.
Egipčanska kraljica Kleopatra ga je razglasila za sveto žival. Aristotel ga 
je imenoval »črevesje zemlje«. Charles Darwin je menil, da so deževniki 
imeli pomembno vlogo v zgodovini Zemlje.
Na vrtovih, travnikih in poljih kar mrgoli teh živalic, pa jih najraje kar 
prezremo. Če sadje in zelenjava dobro obrodita, je to tudi velika zasluga 
preziranih deževnikov. Vse življenje se deževnik trudi v črni temini pod 
zemljo za svoj obstoj, pa tudi človeku v prid. Čeprav je slep in gluh, mu ni 
težko priti do hrane. Ko se podaja iz zemlje na površje, se najprej zagozdi 
v rovu s ščetinami na zadnjem koncu telesa, tako da se po potrebi lahko 
spet hitro umakne v skrivališče, zato se morajo 
včasih ptiči zelo potruditi, da ga izvlečejo 
na dan.
Deževniki se prebijajo skozi prst 
in pri tem zračijo zemljo z rovi, 
ki ostanejo za njimi. Naprej se 
pomikajo tako, da požirajo 
prst. Ko prebavijo užitne 
primesi (drobne živalce) v 
njej, jo izločijo iz črevesa 
v obliki klobasic kakor 
strojček, ki melje meso. 
V eni sami noči navadni 
deževnik, ki je najbolj 
običajna vrsta deževnikov v 
Evropi, lahko prepotuje tudi 
19 metrov skozi prst, da pride 
do hrane.

Deževnik 
je vztrajen kopač

Njegovo telo je prekrito s čutili, ki 
jih je samo na enem členu ali kolobarju 
tudi do 1900. Z njimi tipa, okuša in 

zaznava svetlobo. Čeprav se zdi, da je deževnik 
žival, ki nima ne repa ne glave, v resnici ni 

tako. Na drugem členu ima usta, iz katerih vodi 
dolga cevka, skozi katero gredo organske snovi 
in zemlja, ki jih poje, do odprtine na repu, kjer 
jih izloči iz telesa. Na tej poti organske snovi 

shrani v nekakšni golši, nato potujejo v 
mlinček, kjer majhne kamenčke, ki jih 

zaužije skupaj s hrano, zmelje in 
uporabi za nadaljnjo prebavo.
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DEŽEVNIK

Deževniki 
so najboljše 

»črevesje zemlje«
Ko se zvijajoči deževniki prebijajo 

skozi zemljo, so podobni malim oračem. 
Plug obrača zemljo in jo tako tudi 

zrači. Pronicanje zraka in vode v zemljo 
pospešujejo tudi nešteti rovi deževnikov. 
Vanje vlačijo tudi uvele rastlinske dele 

in tako gnojijo zemljo. Deževnikova 
prebavila spremenijo hranilne snovi v 

tako obliko, da jo rastline lahko 
posrkajo kot svojo hrano. 

Deževnik 
se oprime zemlje 

z majhnimi lasastimi 
izrastki, ki se imenujejo 

ščetine. Na vsakem členu ima 
niz ščetin, ki delujejo podobno 
kot vesla pri čolnu. Zarije jih v 

prst, se povleče naprej in jih spet 
potegne k sebi. »Veslá« lahko v 

katerokoli smer in pri tem 
uporablja po en niz 
ščetin naenkrat. Če 

se prestraši, 
en del telesa 

»zasidra«, medtem 
ko drugega hitro povleče 
za sabo. Tako je spreten v 

usklajevanju teh »zamahov z 
vesli«, da bi mu zavidala 

še olimpijska veslaška 
ekipa.



Če 
je treba, 

se deževnik tudi 
obnavlja, kar pomeni, 
da ustvarja nove in 

nove kolobarje, če so ti 
poškodovani. Pri večini 

deževnikov se lažje 
obnovijo repi kot 

glave.

Poleg 
tega se 

pri potovanju 
skozi deževnikovo črevo 
uniči veliko škodljivih 

mikroorganizmov, živečih v 
razpadajočem kompostu in rastlinah. 
Tako deževniki s hranjenjem čistijo 
prst. Pod površino enega samega 

hektarja njiv gomazi več kot 
milijon deževnikov.

