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Čeprav imata podobni imeni in si pogosto 
delita isto rastišče  ter sta si tudi po izgledu 
še kar blizu, nista kopriva in mrtva kopriva 
niti daljni sorodnici. V naši pesmici nista niti 
prijateljici, saj sta si preveč različni. Najlažje 
ju ločimo po tem, da kopriva pika, mrtva 
kopriva pa ne. Razlikujeta se še po steblu, 
ki je pri pravi koprivi štirioglato, pri mrtvi 
pa okroglo. Tudi cvetje imata zelo različno. 

Cvetovi prave koprive so majhni, neprivlačni in skoraj neopazni. Cvetovi mrtve koprive pa 
so veliki dober centimeter, dvoustni, prikupno vijolične ali bele barve. Obe sta razširjeni 
po celem svetu. Najraje rasteta na tleh, bogatih z dušikom, v bližini človeških bivališč, 
ob živih mejah, cestah, pri kompostu, za hlevom in ob živinskih stajah. Najdemo ju tudi 
visoko v gorah. Obe sta bogati z zdravilnimi snovmi –  prava kopriva še posebej. Vsebuje 
vse vitamine in minerale, ki jih potrebuje naše telo, zato sodi med zelo koristna, čeprav 
še vedno premalo cenjena spomladanska krepčila. Mlade poganjke nabiramo za špinačo in 
juhe. Mogoče jih je tudi posušiti in z njimi začiniti polivko ali pa iz njih skuhati čaj. Nič 
hudega, če nam malo opečejo prste! Skelenje bo hitro minilo in na stara leta bomo imeli 
manj težav z revmo. No, uporaba rokavic je sicer zaželena!

TELOH SE ZLEKNE NA TLA,

PRED VETROM SKRIJE CVET.

KUKA IZ MEHKEGA SNEGA,

MEDTEM KO SPI CEL ZIMSKI SVET.

NIČ SE NE BOJI

SNEŽNEGA VIHARJA.

TUDI V MEGLI, KO SNEŽI,

SE SPOMINJA, KAJ JE SONČNA ZARJA.

ČEZ NEBO NEKAJ LETI,

SLIŠIJO SE PTIČJI VZKLIKI.

LE ŠE MALO, NEKAJ DNI,

PA BODO TU VIJOLICE IN JETRNIKI.

Teloh je v naših krajih precej razširjen. Njegova 
domovina se od Alp na severu čez hribovite 
dežele ob Dinarskem gorstvu razteza daleč na 
jug Balkana. Najraje raste v svetlih listnatih 
gozdovih na kamniti podlagi. V osrednji 
Sloveniji je nekoč, ko je pozimi še zapadlo 
veliko snega, ki je dolgo obležal, naznanjal 
konec zime. Zdaj, ko zime niso več tako hude, 
začne tudi tam cveteti že konec decembra. 

Obstaja več vrst teloha: črni, hostni, blagodišeči, 
istrski in škrlatno rdeči teloh, med katerimi je 
daleč najbolj poznan črni teloh, čeprav sploh ni 
črn. Tako je poimenovan zaradi črnih korenin in 
s cvetovi snežno bele barve – včasih z rožnatim 
pridihom – in vsi mu pravimo kar teloh. Radi ga 
nabiramo, saj je ena izmed redkih cvetlic, ki jo 
damo pozimi svežo v vazo. Potem ko ga prinesete 
domov, si nikoli ne pozabite umiti rok, saj je 
strupen!

Prevedel in spremno  
opombo sestavil  
Jure Jakob
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    POŠASTOZAVRI

  Žametek je pojedel že vse zaloge, pregledal vse rove,  
a nikjer več ni našel niti enega ogrca ali deževnika. 
Odločil se je, da si bo skopal nove rove in poiskal 
nove zaloge. Kopal je in kopal, rinil in rinil. 
Nenadoma je tako močno zamahnil z lopatasto 
širokimi stopali in močnimi kremplji, da je 
nepričakovano padel v globoko luknjo. 
  Ni se zavedel, da je to dežela Pošastozavrija, 
porasla z mogočnimi drevesi in nizkim 
grmičevjem, a to o grmičevju se mu je samo 
zdelo. V resnici so bile gobe, ki so kot 
spiralne trobente silile kvišku. Krtku, ki 
tega ni vedel in je bil nepopisno lačen, je 
zakrulilo v želodčku. Hotel je odlomiti delček 
mesnate troble, imenovane spirulitula, a se 
je v hipu zavrtela in se kot spiralna puščica 
pogreznila v zemljo. 
  Ni si še opomogel od presenečenja in strahu, 
ko je pred seboj zagledal mogočne debelozavre. 
Čeprav hudo slaboviden je dobro razločil njihovo 
nekaj metrsko telo z orjaško glavo in neobičajno veliko, 

Darinka Kobal
napisala V
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dolgo čeljustjo. Njihova teža je bila 

strašljiva. Prednji sekalci pa so kot 

rezila štrleli iz njihovih gobcev. Na 

koncu repa je imel pošastozaver 

nevarno orožje – pet velikih in 

ostrih rogov. Udrihal je z njimi in 

strašil že tako prestrašenega krtka. 

Hrsk, hrsk, škrt, škrt je pošastozaver 

šklepetal in rožljal nad njim ter 

iskal priložnost, da bi ga zgrabil. 

Žametek se ga je izogibal, se mu 

izmikal, se plazil okrog njega, a 

pobegniti mu ni mogel. 

  Obrnil se je, da bi odrinil zemljo 

in se skril v novo izkopanem rovu, 

pa mu tudi to ni uspelo. Pred njim 

je stala nova pošast kot tiranozaver 

z orjaškim telesom – deževnik s 

kolobarji, ki so se na repu stanjšali 

in postali grozeče klopotalo. Tudi 

ta je rožljal z repom kot besen pes 

in napovedoval napad na Žametka. 

Poplesaval je in se z gibljivimi 

členi zvijal v vse smeri. Prve tri 
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NADALJUJE

kolobarje je imel prerezane v zgornjo in spodnjo čeljust s 
tri tisoč tristo tridesetimi zobmi, ki so v lepo poravnani 
vrsti gledali iz dlesni. Tam, kjer se je končal prerez, so 
vanj zrle izbuljene oči. Sekal je proti njemu in Žametek 
je zatrepetal, kajti zdelo se mu je, da ga bo zdaj, zdaj 
pregriznil na pol. Od silnega strahu ni več zdržal.  
S trdim smrčkom se je zaletel v zemljo. Takrat se je 
prebudil, se prijel za glavo in zaječal od bolečine.
  Še vedno prestrašen je počasi odprl svoje drobne oči, 
pogledal levo, pogledal desno, naprej in nazaj ter spoznal, 
da so bili pošastozavri samo plod njegove domišljije. 
  Obrisal si je potno čelo, srknil nekaj kapljic vode in 
legel. O hrani ni bilo ne duha ne sluha. Čakalo ga je 
naporno delo in dolga pot iskanja obilne večerje,  
saj je bil po vseh teh sanjah že pošteno lačen.
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13 - HAVAJI

MEDVED IN MIŠKA 
NADALJUJETA POT IZ 
AVSTRALIJE V PODMORNIŠKEM 
NAČINU, IN SICER POD VODO.

