V daljnem šolskem
letu 1954/55 so
učenci slovenskih
osnovnih in nižjih
srednjih šol v Trstu
in Gorici prvič dobili
v roke mladinsko
revijo Galeb. To je bilo pred natanko 60 leti in v šolskih
klopeh so takrat verjetno sedeli vaši stari starši. Revije so
se zelo veselili prav vsi: mladi bralci, njihovi straši in tudi
učitelji, saj so bile takrat revije
v slovenskem jeziku
zelo redke.
Pri pouku so
namreč uporabljali
le učbenike in
knjige, zato je bil
prihod mesečnika z
zgodbami, pesmimi in
križankami pravzaprav
velik praznik.
Revija Galeb
izhaja še danes in
prav gotovo jo redno
prebirate tudi vi! Od
prve številke do danes
pa so se njene strani zelo spremenile
... Vedeti morate, da na začetku in še
veliko let potem niso poznali niti
računalnika niti interneta. Delo je
zato potekalo počasneje, zgodbe in

1954
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pesmi so pisali na roko ali na pisalni stroj, pri tisku pa so
najprej uporabljali črno in nato še ostale barve, a samo po
eno naenkrat …
Z leti so postale naslovnice vedno bolj pisane, na
notranjih straneh so se začele pojavljati najprej črno-bele
in nato še barvne fotografije, v šolskem letu 1992/93 pa
so Galebove strani zaživele v vseh barvnih odtenkih in
končno postale podobne današnjim.
Pred 60 leti so mladi vaših let radi prebirali novice in
zanimivosti o športu, filmih, znanih osebnostih, stripe in
zgodbe v nadaljevanjih o oddaljenih in nepoznanih narodih,
opise znanstvenih
poskusov, življenja
in navad živali
ter o zgodovini
domačih krajev.
Za večino je bil
Galeb edina revija,
v kateri so našli
vsega po malem in
zato so ga prebirali
od začetka do konca!

»Mirta, saj veš,
da sem trdoživ
a! Mislim pa,
nič takega in sem
da se mi ni pripeti
enostavno prespa
lo
la dolgo zimo
Sem pač nekolik
tako kot ostale
o zgodaj začela,
žabe.
« se je nasmeh
»Jaz nisem obupal
nila Polona.
in nikoli ne bom!«
je pohitel Svit.
»Saj vem, Svit,
saj vem,« se
je nežno nasmeh
pobožala po licu.
nila Polona in
»Lačna sem.
ga
Pojedla
bi kaj, potem
povedala, kaj se
pa mi bosta
je zgodilo s ščurki.
«
»Seveda! Takoj
skočim do Lole
in ji naročim
junakinjo!« se
obilno kosilo
je Mirta obrnila
za našo
na peti in že
Čim prej je hotela
je ni bilo več
v sobici.
vse obvestiti,
da se je Polona
Lola je morala
vrnila med žive!
zato hitro zapret
i lokal, saj so
in daleč, da bi
vanj pridrveli
ponovno videli
od blizu
junakinjo, ki je
ščurke. V lokal
premagala zatiral
so spustili samo
ske
Maria,
ki
je pridrvel na
ko je slišal za
motorju takoj,
žabjo vrnitev.
»Torej, še enkrat
mi razložite. Kaj
ste naredili s
med mlaskanjem
ščurki?« je Polona
in cmokanjem
vprašala prijate
»Ko si nesrečno
lje.
padla, smo te
najprej oskrbel
zmeraj živa. Naloži
i in preverili,
li smo te v prikoli
če si še
co, Svit pa je
Medtem smo zvezali
ves čas pazil nate.
vse zajete ščurke
in jih zaprli v
se nam ni niti
kletke. Izmuzn
eden. Do mesta
il
smo jih tovoril
začasno namest
i kar tri dni
ili v največjo
in jih
dvorano v mestu.
sršeni, dokler
Stražil
i so jih močni
se nismo odločil
i, da jih bomo
plujejo v daljne
natovorili na
kraje. Ravno pred
ladje, ki
nekaj dnevi smo
kletke. Mislim
se znebili še zadnje
, da se ne bodo
nikoli več vrnili,«
pripoved.
je Mario končal
dolgo
»Pa Viki? Ste tudi
njega poslali čez
lužo?« je bila radove
Polona, ki se
ni mogla načudi
dna
ti, kako dober
izmislili njeni
načrt so si
prijatelji.
»Viki je prenev
aren, da bi ga
kar tako pustili
ladjo. Lahko bi
na
pobegnil in organi
ziral upor na
ter si podredil
ladji
mornarje. Nismo
želeli tvegati,
ostaja zaprt do
zato
konca življenja.
Kot nam je znano,
bo to trajalo zelo
dolgo.«
»A brez skrbi,
Polona, iz te
kletke nikakor
more pobegniti!
ne
A preidimo k prijetn
ejšim temam.
Kdaj bosta spet
nastopila s Svitom
? Medtem ko
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pripravila

jasna merkù

PISANA GREDA
Z ostanki
Vrtovi so polni prelepih barvnih cvetlic.
ustvarimo skupaj
lepenke, pasteli, škarjami in lepilom
pisano gredico polno pisanih rožic!