Deževnik 
lahko živi samo 

v temi in vlagi. Sončni 
žarki ga tako ohromijo, da 

se ne more več zavleči v zemljo. 
Potem se hitro izsuši in pogine. Če 

pa je deževnik ujet v svojem rovu med 
močnim deževjem, hitro izčrpa zalogo 

kisika v vodi. To je tudi eden od 
razlogov, zakaj po nalivu prileze 
na plano. Če ne zapusti rova, 

se zaduši.

Nima 
oči, a prav 

dobro zaznava svetlobo. 
To mu omogočajo posebne, 
za svetlobo občutljive celice 
na koži, ki pretvorijo svetlobo 
v električne impulze, te pa 
deževnik občuti in nanje 

reagira tako, da se premakne 
nazaj pod zemljo ali pod 

rastlino.
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Poznamo 
več kot 3000 

vrst deževnikov. Dolgi so 
od 1 centimetra do 2,7 metra. 

Samo na enem hektaru jih je od 
500.000 do dva milijona. Najdemo 

jih povsod po svetu. V nekaterih delih 
Severne Amerike so po zadnji ledeni 

dobi izumrli zaradi spremembe ozračja. 
Deževniki, ki jih danes najdemo tam, so 

prišli v 19. in 20. stoletju iz Evrope 
in Azije skupaj z nekaterimi 
rastlinami in zemljo ter se 

nato hitro razširili.

Če 
razmere in 

pogoji za življenje 
niso pravi, potem 

deževniki mirujejo in 
zaspijo. Zvijejo se v kroglico, 

da ohranijo vlago na koži 
in zaspijo, dokler se ne 
izboljšajo temperatura 
in druge življenjske 

razmere.

Živi 
povprečno 

od 6 do 9 let, a 
lahko doživi celo 20 
let. Vsak deževnik je 

obenem samec in samica. 
Svoja jajčeca odlaga 

v ovoj iz strjene 
sluzi.
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NADALJUJE
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pripravila
Anka KoČevar





Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. RASTE:
B:  v listnatih in mešanih gozdovih.
Z:  v listnatih gozdovih.
S:  v iglastih gozdovih. 

2. NAJDEMO GA POD:
M: listnatimi drevesi.
I:  iglastimi drevesi.
R:  vedno pod brezami.

3. NABIRAMO GA:
S:  spomladi – od februarja do aprila.
E:   poleti in v začetku jeseni – od junija 

do oktobra.
I:   pozno jeseni – od oktobra do 

novembra.

4. KLOBUK JE ŠIROK:
Z:  od 5 do 12 cm.
O: od 10 do 25 cm.
S: od 8 do 20 cm.

5. PO OBLIKI JE:
K: nizko stožčast.
O:  polkrožen in nato blazinasto 

izobčen.
R: zvončast.

6. PO BARVI JE:
N: oranžno rdeč.
U:  rumeno oranžen do oranžno rdeče 

rjave barve
V: svetlo ali temno rjav.

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

7. SPODNJI DEL ALI TROSOVNICA JE:
Č: sprva bela, kasneje siva.
E: oranžno rjava.
Š: rumeno oranžna.

8. BET JE PO BARVI:
E: belkasto siv, prekrit s črnikastimi  
 luskicami.
I: belo rdeč.
C: rjav.

9. GOBA JE:
L: strupena.
E: pogojno užitna.
K: užitna.

OOOOOOOOO 
je užitna goba, ki raste pod brezami, 
po čemer je tudi poimenovana. Pogosto 
je črviva. Mlade gobe s čvrstim mesom 
so zelo okusne, vendar postanejo med 
kuhanjem sive in nekoliko sluzaste. Za 
sušenje niso primerne.

ŽE VEŠ:
• da je pri starih gobah bet precej vitek in olesenel?
• da moraš staro in neuporabno gobo vreči nazaj 

v gozd?
• da gobe lahko kuhamo, pečemo, cvremo ali 

dušimo?
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NADALJUJE

1. PO BARVI JE:
B:  sivo rjav in močno lisast.
I: črn.
K:  zeleno rumen.

2. OD DRUGIH PTIC SE LOČI:
U:  po čopku na glavi.
R:  po rdečem čelu in črnem podbradku.
H:  po ukrivljenem kljunu.

3. NJEGOVA VELIKOST:
I:  je srednje velik.
E:  je majhen in droben.
F:  je zelo velik.

4. ŽIVI:
Z:  v jelševih in macesnovih gozdovih.
C:  v mestih.
S:  na kmetiji.