»KJE SVA?«
»PRISTALA SVA NA HAVAJIH!«

Havaji ležijo sredi Pacifika. Sestavljeni so iz stoterih otokov, osem otokov pa je malo večjih. 
Največji otok se imenuje Havaji ali kar Veliki otok. Velik je približno za dve Sloveniji.
Havaji so del ZDA – Združenih držav Amerike. Na Havajih vlada toplo tropsko podnebje. Ker je 
toliko otokov, je tam obilica čudovitih plaž in nekaj delujočih vulkanov.

»GLEJ, MIŠKA, OGNJENIK! GA GREVA 
POGLEDAT OD BLIZU?« »LAHKO. 
LE ZAŠČITNA OBLAČILA MORAVA 
OBLEČI.«

 NARAVA JE PREKRASNA TUDI  
POD MORSKO GLADINO.
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6»O, ŠMENT, KAKO JE VROČE!«
»MEDVED, POJDIVA RAJE NAZAJ V 
DOLINO!«

MEDVED IN MIŠKA SE JIM 
PRIDRUŽITA. MEDVED PLEŠE IN 
MIŠKA IGRA NA UKULELE.

V PLESNI ŠOLI SE UČIJO PLES 
HULA. PLESALCI PLEŠEJO OB 
ZVOKIH BOBNOV IN UKULEL.

»GLAVNO MESTO HAVAJEV JE 
HONOLULU!« 
»KDO JE LULU?« SE ČUDI MEDVED.
»NEEEE! HO - NO - LU - LU! GLAVNO 
MESTO HAVAJEV!« 
MEDVED POKIMA: »AJA! HONOLULU!«

Glavno mesto Havajev je Honolulu. V tem mestu je letališče, ki vsak dan na otok pripelje na tisoče turistov.
Havaji imajo okrog milijon prebivalcev. Med njimi je približno polovica staroselcev, Polinezijcev, ki imajo 
čudovite običaje. Goste sprejmejo tako, da jim okrog vratu obesijo cvetne venčke (lei). Njihov ples se imenuje 
hula. Na otokih pogosto slišimo zvoke ukulel, majhnega strunskega glasbila, ki se je s Havajev razširilo po 
celem svetu.



NALOGE
SKRIVANKA

P O D M O R N I C A
O B R C L P L O H A
G A I E A N F O L
N L B H A V A J I N O
J A A A N A N A S O H
E H U L A A P L A
N O K Č O L N A V U M
I V U L K A N L E L I
K P L A Ž A E M N U Š
A Ž E L V A N A Č Č K
D E L F I N E N E K A

M E D V E D K A

*NENE: havajska goska
*HULA: havajski ples
*UKULELE: havajsko strunsko glasbilo
*ALOHA: havajski pozdrav
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Lenart je vesolje in letala vzljubil še kot otrok v času, ko je rad 
lizal lizike. To je bilo v 60. letih prejšnjega stoletja, ko se je na 
Luni izkrcal prvi astronavt, Američan Armstrong, in tam pustil 
svojo sled. Ko je mama zvečer ugasnila luč, se je malemu Lenartu 
zdelo, da je svetloba lestenca splavala v nebo med luno in zvezde. 
Namesto da bi zaspal, je, ležeč na postelji skozi lino opazoval luno, 
ki se mu je zdela kot iz lepenke in polna temnih lukenj. Nebo je 
bilo posuto z lesketajočimi se zvezdami. Lenart je sanjal, da lovi 
zvezdni prah. Ko odraste, bo postal astronavt. Vkrcal se bo na 
vesoljsko ladjo, lebdel v brezzračnem prostoru in skozi line vesoljske 
rakete gledal na Zemljo tam daleč spodaj, majhno kot pikica. 

Toda sanje so eno, življenje pa je drugo. Lenart se je izuril za 
letalskega pilota in je dolgih trideset let letel na vse konce sveta. 
Postal je legenda slovenskega letalstva. Najraje je upravljal letalo 
na letalski progi Ljubljana–London v spremstvu ljubke stevardese 
Leticije, a je z leti letenje zanj postajalo vse napornejše, tako da je 
željno pričakoval upokojitev.

 Prve dneve je upokojeni letalski pilot lenaril in listal po 
fotografskih albumih izpred mnogih let, kmalu pa se je naveličal 
lenarjenja. Sklenil je, da se začne spet ukvarjati s športom, in sicer 
z lokostrelstvom, ki ga je treniral v mladih letih. Stopil je v klet, si 
nastavil lestev in z vrha polic skušal povleči zaprašen lok.  
A neroden kot je bil, se je spotaknil ob letev, zaman poskušal ujeti 
ravnotežje in telebnil na tla. Nesreča pa taka! Ker je mimogrede z 

Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan
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Lenariti ali loviti zvezde, 

to je vprašanje! 
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levo roko dregnil v lonček z lepilom, se je ta 
prevrnil in Lenart je kot je bil dolg in širok 

padel v lepljivo lužo na tleh. 
Kaj zdaj? Gospod Lenart je bliskovito 

kot nadzvočno letalo letel na vrt do 
pipe, da bi se umil, toda imel je smolo, 
saj je bila jesen, po tleh pa je ležalo 
odpadlo listje, ki se je lepilo na podplate. 

Kaj zdaj? Lenart se je domislil, da se bo 
podrgnil ob lubje dreves, poraslo z lišaji, kar 

pa ne more biti prava rešitev, kajti do dreves je 
treba imeti spoštovanje in lepilo jim vsekakor ni všeč.

Lenartov obraz je postajal čedalje bolj kisel in grenak kot 
limonina lupina. 

»Vse mi gre narobe! Prav nič ni lepo v pokoju! Je bilo že lepše srkati 
ledeno limonado v kavarni letališča in to z Leticijo, lepotico lepotic! To 
so bili časi! Bil sem lep, močan in mlad, zdaj pa sem prava neroda in 
povrh vsega me še trga po kosteh.«

Lenart je sklenil, da se ne bo več predajal lenobi, ampak bo skušal 
pomagati drugim. Sosedu bo pograbil listje in z lopato izkopal zemljo za 
zasaditev žive meje z lovorovimi grmi. Stari ljubeznivi gospe s psičkom 
Lolijem bo pomagal pri nakupovanju hrane in ji bo torbe nesel vse do 
stanovanja v četrtem nadstropju ter storil še marsikaj ljubeznivega in 
koristnega za druge. 

Za otroke pa si je zamislil posebno presenečenje. Postal bo pravi 
pravcati lovec na zvezde. V kleti je že začel graditi vesoljsko ladjo, 
opremljeno z najsodobnejšimi pripravami za lov na zvezde. Teh je v 
vesolju toliko, da poleti okrog svetega Lovrenca, to je 10. avgusta, padajo 
kot utrinki. Le ujeti jih je treba z očesom in si ob njih nekaj zaželeti. 
Pravijo, da se nam tako izpolnijo skrite želje. Do poletja nas loči še nekaj 
mesecev, v katerih bo Lenartova vesoljska ladja že pripravljena. Z njo bo 
lahko prestregel na tisoče utrinkov in otroških želja.
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Naloge brez nadloge
(za različne stopnje)

1.  Ilustriraj  
prizor iz zgodbe!

2.   V besedilu podčrtaj in nato v zvezek izpiši besede,  
ki se začenjajo na črko L!

3.   Ustno razloži, v čem se pomensko razlikujejo pridevniki: 
ljubek, ljubezniv, ljub, ljubljen in jih uporabi v povedih. 

4.   Poigraj se in v isti povedi uporabi dvojico besed lep, -a, 
-o in len, -a, -o; lestev in letev; luna in lina.

5.  Ustvari svojo L-zgodbo z besedami: lestenec, luna, 
lenariti, lebdeti, listati, lok, lepilo, lubje (in še z 
drugimi z začetnico L). Jezikovno jo izpili in preglej, da v 
besedilu ne bo napak, nato ji poišči primeren naslov. 