5. HRANI SE:
U:  z deževniki.
H:  z lešniki.
O: s semeni in z žuželkami.

6. GNEZDI:
M: na vrhu stolpnic.
V:  na drevju in v grmovju na tleh.
R:  pod tramom.

7. SAMICA IZVALI:
Š: 1 ali 2 jajčki.
D: 3 do 9 jajčk.
Č: 4 do 5 jajčk.

8. JAJČKA SO:
E:  zelenkasto modra s svetlo rdečimi 

pikami.
A: rumena z rjavimi pikami.
O: črna z belimi pikami.

9. SODI V SKUPINO:
O: sinic.
K: ščinkavcev.
A: vrabcev.

OOOOOOOOO 
je klatež sivo rjave barve in drobne 
postave. Značilno je njegovo rdeče čelo 
in pri samcu tudi rdečkaste prsi. Gnezdi 
v brezah ali vrbah. V času gnezdenja 
uživa tudi žuželke.

31



Nekoč je živela vdova, ki je imela dve hčeri. Starejša ji je bila 
tako podobna, da je vsakdo, kdor jo je videl, mislil, da ima pred 
seboj mater. Imela je namreč prav tak obraz in prav tak značaj. 
Obe pa sta bili neprijetni in ošabni, da se ni dalo živeti z njima. 
Mlajša je bila mila in poštena kot njen oče, povrh vsega pa še 
najlepša deklica daleč naokoli. Seveda pa ima vsak rad tisto, 
kar mu je podobno, in tako je bila tudi ta mati zagledana v 
svojo starejšo hčer, do mlajše pa je čutila hudo mržnjo. Morala je 
delati brez prestanka.

Med drugim je moral ta ubogi otrok tudi dvakrat na dan 
prinesti velikanski vrč vode od pol milje oddaljenega studenca. 
Nekega dne, ko je deklica pri studencu ravno natakala vodo, se 
ji je približala revna ženica in jo prosila, naj ji da piti. »Seveda, 
mamica,« je rekla lepa deklica, odnesla vrč v najprijaznejši 
kotiček pri studencu in ji ga tudi pridržala, tako da je ženica 
lahko udobno pila. Ko se je napila, ji je rekla: »Tako si lepa, 
dobra in prijazna, da si ne morem kaj, da ti ne bi nečesa 
podarila.« (To je bila namreč vila, ki se je preoblekla v revno 
ženico, da bi ugotovila, kako ljubezniva je deklica v resnici.)

»Podarim ti tole,« je nadaljevala vila, » in vsakič ko boš 
izrekla besedo, ti bo padla iz ust cvetlica ali pa drag kamen.«

Ko je prišla domov, jo je mati nadrla, zakaj toliko časa 
ni prišla od studenca. »Prosim, oprostite, mati, da sem tako 
pozna,« je rekla uboga deklica in pri tem so ji zdrsnili iz ust 
dve vrtnici, dva bisera in dva velika diamanta. »Kaj je pa to?« 
se je začudila mati. »Saj se ti usipljejo iz ust biseri in diamanti. 

ilustriral
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorčič

Vile      EVROPSKE PRAVLJICE

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

FRANCOSKA PRAVLJICA
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Vile      
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Hči moja, od kod pa zdaj to?« (Zdaj ji je prvič rekla hči moja.)
Uboga deklica ji je povedala, kaj se ji je pripetilo in med 

govorjenjem so se ji ves čas nizali diamanti iz ust. 
»Prav zares moram poslati tja svojo hčer,« je rekla mati.
»Poglej, deklič, kaj se usipa iz tvoje sestre, kadar govori. 