Na uredništvu Galeba že nestrpno pričakujemo vaše zgodbe!
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Maja Furman
napisala ilustriralA

Ivana Soban

POD  SE ZNAJDE NOVA PROŠNJA ZA DETEKTIVKOVO 

POMOČ. »POMAGAJ, DETEKTIVKO,  JE IZGUBIL PROTEZO! HVALA. 

BINE« PIŠE. 

IN  V POPOLNI DETEKTIVSKI OPRAVI ŽE DRSI PO . »KAM 

BI LAHKO IZGINILA DEDKOVA ?« SE ČOHLJA POD NOSOM IN 

SE OZIRA NAOKOLI. KUKA SKOZI POVEČEVALNO . »NOBENIH 

SLEDI NI … TEŽKA NALOGA BO TO, … HM, HM, HM,« NA GLAS RAZMIŠLJA 

DETEKTIVKO. »  BOM PREDLAGAL, NAJ NJEGOV DOBRO 

PREIŠČE SVOJO IN ; NAJ PRETAKNE VSE KOTE V 

; POKUKA LAHKO TUDI V  Z UMAZANIM PERILOM. 

V
ELJA ZA BRALNO 
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GOTOVO JO JE IZGUBIL NEKJE V ,« PRAVI IN SE ŽE ODPRAVLJA 

PROTI BINETOVI  . 

TAKRAT ZASLIŠI ENAKOMERNO HRSKANJE IN POKANJE. »KOT BI 

NEKDO TRL ,« PRAVI ŠKRAT IN SE OZRE V SMERI, OD KODER 

PRIHAJA ZVOK. PRIHAJA IZ ŠPRANJE POD  PLOTOM PRI  

HIŠI. 

DETEKTIVKO SE JI POČASI PRIBLIŽA, PRISLONI UHO NANJO IN 

UJAME VESELO CVILJENJE: »BRAVO ! BRAVO ! KOLIKO SMO 

JIH ŽE NATRLE! TO BO OKUSNA !« ZDAJ ŠKRAT K ŠPRANJI 

PRISLONIL RADOVEDNO DETEKTIVSKO  IN V OSVETLJENI MIŠJI 

 ZAGLEDA TRI , KI Z VEJICO RAZPIRAJO OGROMNE 

. MEDNJE NAMEŠČAJO OREHE, SKOČIJO NA ZOBE, DA SE S 

HRSKOM ZAPREJO IN ZDROBIJO . »FIIIJUUUU, MIŠKE TREJO 

OREHE Z IZGUBLJENO  PROTEZO?!« SI ZAŽVIŽGA . »PRIMER 

REŠEN!« SI ŠE ZADOVOLJNO ZAPLOSKA. 
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» , VRNITE DEDKOVO !« ZAKLIČE SKOZI ŠPRANJO. 

»SAMO MALO ŠE, SAMO TRI  ŠE STREMO IN JO VRNEMO,« 

ZAPROSIJO MIŠKE V EN GLAS. »NAJ VAM BO,« JE DOBRODUŠEN 

DETEKTIVKO, »KO BOSTE KONČALE, POVEJTE. BOM TUKAJ POČAKAL.« 

IN RES ČAKA CELO , DA MIŠKE NATREJO DOVOLJ OREHOV ZA 

. ZJUTRAJ MU UTRUJENE, A HVALEŽNE, KER JIH NI PRIGANJAL 

PRI DELU, VRNEJO . DETEKTIVKO JO VRNE  DEDKU, KI 

MU V ZAHVALO PONUDI ZVRHAN  OREHOV. »NA, SI BOŠ 

SPEKEL OREHOVO POTICO! ŠE ENKRAT HVALA, DETEKTIVKO!« MU JE 

HVALEŽEN DEDEK. 

KO SE DETEKTIVKO VRAČA S POLNIM PEHARJEM  MIMO 

MIŠJE ,  ZAKLIČEJO: »KAKO JIH BOŠ PA STRL?«

»MORDA PA BO KAKŠNA  IZGUBILA ,« SE NAMUZNE 

ŠKRAT.

17
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ŽLEB, PROTEZA, POSTELJA, NASLANJAČ, KOPALNICA, DEDEK, BINE, LUPA, KOŠ, OREH, LESEN, POTIČKA, OKO, 

LUKNJA, MIŠKE, ZOBE, NOČ, PEHAR, BABICA, STREŠNIK
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POLJSKA VRANA

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Kdo je to?
Kdo je kakih 46 centimetrov dolg ptič v bleščeče se črnem pernatem 

fraku z dolgim sivokožnatim kljunom? To je prebrisana in podjetna 
poljska vrana. Pri nas jo srečamo le pozimi, naša vsakdanja znanka pa 
je siva vrana, ki se s polja oglaša s svojim značilnim kra-kra-kra. Ni 
rada sama – spi, leti in gnezdi skupaj s svojimi vrstnicami. Ta druščina 
je zelo glasna. Gnezdijo v skupinah, in sicer na eno drevo postavijo 
toliko gnezd, kolikor jih to lahko drži. Včasih jih je na enem drevesu 
tudi dvajset. Kraja, v katerem si izberejo gnezdišče, ne zapustijo zlepa. 
Samec in samica ostaneta vedno skupaj.

Vrana je med pticami najbolj koristna. 
Najraje se hrani z mišmi. Zlasti kadar 
je mišje leto, po ves dan preži pred 
njihovimi luknjami kakor najboljša 
mačka. Nobena druga ptica ne 
pozoblje toliko hroščev, ogrcev 
in drugega škodljivega mrčesa. 
Po senožetih pobira polže 
in žužke. Na njivi spremlja 
orača in za plugom zoblje 
črve in ogrce. Zraven lovi 
žabe, še posebno rada 
pa poljske miši. Ljudje jo 
preganjajo zaradi krakanja in 
vrišča, ki se ne poleže ves dan.

Ptičji 
parlament

V jarku ob vznožju žive meje 
je bilo nadvse živahno. To je bil čas 

parjenja, v katerem se vrane zberejo v 
velikih skupinah in ustvarijo kolonijo gnezd. 
Včasih je na enem samem drevesu 10- in več 

gnezd. Pri znašanju gnezda sodelujeta oba. Samec 
prinaša gradivo, samica pa dela gnezdo. 

V tej koloniji velja strog hišni red in če mladi 
ptiči poskusijo zgraditi svoje gnezdo v bližini 

glavne kolonije, ga starejše vrane uničijo.
Nekoč je nek mlad par poskušal zgraditi 
novo gnezdo, a so ga vrane porušile. 

Nato sta poskusila še trikrat, a 
stare vrane so jima ga znova 

in znova uničile. 



Najbolj pa 
vrane razburi, če kje 

staknejo veliko sovo uharico. 
Od vseh strani priletijo skupaj 
s strašnim vikom in krikom ter 

se togotno zaganjajo vanjo. Takrat 
popolnoma pozabijo na svojo varnost. 

Čeprav ustreliš mednje, jih ne 
boš odpodil. To njihovo slabost 
izkoristijo lovci. Z živo sovo 

jih privabijo in potem 
streljajo.
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POLJSKA VRANA

Razbesnele 
vrane so sklicale 

parlament in poroto, ki naj 
bi razsodila o sporni zadevi. Več 

deset poljskih vran je naredilo obroč 
okoli neubogljivega para. Vranji zbor je 
potem nekaj časa glasno hripavo krakal. 