Ali ne bi bilo lepo, da bi se kaj takega godilo tebi? Ni treba 
drugega, kot da greš do studenca in daš prijazno piti revni 
ženici, ki te bo prosila za to.« »Pa kaj še! Do studenca pa že ne 
bom šla!« ji je zabrusila hči. »Jaz pa hočem, da greš,« je rekla 
mati, »in to pri priči!«

Tako se je deklica napotila k vodnjaku, vendar je ves čas 
godrnjala. S seboj je vzela najlepši srebrni vrček, kar jih je 
bilo pri hiši. Komaj pa je prišla do vodnjaka, se ji je iz gozda 
približala imenitno oblečena gospa in jo prosila, naj ji da piti. 
To je bila ista vila, ki se je prikazala njeni sestri, vendar se je 
to pot preoblekla v imenitno gospo, da bi preizkusila poštenost 
te deklice.
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»Nikar ne mislite, da sem prišla sem, da bi vam stregla!« 
ji je grobo zabrusila ošabnica. »Mislite, da sem za vas prinesla 
srebrni vrček od doma? Gospa naj kar sami pijejo, če so žejni! To 
je moj nasvet.« »Prav ljubezniva pa nisi,« je odvrnila vila, ne 
da bi se razjezila. »Ker si tako neustrežljiva, boš dobila od mene 
darilo. Za vsako besedo, ki jo boš spregovorila, ti bo padla iz ust 
kača ali pa krastača.«

35



N
ap

is
an

o 
po

 l
ju

ds
ki

 p
ra

vl
ji
ci

 F
ra

n
co

za
 C

ha
rl
es

a 
Pe

rr
au

lt
a,
 i
zd

an
i 
v 

Pa
ri
zu

 l
et

a 
16

97
. 
Pr

ev
ed

la
 P

ol
on

ca
 K

ov
ač

. 

Komaj jo je mati zagledala, že je zaklicala: »Ahoj, kako si 
kaj?« »Ahoj, kako si kaj?« ji je odgovorila brezobzirnica in že so 
ji skočili iz ust dva modrasa in dve krastači. »Sveta nebesa, kaj pa 
je to?« je zavpila mati. »Za to je gotovo kriva tvoja sestra!« In je 
stekla, da bi jo natepla.

Uboga deklica je zbežala in se skrila v bližnjem gozdu. Tja 
je prišel na lov kraljevi sin in naletel nanjo. Ko je videl, kako je 
lepa, jo je vprašal, kaj počne čisto sama v gozdu in zakaj joče. »Oj, 
gospod, mati me je napodila od doma.« Kraljevič je opazil, da se ji 
je iz ust pritrkljalo pet ali šest biserov in nekaj diamantov. Vprašal 
jo je, zakaj je tako in povedala mu je svojo dogodivščino. 

Kraljeviču je bila lepa deklica všeč in ker je bil njen dar več 
vreden, kot če bi se poročil s kakšno princeso, jo je odpeljal v 
palačo svojega očeta in se oženil z njo.

Njeno sestro pa so vsi tako zasovražili, da jo je še lastna mati 
nagnala od doma in ker nesrečnica ni našla nikogar, ki bi jo bil 
pripravljen sprejeti, je umrla v gozdu sama, samcata.
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Helena A. Bizjak Marko Rop
ilustriralAnapisalA
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ZAJCU SE JE ZELO MUDILO. IMEL JE VELIKO 
OPRAVKOV. NEKOČ SE JE SPOTAKNIL OB 
POLŽA. ZANESLO GA JE IN NAMESTO NA 
STEZICO JE SKOČIL V BLATNO MLAKO. 

MEJDUN, KAKO JE BIL HUD NA POLŽA!  
»MOJ BELI KOŽUŠČEK! MOJ BELI KOŽUŠČEK!« JE 
JADIKOVAL. »TI SI KRIV, TI POČASNE, KI NIKOLI 
NIKAMOR NE PRIDEŠ!«

POLŽ PA MU JE MIRNO ODVRNIL: 
»DOKAZAL TI BOM, DA TO NE DRŽI. 
TEKMUJVA, KDO BO PRVI DOMA!« 
ZAJEC SE MU JE SMEJAL, A NA KONCU 
JE LE PRIVOLIL, DA SE POMERITA. 

VRABEC, KI JE VSE VIDEL IN 
SLIŠAL, SE JE JAVIL ZA 
RAZSODNIKA. 
»ENA, DVE, TRI IN ZDAJ!« 
JE DAL ZNAMENJE ZA 
ZAČETEK.
POLŽ JE PRAV POČASI 
ZLEZEL V SVOJO HIŠKO 
IN ŽE JE BIL DOMA, 
ZAJEC PA ŠE DANES TEKA 
NAOKOLI. 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

štedilnik

KO BOM VELIK, 
BOM KUHAR! JAZ SEM že 

zdaj PRISMODA!

STEKLOKERAMIČNa
kuhalna plošča

čRNA KUHINJA

vgradna pečica

MIKROVALOVNA PEČICA

ZDAJ NAM K SREČI 
TEGA NI VEČ TREBA!

ŽAR NA OGLJE

NA PIKNIKU 
NISEM 
NIKOLI 

JAZ ŠEF! 

NEHAJ KUHATI 
MULO IN MI PRIDI 

POMAGAT!

khm, 
PRI KUHANJU 

JE TREBA 
BITI PAZLJIV.

VČASIH SE 
JE V HIŠAH 
KUHALO KAR 
NA ODPRTEM 

OGNJU.

štedilnik 
na drva

PLINSKI KUHALNIK

kuhnjska napa

ŽENSKE 
SO MORALE CEL 
DAN NALAGATI 

DRVA.

ajs!

POGRELA 
sem KOSILO, 
KI GA JE 

SKUHAL OČKA.
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA
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ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI
Na zajtrku pri Mojci Pokrajculji

Klarisa M. Jovanovič
napisala ilustriral

Štefan Turk

Nekoč je v majhni, tesni hiški živela deklica. Nekega dne, 

ko je pometala, je na tleh našla krajcar. Zanj si je kupila 

pisker in se naselila v njem. Odtlej se je imenovala Mojca 

Pokrajculja. Seveda je bil glinen lonec veliko večji od nje, 

ona pa čisto majhna, majhna – palčica tako rekoč.

Neke noči, ko je bila zima in je zunaj bril leden 

veter, je nekdo potrkal na vrata. Bila je lisica.

»Spusti me noter. Strašno me zebe! Zmrznila bom!«

»S čim se preživljaš?« jo je vprašala Mojca 

Pokrajculja.

»Šivilja sem,« je odgovorila lisica in deklica jo je 

spustila v svojo novo hiško.

Kmalu zatem je spet nekdo potrkal. Tokrat je bil volk. 

Na vprašanje, s čim se ukvarja, je odgovoril, da je mesar. 

Tudi njega je Mojca Pokrajculja spustila v svoj domek.

Malo zatem je na vrata potrkal medved. Želel si je 

spati na toplem kot vsi drugi. »Čevljar sem,« je rekel in 

deklica se ga je usmilila.

Medvedu je sledil zajček, ki si je služil kruh kot 

krojač. Sredi noči se mu je pridružil še srnjak, ki je 

drvaril v gozdu.
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Ja, bila je huda zima in veter ni in ni ponehal. 

Po slastnem zajtrku so se novi stanovalci raztepli vsak po 

svojih opravkih. 

Proti večeru je volk prinesel čebelji panj, poln medu. 

Mojca je med pretočila v lonec in ga postavila na polico v 

kuhinji.

Ponoči je lisica smuknila v kuhinjo in si na skrivaj 

privoščila nekaj žlic medu. Mojci Pokrajculji, ki jo je slišala 

kolovratiti po kuhinji, se je zlagala, da jo boli trebuh in si kuha 

kamilični čaj.

»Kdo je ponoči skrivoma lizal med?!« se je zjutraj 

razburila Mojca Pokrajculja.

»Ulezimo se na sonce in čez čas bo požeruhu iz gobčka 

začela kapljati strd,« je predlagal volk.

Res so se vsi zleknili na travo pred hiško. Zimsko sonce 

je prijetno grelo in kmalu so vsi zaspali, samo lisica si ni 

upala zatisniti očesa. Ko se je prepričala, da vsi trdno spijo, je 

zajčku namazala gobček z medom, nato pa brez skrbi tudi sama 

utonila v sen.

»Ti si kradel med!« so nato vsi po krivem obdolžili 

ubogega zajčka – ta pa v strahu čez drn in strn kar so ga nesle 

noge. Tako je tekel, da si je polomil sprednji tački. Še danes 

sta krajši od zadnjih. 