Vrani, ki so jima sodili, so kljuvali 
vsakič, ko sta poskušala pobegniti. 
Nenadoma je krakanje zamrlo in 
nastala je grobna tišina. Vranje 

sodišče je zasedalo. 

Obtoženi 
ptici sta končno 

spoznali, da sta naredili 
hudo napako.

Vranji parlament zaseda 
in obsodi tudi bolno vrano, 

okuženo z zajedavci, in betežno 
posameznico, ki jo morajo 

izločiti, da bi ohranili 
zdravje jate.



                                    
Brezplačna 

kopel 
Tudi vrane si rade 

privoščijo kopel, a ne z vodo, kot 
to delamo ljudje, pač pa zgrabijo 
mravljo in se z njo drgnejo pod 
krilom. Za vsako krilo uporabijo 
drugo mravljo. Preden poberejo 
novo, staro pojejo ali odvržejo. 
Med tem zadovoljno drgetajo 

in ščeperijo perje. 

 
Vrane slovijo 

kot najpametnejše 
ptice na svetu

Vrane odlomijo kaveljsko 
vejico, z nje odstranijo vse moteče 
izrastke in oblikujejo zanko. Z njo 
bezajo ogrce izpod skorje gnijočih 

debel. Še pametnejše so vrane, ki za 
trenje oreščkov, školjk ali rakovice 

izkoristijo avtomobile. Orehe 
namenoma vržejo pred 

avtomobile in 

počakajo, 
da ti zapeljejo 

čeznje. Nato se spustijo 
na cesto in poberejo sočna 
jedrca. Včasih celo čepijo na 

semaforjih in čakajo, da zasveti 
rdeča luč. Takrat zletijo k stoječim 
avtomobilom in oreščke postavijo 
pod kolesa, preden se znova prižge 
zelena. Vrane nato modro počakajo, 

da se spet prižge rdeča za 
avtomobile in nato zletijo 

po jedrca.
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Mravljinčna 
kislina, ki jo izloča 

mravlja, ptici povzroča 
ugodje. S takšno kopeljo 

vrana s kože odstranjuje zunanje 
zajedavce ali pa si lajša bolečine 

ob rasti in menjavi perja. 
Pozimi, če le ni prehladno, si 
privoščijo celo snežno kopel in 

si tako čistijo perje.

Vranje 
vragolije

Tudi vrane se znajo zabavati. 
Njihova najljubša zabava je tobogan. 
Priletijo na vrh strme, visoke, gladke 

strehe hiše ali cerkve, se spustijo po njej 
in zdrsnejo z roba. Potem znova odletijo na 

vrh in se spet spustijo. Z ostrimi kremplji lahko 
poškodujejo streho in tudi kakšna opeka odleti, a 
jih to prav nič ne zmoti. Posebno zabavno je, če 
je streha pokrita s snegom. Vrane rade opazujejo, 

kako se obnašajo druge živali. Včasih jih celo 
dražijo in nadlegujejo, tako da jih kljuvajo 
ali cukajo za rep. Izkušnje so jih naučile, 
da lahko s takim početjem žival dovolj 

dolgo zamotijo, da ji ukradejo 
hrano.

Iz 
gnezda vzet 

mladič se hitro udomači in 
postane krotek kakor malokateri 
ptič. Človeka kratkočasi s svojim 

smešno modrim vedenjem, včasih pa tudi 
preseda zaradi svoje hudomušnosti – 
zlasti zaradi tatinskega nagnjenja. 
Kakor vsi iz njegovega rodu je 
zaljubljen v vse, kar se sveti. 
Nabrane stvari skrije v luknjo, 
ki jo prekrije s peskom. Če se 

mu zdi, da ga kdo opazuje, 
stvari izkoplje in jih skrije 

drugam. Kadar stori kaj 
malopridnega, stopi 

vstran, 
se dela 

nevednega in se drži 
povsem nedolžno. Neznansko 

je radoveden. Vse ga zanima in 
povsod mora biti zraven. Starejši kot 
je, bolj je moder in se vsak dan nauči 
kaj novega – tudi izgovarjati besede 
in posnemati razne glasove. Nauči 
se kikirikati kakor petelin, gruli 

kot golob, hrka in pokašljuje 
kakor star človek.
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NADALJUJE



pripravila
Anka KoČevar
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Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. ŽIVI:
S:  ob Jadranskem morju
P:   v neprehodnih gozdovih Južne  

Amerike
Ž:   v neprehodnih krajih in močvirjih, 

neobljudenih rekah na Severu Evrope

2. PO VELIKOSTI:
I:   je dolgonogi in kratkovrati
O:  je kratkonogi z debelim vratom
E:  je dolgonogi in dolgovrati

3. PO BARVI:
K: je svetlo peščene barve s črno glavo
R: je modrikasto siv, grlo in sprednji 

del sta črna
T: je popolnoma črn

4. HRANI SE:
F:   s semeni storžev, gozdnimi sadeži in 

bananami
J:    z rastlinskimi poganjki, gomolji, 

plodovi, korenikami, malimi 
vretenčarji, žuželkami, polži, ribami, 
jajci in mladimi ptiči, deževniki, 
pajki

N:  izključno s semeni vrtnin

5. GNEZDI:
A:  na nedostopnih, odmaknjenih tleh
U:  visoko v skalovju
H:  v morskih zalivih

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

6. SAMICA IZVALI:
V:  navadno 2 jajci
O:  navadno 7 jajc
L:   navadno 4 jajca

OOOOOO   je 
veličasten dolgonogi in dolgovrati 
ptič. Njegov kljun je močan in daljši od 
glave. Tudi razpon peruti je neverjetno 
velik: od 180 do 222 cm. Njegovo perje 
je modrikasto sivo, grlo in sprednji 
del sta črna. Na vrhu glave ima golo 
kožo rdeče barve. Čeprav živi v družbi 
vrstnikov, je boječ in nezaupljiv. Gnezdi 
v barjih tajge, na ravnicah ali ob 
samotnih nedostopnih gozdnih jezerih. 
V jeseni se iz Severne Evrope seli v 
toplejše kraje Afrike ali Iberskega 
polotoka. Je odličen vzdržljiv letalec, 
saj včasih brez varnega pristanka preleti 
več kot 1000 km. Ob močnem hrbtnem 
vetru doseže hitrost do 130 km/h. 

ŽE VEŠ:
- da je njegovo znanstveno ime Grus grus?
- da njegov kljun spominja na bodalo?
- da je glasen ptič? Novega življenja se oba 

veselita z glasnim kričanjem ali glasnim 
trobljenjem.

- da mladiči, ko jih mati prenaša na hrbtu, 
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kukajo radovedno iz perja kakor majhni 
periskopi?

- da letajo z iztegnjenim vratom in nogami?
- da ptice, ki so na čelu jate, ko se utrudijo, 

zamenjajo tiste iz zadnjega dela jate?
- da ga v Sloveniji lahko opazujemo predvsem 

marca ali novembra, ko nas preletijo v zračni 
»V« obliki?

-  da za Kitajce pomeni žerjav simbol pravičnosti 
in dolgoživosti?

-  da so ga keltski druidi in kitajski zdravilci 
častili kot sveto ptico? 