Za zajtrk je Mojca Pokrajculja ponudila svojim 
gostom žitno-sadne kosmiče s kislim mlekom.

42



RECEPT
KOSMIČI

1. Z mešanico raztopljenega masla in medu 
prelijemo suhe sestavine in nato vse 
skupaj znova dobro premešamo. 

2. Zmes stresemo v pekač. Plast kosmičev  
naj ne presega debeline 2 cm.  
Pečemo pri 160 ºC približno tri četrt ure. 

3. V tem času se kosmiči obarvajo zlato 
rumeno. Vsake četrt ure zmes premešamo. 
Ko pekač vzamemo iz pečice, kosmičem 
primešamo suho sadje.

4. Povsem ohlajeno zmes s prsti razdrobimo 
in shranimo – najbolje v steklen  
kozarec z navojem.

5. Žitno-sadne kosmiče prelijemo z mlekom 
ali jogurtom, lahko pa jih uživamo  
kar tako, ko si zaželimo kaj sladkega.  
 
Boljši so kot tisti iz trgovine! 

Potrebujemo:

2 čajni skodelici ovsenih 
kosmičev
1 čajno skodelico 
sesekljanih lešnikov
½ čajne skodelice 
sončničnih semen ali 
sesekljanih bučnic
½ čajne skodelice 
rjavega sladkorja
1 čajno skodelico suhega 
sadja (rozine, brusnice, 
narezane suhe marelice)
100 g surovega masla
4 jušne žlice medu
½ čajne žličke cimeta
ščep soli
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-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

jesen je tu!

44

Jeseni je vreme nekoliko grše. Jutra so hladnejša, dnevi pa krajši. Kljub 

temu imamo še dovolj priložnosti za različne dejavnosti na prostem, 

paziti pa moramo na ustrezno obleko in obutev. V jesenskih dneh nam 

prav pride kaka lažja vetrovka ali puhovka, obvezno pa moramo nositi 

daljše hlače. 

Maja se zjutraj kuja, ker noče obuti žab; veliko bolj všeč so ji dokolenke 

ali celo stopalke, ker jo spominjajo na poletje.

Primož pa noče in noče obleči jope iz flisa – raje 

ima športne jakne z našitki športnih ekip.

V šoli nosijo otroci haljico: včasih ji rečejo 

kar »predpasnik«, čeprav je v resnici 

predpasnik samo tisti, ki ga nosijo kuharji in 

kuharice!

Ko je čas za sprehod v gozd, pa so vsi otroci 

tako veseli, da sploh pozabijo na obleko. 

Učiteljica mora zato vedno preveriti, ali imajo 

vsi tople pohodne čevlje oz. gojzarje. Telovadni 

copati namreč niso primerni za hojo v deževnem 

vremenu.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.  V besedilu poišči, kako v knjižni slovenščini pravimo:

- bolj grdo ->  - - - - - - - - - - - - - - - -
- bolj hladno ->  - - - - - - - - - - - - - - - -
- bolj kratko ->  - - - - - - - - - - - - - - - -
- bolj lahko ->  - - - - - - - - - - - - - - - -
- bolj dolgo -> - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Kateri kosi obleke so omenjeni v besedilu? Ob vsaki sličici napiši 
 ustrezno ime: 
HLAČE, VETROVKA, DOKOLENKE, JAKNA, HALJICA,  
JOPA IZ FLISA, ŽAB, PREDPASNIK, STOPALKE, PUHOVKA 
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- - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - -
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3. V besedilu so omenjeni topli pohodni čevlji oz.        _____            . 
 Obkroži ustrezno sličico, ki prikazuje to vrsto obutve:

zanimivost---zanimivo
st

--- !
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Pozor! 
ZANKA

Včasih imamo pri nekaterih besedah težave s slovničnim spolom;  
v besedilu imaš dva taka primera:
- JAKNA ALI JAKNO?  
- COPATI ALI COPATE?

JAKNA je ženskega spola; samostalnik srednjega spola »jakno« ne obstaja;

COPATA in COPAT se uporabljata v ženski in moški različici; ženska različica se 
uporablja predvsem v ednini (»ena copata je pod omaro, drugo pa imam obuto«), 
moška pa predvsem v množini (»telovadni copati so novi«).

Bučno olje
Bučno olje je kulinarična posebnost Slovenije, še posebej Štajerske in 
Prekmurja. Tam že tradicionalno gojijo veliko buč, zato je bučno olje živilo 
z zaščiteno geografsko označbo Evropske unije. Bučno olje je bogato z 

vitamini in beljakovinami, ima pa nekoliko močnejši okus kot oljčno olje, ki smo ga 
vajeno na Primorskem.

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

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

4. Jesenska prehrana
Narava nam ob vsakem letnem času ponuja hrano, ki je za človeško telo najustreznejša.
Jeseni dozorijo:

G_ _ _ _ J E    J_ _ _ _ _ A      S_ _ _ E     G_ _ E       B_ _ A
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7.  Katera živilska olja poznamo? Steklenice poveži z rastlinami  
oz. plodovi, iz katerih pridobivano olje:

oljčno olje

koruzno olje

bučno olje

sončnično olje
arašidovo olje

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

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

4. Na zemljevidu Slovenije napiši, kje sta Štajerska in Prekmurje, 
 kje pa Primorska:

6. Katera so glavna mesta Štajerske, Prekmurja in Primorske? 
 Napiši na zemljevidek!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47
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Ilustracije Jasna Merkù

Nekoč tako  
pripravila
jasna merkù

KO SE OTROCI IGRAJO, JE POTREBNO NAJPREJ 
DOLOČITI, KAJ BO VSAK MED IGRO DELAL. KO 
SE IGRAMO,  MALOKDO RAD LOVI, NOSI GNILO 
JAJCE, JE SLEPA MIŠ… ZATO SO SI IZMISLILI 
IZŠTEVANKE. TO SO PESMICE. KO IZREČEMO 
VSAKO BESEDO, SE DOTAKNEMO ENEGA OD 
SOIGRALCEV. TISTI, KI GA DOLETI ZADNJA 
BESEDA, JE IZBRAN.
TE IZŠTEVANKE SO NEKOČ UPORABLJALI 
SLOVENSKI OTROCI V ITALIJI.

IZŠTEVANKE

KLUKA PET,
KRIŽ DESET,
DVA IN TRI
KOLKO STRI?

ÈN TÈN, TÓNTARÁ,
ČIM, BUM, KLAVARÁ,
KÁLVARÍKA BÓNA ČÍKA,
ČIN!

ÁDELE DVÁDELE,
MÍKEČE, PÍKEČE,
LÉNKA, PÉNKA,
FORTK!
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Nekoč tako  

KATERE IZŠTEVANKE PA TI UPORABLJAŠ? NAPIŠI JIH!

ÉMELE, TÉMELE RÍKETE RA,
RÍKETE RÁKETE KNOC.

AM DAM DEST,
TI SI MÁLO PEST,
TI SI MÁLA PÚMPAREST,
AN DAM DEST.

ALÍNE TENDÉLE
PÁVE PAVÓN
ÁLE VIČÉNTI
KORÉNTI QUÁNTI
FÚRE FÓRA.
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pišejo in rišejo
naši  šolarji NA SPLETNI STRANI  
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Jaz sem muzikant, 
po celem svetu znan … jaz znam igrati …

Ukulele
Ukulele so zelo priljubljen instrument. Spadajo v družino brenkal. So manjše od kitare, ima-

jo samo 4 strune in so odlično glasbilo za enostavne spremljave. Ko se naučimo par osnov-

nih akordov in nekaj osnovnih načinov brenkanja nanje, smo že pripravljeni za glasbeno 

spremljavo v vrtcu, šoli ali na zabavi. Glasbilo so Portugalci pripeljali na Havajske otoke, kjer 

je dobilo ime ukulele, kar v prevodu pomeni »poskočna bolha«. 

4 strune so: 
SOL (G)
DO (C)
MI (E)
LA (A)

C
MI SE IMAMO RADI, 

G
RADI, RADI,RADI.

MI SE IMAMO RADI,

C
RADI, RADI, RADI.

MI SE IMAMO RADI,

G
RADI, RADI, RADI,

MI SE IMAMO RADI,

C
RADI PRAV ZARES!

ESTER DERGANC

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

Mi se imamo radi     
Način brenkanja:  

dol-gor