1. TA STROJ JE:
V: sodobno prirejen traktor za živino
Ž: dvigalo za dviganje, nakladanje, 

prenašanje
M: tovornjak za prevoz sadja

2. NAJDEMO GA:
A: v kleparskih delavnicah
I:  v večjih kopališčih
E: v skladiščih, pristaniščih, na 

gradbiščih, mostovih

3. NAREJEN JE:
K: iz plastike
A: iz lesa
R: iz železa

4. SESTAVLJEN JE:
J:  iz nosilne konstrukcije in roke
H: iz podvozja in vlečnega droga
Č: iz spiralastih vzmeti

5. LOČIMO GA PO DOLŽINI ROKE:
A: od 5 do 75 metrov 
P: od 5 do 175 metrov
L: od 5 do 15 metrov

6: STROJ UPRAVLJA:
K: traktorist
N: kapitan
V: žerjavist
 

OOOOOO  je 
gradbeni stroj, ki deluje na principu 
škripca. Je nepogrešljiv na gradbiščih, 
v skladiščih, pristaniščih in še 
marsikje. To je izjemno uporabna 
in dovršena transportna naprava. 
Omogoča poenostavitev mnogih del in 
razbremeni delavce. Z njim upravlja 
žerjavist.

ŽE VEŠ:
- da je bil izumljen v 19. stoletju?
- da gradbeni žerjav lahko upravljajo 

iz voznikove kabine ali z daljinskim 
krmiljenjem?

NADALJUJE



Pred davnimi časi je živel pameten car. Neke nedelje se je šel med 
polja sprehajat in je videl kmeta pri delu. Car je stopil k njemu in ga 

vprašal:
»Zakaj pa delaš v nedeljo? Ali je premalo 
delavnikov?«

»Ne bi delal, car, če ne bi bilo teh 
dvaintridesetih!«

Car se je zamislil: »Kaj neki bi to 
mogli biti?«

Premišljeval je in premišljeval, pa 
se ni ničesar spomnil in je vprašal 
kmeta:

»Povej mi, kaj je to – teh 
dvaintrideset?«
»Če ne bi bilo v ustih 

dvaintridesetih zob, mi ne bi bilo 
treba delati tudi v nedeljo!«
Potem je car ukazal kmetu:

»Nikomur tega ne 
omenjaj, dokler me ne 

boš še stokrat videl!«
Kmet je obljubil, da 

bo izpolnil ukaz.

ilustrirala prevedel
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorič Cvetko Zagorski

Pameten kmet     
EVROPSKE PRAVLJICE

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

LATVIJSKA PRAVLJICA
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Car se je vrnil domov, sklical vse svoje učenjake in jim rekel:
»Teden dni vam dam časa, da premislite in ugotovite, kdo so 

dvaintrideseti, zaradi katerih je treba še v nedeljo delati. Kdor mi bo 
pravilno odgovoril, tega bom nagradil.«

Učenjaki so se razšli in se zakopali v svoje misli in v debele knjige. 
Ničesar pametnega se niso spomnili. Potem pa se je eden izmed njim 
domislil in se odpravil prav k tistemu kmetu. Vprašal ga je:

»Mogoče veš, kdo so dvaintrideseti, zaradi katerih je treba tudi v 
nedeljo delati?«

Kmet je odgovoril: »Vem, pa ne smem povedati, dokler ne bom carja 
stokrat videl.«

»Povej mi, pa ti dam devetindevetdeset tolarjev!«
»Lepi denarci,« je pomislil kmet in povedal, da je to število zob v 

ustih, saj jih imamo dvaintrideset.«
Prišel je tretji dan. Vsi učenjaki so se zbrali pri carju. Vsak je nekaj 

povedal, a pravilni odgovor je imel le tisti, ki je obiskal kmeta.
»Jaz vem!« je zaklical.
»No, pa povej!«
»Zobje v ustih.«
»To ti je povedal kmet, ki sem ga srečal tisto nedeljo ...!«
Jezen se je car odpravil h kmetu. »Kako si mogel povedati o zobeh, 

preden si me stokrat videl?! Obljubil si mi!«
Kmet je iz škatle vzel vseh devetindevetdeset tolarjev in jih razložil 

po mizi.
»Devetindevetdesetkrat sem te videl na tolarjih, enkrat pa iz oči v 

oči. To je skupaj stokrat.«
Car je ostal brez besed. Še sam je dal kmetu denar. Vrnil se je domov 

in nagradil spretnega učenjaka. Nazadnje pa je rekel:
»Vse kaže na to, da je kmet pametnejši od mene!«
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ilustriral
Helena A. Bizjak
napisalA

Marko Rop

prazgodovinska basen  
ZMAJ IN OPICA
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prazgodovinska basen  
ZMAJ IN OPICA

Skozi pragozd prilomasti prazgodovinska zverina ali zmaj. 
Za sabo pušča pravo razdejanje pomendranih praproti in 
dreves. Kasneje nastane na tem mestu prvi prazgodovinski 
premogovnik.

Mnogo opic ostane brez krošnje nad glavo, zato se zvečer ob 
polni luni zberejo vse brezdomke. To je njihov prvi sestanek z 
resnejšo vsebino. Sprejmejo kolikor toliko pameten predlog, da 
bodo naslednje jutro pričakale zmaja s kokosovimi orehi. 

Tako se je začelo prvo smiselno ročno delo – obmetavanje 
zmaja, ampak trda zmajeva buča kokosovih orehov še čutila ni. 

Naslednji večer ob malo manj polni luni spet sledi sestanek. 
Tokrat zmaga predlog, da bo vsaka opica vrgla zjutraj na zmaja 
najbolj šilast kamen, ki ga bo našla. 

Naslednje jutro dva kamna zadeneta zmaja na rep. Čez 
kakšne tri minute pogleda navzgor k vreščečim opicam. (Toliko 
časa je namreč potrebovala zmajeva glava, da je dojela, kaj 
se je zgodilo repu.) Čez slabe tri minute pa se hudo razjezi. 
Takrat dojame vso globino dogodka s kamni, in sicer da je to 
upor proti njemu. Še sanja pa se mu ne, da je to hkrati začetek 
kamene dobe. 

Kot žrtve zmajeve jeze padejo štiri opice (dva samca in dve 
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samici) z drevesa na trda tla. Po tem ko se jim nekoliko razjasni 
v glavi, se postavijo za hip pokonci (tudi to je zelo pomembno), 
nato pa pokažejo odhajajočemu zmaju fige. 

V času zgodnjega krajca, spet čez nekaj dni, se opice že 
tretjič zberejo na edinem preostalem drevesu v tem delu 
džungle. Ta večer enoglasno sprejmejo predlog ene izmed opic, 
ki je ob padcu dobila najmočnejši pretres možganov. V glavi se 
ji zaiskri prva iskra čistega razuma, zato zine: »Zmaja bomo 
ugonobile tako, da mu bomo pot posule z bananinimi olupki!«

Rečeno, storjeno! Pa zmaj? No, kdo pa še ni padel na 
bananinih olupkih, če je stopil nanje?

Ves polomljen ubogi zmaj pogine. Navdušene opice na rokah 
odnesejo svojo pametnejšo kolegico v tisti del džungle, ki je 
še ni opustošil zmaj. Ovenčajo ji glavo s krono iz orhidej, jo 
posadijo na najlepšo vejo in jo okličejo za kralja ali kraljico 
džungle. 

Ali je bila ta opica ženskega ali moškega spola – o tem se 
palaentologi še danes prepirajo, saj okostja niso našli. 

Opica kralj ali kraljica postavi za svoje pomočnike tiste tri 
opice, ki so si ob padcu tudi nekoliko razrahljale možgane. 
Kasneje se izkažejo za prav bistre in sposobne voditi svoj trop. 

Po mojem skromnem mnenju pa vse to dogajanje nikakor ne 
kaže na to, da se je človek razvil iz opice. Manjka namreč vezni 
člen, ki ga palaentologi najbrž nikoli ne bodo našli, pa tudi vsa 
sodobna znanost govori proti temu. Današnji »homo sapiens« 
namreč pametnih sporočil sploh ne sprejema več. 
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MOŽ JE BREZ OBLEKE, 
LE KLOBUK IMA, 
PA SE NIČ NE TRESE, 
SAJ JE IZ SNEGA.

UGANKE

 

IZ OBLAKOV BELO BELIH 
BELE ZVEZDICE LETIJO, 
JIH LOVIM, DA BI JIH GLEDAL, 
PA SE MI TAKOJ STOPIJO.

 

VČASIH MOKER, VČASIH SUH, 
VČASIH RAHEL KAKOR PUH, 
VČASIH TRD IN ZLEDENEL, 
SPRVA VEDNO ČISTO BEL.

 

KAJ NASTOPI VSAKO ZIMO, 
KO DECEMBER SE IZTEČE 
IN SI VSI LJUDJE ŽELIMO 
ZDRAVJA TER MIRU IN SREČE?
 

Jasna Merkù
izbrala in ilustrirala
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

pisala, PISALNI STROJ, RAČUNALNIK

PISALNI STROJ

A, TUKAJ SI!
ZAČELA SEM 

PISATI ROMAN.TVOJ DEDEK 
JE NA NJEM PREVEDEL 

VELIKO KNJIG.

MORDA MI 
PRINESE 
SREČO.

PRENOSNI 
RAČUNALNIK

RAČUNALNIK JE ZAKON!
KADAR SE ZMOTIŠ, 
PRITISNEŠ NA TIPKO, 

PA JE! 

JOJ, OD RADIRANJA 
ME BOLI ROKA!

OH, NE 
PRITOŽUJ SE!

SVINČNIK 

RADIRKA KEMIČNI 
SVINČNIK 

ZVEZEK
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

pisala, PISALNI STROJ, RAČUNALNIK

PISALNI STROJ

A, TUKAJ SI!
ZAČELA SEM 

PISATI ROMAN.TVOJ DEDEK 
JE NA NJEM PREVEDEL 

VELIKO KNJIG.

MORDA MI 
PRINESE 
SREČO.

PRENOSNI 
RAČUNALNIK

RAČUNALNIK JE ZAKON!
KADAR SE ZMOTIŠ, 
PRITISNEŠ NA TIPKO, 

PA JE! 

JOJ, OD RADIRANJA 
ME BOLI ROKA!

OH, NE 
PRITOŽUJ SE!

SVINČNIK 

RADIRKA KEMIČNI 
SVINČNIK 

ZVEZEK

POVOŠČENA 
TABLICA 

NEKDAJ SO MORALI »ZVEZKE« 
POGRETI NA SONCU, DA SO 
LAHKO POPRAVILI NAPAKE.

PERO 

TUDI PISAL BI LAHKO 
BOLJ ČITLJIVO!

MOJA DOMAČA NALOGA 
JE KONČANA!

KOLIKO STRANI ROMANA 
PA SI TI NATIPKALA? AH, PISANJE DNEVNIKA 

MI BOLJ LEŽI!

JAZ PA RAJE RIŠEM. 
K SREČI MOJA TABLICA 

NI IZ VOSKA! HIHI!  

OSEBNI 
RAČUNALNIK

TISKALNIK
NALIVNO PERO

GRAFIČNA 
TABLICA

ELEKTRONSKO 
PERO

             
ROKOPISI SREDNJEVEŠKIH 
PISARJEV SO BILI PRAVE 

UMETNINE. 

STILUS ČRNILO
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ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI
Pepelkina večerja

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

Pravljico o Pepelki vsi poznamo. Saj veste, kako gre? Ubogi deklici 
je umrla mama in njen oče se je znova poročil. Mačeha je v nov zakon 
pripeljala dve hčeri, ki ju je bila Pepelka sprva prav vesela, saj je bila 
revica osamljena in si je želela družbe, toda deklici je nista marali in 
njuna mati jima je celo dajala potuho. Vse tri so se prav grdo spravile 
na siroto. Cele dneve je morala pospravljati po hiši, ribati, pometati, 
drgniti lonce, presti, tkati in tudi kuhati. Izrinile so jo iz spalnice 
in odtlej je spala kar ob ognjišču v pepelu, a vseeno ji hudobnice niso 
mogle do živega. Pepelka je bila pridna in spretna. Delo je zmeraj 
opravila vestno in pravočasno. Poleg tega je bila tudi lepa, čeprav 
je bila vsa siva od pepela. Mačehi to ni bilo po godu, zato je začela 
Pepelki nagajati in ji nalagati vedno težja dela. Stresla je košaro graha 
v pepel in ji ukazala, naj ga pobere ter očisti – vsega, do zadnjega zrna 
… Stresla je košaro kaše v pepel in ji ukazala, naj jo pobere ter očisti – 
vso, do zadnjega zrna … Stresla je košaro leče v pepel in ji ukazala, naj 
jo pobere ter očisti – vso, do zadnjega zrna, nato pa naj iz nje skuha 
večerjo … In tudi kruh mora biti na mizi! Naj ga kar sama zamesi in 
speče! Toda kot v vsaki pravljici je tudi v naši dobrota nagrajena in 
sreča se čez čas obrne v dekličino korist. Na grajskem plesu, ki se ga 
Pepelka na skrivaj udeleži, jo zagleda princ in se vanjo zaljubi do ušes. 
Seveda je moral premagati kar nekaj ovir, preden jo je našel, vendar je 
bil na koncu njegov trud poplačan. Čeveljček, ki ga je izgubila deklica, 
ko je s plesa hitela domov, se je prilegal samo njeni nogici …

  Preden se je Pepelka preselila v grajske sobane, kjer so ji stregli 
drugi, je pogosto kuhala jedi iz leče. 

NAJRAJE JE IMELA LEČO Z AJDOVO KAŠO.
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RECEPT
lečA z 
ajdovo 

1. Lečo operemo na cedilu pod tekočo vodo. 
Vsujemo jo v lonec in zalijemo s 3 čajnimi 
skodelicami vode. Kuhamo jo 10–15 minut. 
Na pol kuhano lečo precedimo, tekočino pa 
prihranimo.

2. V loncu, v katerem smo kuhali lečo, na 3 
jušnih žlicah olja na hitro popečemo kašo 
in jo zalijemo z 2,5 čajnima skodelicama 
tekočine, v kateri se je kuhala leča. Če 
tekočine ni dovolj, dolijemo malo vode. Ko 
kaša zavre, stresemo vanjo na pol kuhano 
lečo, premešamo in kuhamo na zmernem 
ognju še 20 minut ali natančneje, dokler 
se leča in kaša ne zmehčata. Takrat v lonec 
stresemo na obročke narezano čebulo, ki 
smo jo pred tem podušili na 3 jušnih žlicah 
oljčnega olja. Jed znova premešamo, jo 
odstavimo z ognja in počakamo 10 minut, 
preden jo postrežemo.

3. Zraven ponudimo črne olive, navaden jogurt 
in kak krhelj limone za tiste, ki jim prija 
kiselkast okus. Tudi solata iz surovega kislega 

zelja bi se prilegla k tej stari srednjeveški 
jedi, toda v tem primeru se odpovemo 
jogurtu in olivam. 

4. Namesto ajdove kaše lahko 
uporabimo riž, čeprav ga Pepelka ni 
kuhala, saj so si ga v starih časih lahko 
privoščili samo zelo bogati ljudje.

Saj res, kaj pa kruh? 
Seveda lahko pri tej 
jedi uživamo tudi 
kruh. Spekli ga 
bomo v naslednji 
številki Galeba z 
novim pravljičnim 
junakom.

Za 3 do 4 osebe 
potrebujemo::

1 čajno skodelico rjave leče
1 čajno skodelico ajdove 
kaše
2 srednje veliki čebuli
oljčno olje
sol
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DNEVNI SO KRATKI, 
SE KMALU STEMNI. 
A DOLGI VEČERI 
SO POLNI LUČI. 
 
KAKOR OTROCI 
VERJEMIMO V SANJE! 
KADAR SMO SREČNI, 
TO SREČA JE ZANJE. 
 
V VSAKI SNEŽINKI 
SO BISERČKI SKRITI, 
OBJEMI IN POLJUBI 
V NASMEH SO ZAVITI …

ilustrirala
Barbara Gregorič Gorenc
napisala

Živa Pahor

Praznična
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

Higiena je pol zdravja

Najprej preberi besedilo …
Zima je čas različnih . Na otroke, ki so pogosto v 

tesnem stiku z vrstniki, prežijo predvsem virusna obolenja, ki jim 

pravimo . Boleznim se ne moremo povsem izogniti: 

lahko pa jih omejimo oz. omilimo, če poskrbimo za ustrezno 

: redno si moramo umivati roke in  

prostore. Tudi zdrava prehrana je lahko pomembna oblika 

.

Če pa vseeno zbolimo, je dobro, da obiščemo zdravnika in da 

sledimo njegovim navodilom.

Nato pa ga dopolni  
z besedami  
iz spodnjega seznama: 
(pozor: besede moraš 
ustrezno sklanjati!)

viroza  

obolenje 

prezračevati  

preventiva higiena
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zakaj--------zakaj--
--

--
--- ?

Kako odpravljamo umazanijo z različnih površin?
Glagole na levi poveži s sličicami:

umijemo (si) …

operemo … 

očistimo …

pomijemo …

LE ZAKAJ …? 

Ali veš, zakaj včasih rečemo, da si »operemo roke« ali da »umijemo 

posodo«? To je zato, ker imamo v italijanščini en sam glagol, 

LAVARE, ki ga uporabljamo v vseh gornjih primerih. V slovenščini pa 

imamo več glagolov in vedeti moramo, kdaj uporabljamo katerega.
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Kaj je to? 
Sličice poveži z ustreznimi besedami:

brizga 

stetoskop 

vata 

obliž 

razkužilo 

povoj 

pinceta 

zdravniška halja

 infuzija 

tablete

sirup 

čakalnica
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Pri zdravniku
Alenka pripoveduje prijateljici Špeli, kako je morala k zdravniku.  
A njena pripoved je nerodna. 

Pomagaj ji sestaviti opis, ki ga bo Špela razumela. Uporabi te besedne zveze:

biti naročen; ambulanto; zlomiti (si); napotnica; ordinirati; rentgen; urgenca

e prezračevati  preventiva  

Alenkina 
pripoved

Kako naj Alenka pove, kaj se je zgodilo,  
zato da jo bo Špela razumela?

rdeča,  
zatečena roka

V soboto sem 
padla med 
smučanjem; 
mama je 
mislila, da sem 
si razbila roko.

bolnišnica

Ker me je hudo 
bolelo, me je 
mama peljala v 
bolnišnico na 
prvo pomoč.

rentgen
A žarki so 
pokazali,  
da sem se samo 
udarila.

zdravnica 
v svoji  
ambulanti

Naslednjega 
dne sem šla v 
studio k svoji 
zdravnici.

recept
Dal mi je 
impenjativo  
za specialista.

zdravnik
Specialist 
ortoped 
sprejema samo  
ob ponedeljkih.

ponedeljek 9.00 
Pri njem imam 
zmenek v 
ponedeljek  
ob 9.00

Popravljeno besedilo pošljite na galeb@ztt-est.it, izbranega srečneža pa čaka nagrada.
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1

2

Premetanka! Išči v vseh smereh!

V premetanki ti ostajajo črke. S temi dopolni naslov:
ZASPANA __________ O NILSKEM KONJU.
V premetanki poišči priimek ilustratorja Zaspane basni. 
To je MARKO __________ .

2.Besedam poišči manjšalnice in ljubkovalnice!
konj – __________   mladič - __________
krokodil – __________   glas - __________
mama -__________     sin - __________ 
zob - __________           ptič - __________

GALEBOVKviz 5

pripravila
nevenka škrl j

NILSKI

KONJ

KROKODIL

NIL

MAMA

POPOLDAN

PTIČI

GLAS

OTROK

USTA

PLAVANJE

GOBEC  

SOVRAŽNIK  

ZOB  

PRIJATELJ

VEČER

MOČ 

STRAN

ROP

B R O P N I L A U P

K S O V I Z O B S O

R C T E L I Č I T P

O E R Č S M O Č A O

K B O E K O N J E L

O O K R I M A M A D

D G L A S T R A N A

I P L A V A N J E N

L P R I J A T E L J

S O V R A Ž N I K N



3

4

5

6

Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

3.Poišči pravilen odgovor!
Basen je:
A) daljša živalska zgodbica
B) krajša živalska zgodbica
C) krajša živalska pesmica

V basni nastopajo:
A) škratki
B) palčki
C) živalice

Kdo nastopa v Zaspani basni?
A) krokodilček in nilski konjiček
B) krokodilček in ribica
C) nilski konjiček in ribica

Kaj delata prijateljčka?
A) tekmujeta v plavanju
B) tekmujeta v vesljanju
C) tekmujeta v potapljanju

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

I

NOVOST

Kaj si mislita mami,  
ko ju zagledata?
A) kako lepo se igrata
B) joj, moj sinek je v smrtni 

nevarnosti
C) joj, moj sinek je preveč dober

Zakaj sta tako mislili?
A) ker, sta bili skregani
B) ker, sta bili v strahu
C) ker, krokodili in nilski konji
   niso bili nikoli prijatelji

Otroka sta mami prosila:
A) »Ljuba mama, pojej mojega 

prijatelja!«
B) »Ljuba mama, požri mojega 

prijatelja!«
C) »Ljuba mama, pusti živeti  

mojega prijatelja!« 

Vsaka basen se konča z življenjskim naukom.  
Poišči ga v Zaspani basni!
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Kaj ti pomeni beseda prijateljstvo?
Da ___________________________ .
Da ___________________________ .
Da ___________________________ . 

Kdo je tvoj –a najljubši -a prijatelj - ica?
Opiši ga –jo!
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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pišejo in rišejo
naši  šolarji NA SPLETNI STRANI  

www.galeb.it

Pietro Gaspa,  3 .r. Stella Manti ,  3 .r. Viktorija  Adamič,   5 .r.

Nicole Movio,  3 .r.Kristian Cante,  3 .r.

OŠ 

"STANKO  

GRUDEN"

ŠEMPOLAJ

Nika Ruzzier,4.r.
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COŠ  

"1. MAJ"  

ZGONIK 
  

G  ZGODBE  
GOZDNA VILA GAJA IN LETEČI GOBAN
Gozdna vila Gaja je živela z drugimi 

vilami v čarobnem gozdu, tam gor za sed-
mimi gorami in sedmimi griči.
Vse vile so živele v lepih gobicah, samo 

Gaja je živela v grdem gobanu. A ta go-
ban je bil poseben. Hodil je v gimnazijo 
za čarovnike in znal je leteti. Njegova 
starša sta bila Grof Golob in Grofica Go-
lobica.
Nekega dne si je Gaja zaželela na potep. 

Zajahala je gobana in poletela sta daleč v 
goščavo in visoko v nebo. Na robu gozda 
priletita do hišice. Goban je zastokal in 
rekel: »Moja glava, kako me boli!« V hiši 
je živela Gerta, gluha in sitna gospa. Ko 
je zaslišala ta trušč, je stekla iz hiše in 
zagledala gobana: »Neverjetno, goba je 
priletela z neba! Za večerjo jo bom na-
redila.«
Prestrašena vila Gaja je takoj izrekla 

čarobne besede:   
»Hitro svinjsko kračo in krompir za 

gospo Gerto prinesi prijatelj netopir.«
In glej, čudež, netopir je pred prag po-

ložil velik krožnik poln dobrot.
Gospa Gerta je takoj pozabila na go-

bana, se vsedla za mizo in se z veseljem 
lotila večerje. Gaja in leteči goban pa sta 
z olajšanjem poletela proti domu.
   Giada Passelli, 5. r.

NEVIHTA V GOZDU
Včeraj sem šla v gozd z gospo Gerto. 
Srečala sem vilo Gajo in njeno sestro 

Gabrielo. Gaja je živela v lepi rdeči gobi-
ci, sestra Gabriela pa v enem grdem in 
gnilem gobanu. Gabriela je bila sitna in 
gluha. Ves dan je samo godrnjala. Gaja pa 
je bila prijazna in vedno nasmejana. Kar 
naenkrat sva zaslišali grmenje.
»Ojoj, groza, kaj pa sedaj? Nevihta bo!« 

je zastokala Gerta. 
Gaja je rekla: »Ne skrbi!«
»Gaja, gozdna vila,
vse bo uredila.
Gala, gala, bli, bli, bli,
v gozdu vili se bosta spremenili!«
In tako sva se spremenili v dve majhni 

vili. »Neverjetno kako sva postali 
majhni!« sem vzkliknila. »In še leteti 
znava.«
Gaja je zaklicala: »Brž pohitita, v mojo 

gobo se preselita..« Sedaj sva bili na var-

nem. Gaja je bila zelo gosto-
ljubna. Pokazala nama je njeno 
stanovanje in poslušali sva vili-
no glasbo. Ponudila nama je tudi večerjo: 
grah in grozdje. Ko je  nevihta ponehala, 
nas je spet spremenila.
Zahvalili sva se prijazni vili Gaji, Gabri-

ela pa je še vedno godrnjala za nama.
   Nicole Passelli, 5. r.

STRAH
Nekega groznega jutra se je v gorah pri-

kazalo strašilo, ime mu je bilo Gugalček.
Bil je grbast in grd. Najraje je strašil 

Gajo, ko se je gugala na gugalnici. Glasno 
je rjovel in godrnjal, da se je uboga Gaja 
ustrašila in zbežala v gozd. Bežala je in 
kričala na vse grlo: »Na pomoč!« Slišala 
jo je gospa Gerta, ki je živela v gozdni 
kolibi. Bila je zelo gostoljubna in zato je 
dovolila Gaji, da se je skrila v kuhinjo, kjer 
je Gerta ravnokar kuhala gobovo juho. 
Takoj za tem je priletel v kuhinjo tudi 

Gugalček. Ker je bila Gerta malce gluha, se 
ni prav nič ustrašila njegovega godrnjanja 
in mu ponudila malo gobove juhe. 

Strašilo je bilo tako ganjeno, da ni ni-
koli več strašilo Gaje!    
 Ivan Rebec, 5. r.

DRUŽINA GABI
Nekoč je v majhni hišici na robu gozda 

živela družina Gabi.
Oče Gašper je vsako jutro šel v službo in 

je tam ostal do večera. Mama Gerta je bila 
gostoljubna; v četrtek se je srečala z gospo 
Gabrielo na tržnici, kjer je kupila gobe za 
gobjo omako. Gašper in Gerta sta imela 
tri otroke: Gajo, Gaja in Gvendi. Gaja je 
bila najstarejša hči. Rada se je gugala na 
gugalnici. Imela je tudi ptička Gugalčka 
in tudi on se je rad gugal. Gaj je bil edini 
sin in je nagajal vsej družini. Poslušal je 
očeta, ki je glasno godrnjal in se smejal. 
Gvendi je bila najmlajša v družini. Pozimi 
je šla s prijteljico Greto na zasnežene gore 
smučat.

Preden so otroci zaspali, jim je oče pri-
povedoval zgodbe o gozdnih vilah in gro-
zovitih konjenikih.     

Sara Taucer, 5. r.

Nicole Movio,  3 .r.



Abel Rismondo,  2 .r.

pišejo in rišejo
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GOBEOŠ  

"ALOJZ 

GRADNIK" 

COL 
  

Aleksandra Zenic,2.r.

Bastian Rismondo,  3 .r.

Lana Skabar,  2 .r.
Isabel Furlan,  1 .r.

Aurora Antonaglia,  2 .r.
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Peter Chert,  2 .r.

Veronika Metlica,2.r.

Anna Vodopivec,  2 .r.

Ludovico Klauer,  2 .r.

David Gruden,  2 .r.

Sara Kutin,  3 .r.

T ilen Gergolet,2.r.

Manuel Puric,  2 .r.
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Devan Kral j,  5 .r. Gal Leonard Kalc,  5 .r. 

Kevin Mesar,  5 .r. Emil  Kerpan,  5 .r. 

Costanza Capovilla Nemenz,  5 .r. Cecil ia  Altin,  5 .r.  

COŠ  

"P. TO
MAŽIČ" 

 TREBČE
5. R.

 
Knjižne nagrade 
Kristian Cante, 3.r., Pietro Gaspa, 3.r., Viktorija Adamič, 5.r.,  
OŠ "Stanko Gruden" - ŠEMPOLAJ, Giada Passelli, 5.r., Nicole Passelli, 5.r., Sara 
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Metlica, 2.r., Sara Kutin, 3.r., OŠ "Alojz Gradnik" - COL

VAŠ KOTIČEK na:  
www.galeb.it
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Jaz sem muzikant, 
po celem svetu znan … jaz znam igrati …

ESTER DERGANC

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

NA LINKU LAHKO  
POSLUŠAŠ ORKESTER 
KAZOOJEV:

Če ga želimo narediti, 

potrebujemo približno  

10-12 cm dolg košček  

lesa iz bambusa. Na zgornji 

del bambusa zvrtamo 

majhno luknjico, drugo 

stran bambusa pa zapremo  

s koščkom prozorne 

najlonske vrečke.  

To pritrdimo z elastiko in  

že lahko igramo melodijo. 

Jakost zvoka, ki jo bo izdal 

kazoo je odvisna od dolžine 

lesa in od širine luknje.

Kazoo spada v skupino membrafonov. To so instrumenti, ki proizvajajo zvok preko 

membrane in se ne intonirajo. Zvok nastane ob tresenju membrane, torej vse kar moramo 

storiti je pihati v luknjico v obliki brbranja.

Kazoo je odličen instrument za spremljavo, ne potrebujemo nobenega glasbenega 

predznanja. Dovolj je, da poznamo melodijo pesmi ter jo brbramo v instrument. 

Kazoo lahko kupimo ali naredimo sami. .

na Kazoo!