C

POTREBŠČINE

daljši
S pomočjo škarij izstrižimo
Nanj
pas iz valovite lepenke.
v neenakomernih presledkih
S pomočjo
nalepimo peclje rož.
narišemo
barvnih pastelov posebej

jih izstrižemo in
rožic. Lepše izberemo,
več različnih barvastih
Po potrebi
ki smo jih prej zalepili.
prilepimo na vrh pecljev,
z rožami na nekaterih
listič. Pas iz lepenke
dodamo še kak zelen
gredico, ki bo
tako ustvarimo izvirno
mestih upognemo in
naše domove.
prinašala veselje v

ŠKARJE
PASTELI
LEPENKA
LEPILO
ČOPIČI

E

D
F

G

B

A
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Da boste najbolje
razumeli,
kako je izgledal Galeb pred
60 leti, smo vam pripravili
izbor pesmi, zgodb
in ilustracij, ki so
kratkočasile dneve vaših
non in nonotov.
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Ali ste se kdaj vprašali, kako nastane Galeb?
Da ga lahko držite v rokah, se morajo uredniki, pisatelji,
ilustratorji, pesniki, oblikovalci in drugi ustvarjalci zelo
potruditi. Kdo vse so to? Prelistajte naslednje strani in
najdite opise vsakega izmed njih. Izbrali smo tudi nekatere
pomembne ljudi, ki so ustvarjali prve Galebe. Ker pa je
seznam vseh, ki so z revijo sodelovali do danes, izredno
dolg, bomo o njih pisali v posebni knjigi.

?

Kdo torej ustvarja revijo

seveda!)
Glavni ali odgovorni urednik (ali urednica,
zbira
revije je tista oseba, ki se pogovori z avtorji,
vse ostalo
in
nke
križa
ke,
zgodbe, pesmi, ilustracije, ugan
ter poskrbi, da gre revija pravočasno v tisk.
Bo na prvi strani vaša risbica ali ilustracija
bo tudi
umetnika? Kje bo pesmica in kje zgodba? Ali
igra
kakšna praktična naloga, uganka ali nagradna
ik ali
za bralce? O vseh teh vprašanjih se mora uredn
em,
urednica odločiti, preden revijo preda oblikovalc
ki ji dajo končni izgled.

PISATELJ

UREDNIK

OBLIKOVALEC
LEKTOR

tiskarski škrat

PESNIK

ILUSTRATOR
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TISKAR

raznašalec

Galeb je imel veliko urednikov,
v prvih letih so to bili:

UREDNIK

MARA SAMSA
(1906–1959), učiteljica, novinarka in pisateljica
Rekli so ji tudi Galebova mati, saj je bila med pobudniki
in ustanovitelji revije, a jo je zaradi bolezni vodila
le kratek čas. Z Galebom je želela svojim ljubljenim
šolarjem obogatiti slovenski jezik ter krepiti njihovo
zavest. Po njej se imenuje osnovna šola pri Domju.

»Galeb je torej morska ptica, ki se v ponosnem letu dvigne

z domačega obrežja, preleti širno morsko prostranstvo in se
utrujena vrača nazaj. Za nas pa, ki smo ob morju doma in
ki ga ljubimo, tako, kot ljubimo bore in Kras, je galeb tudi
pravljična prispodoba te naše obrobne slovenske zemlje, ki
je naša domovina.
Ko smo iskali ime reviji, ki je namenjena vam, dragi otroci, nam je vstala pred očmi njena podoba. Pred nami sta
ležala Trst in morje, in sonce se je v tisočerih kristalih poigravalo z njim. Toda nenadno se je nebo stemnilo. Nevihta
se je bližala in morje je pričelo butati ob skale, kot bi tako
nadaljevalo svojo večnostno pesem. V tišino so se tedaj zaprle naše bele kraške vasi in srca so se skrčila v trepetu za
tistimi, ki si na morju služijo svoj grenki kruh. Ko pa je huda
ura minila in se je morje umirilo, se je izza kraških obronkov
spet zabelil Nanos in tam za njim smo zaslutili vso domovino tja do Triglava in še onkraj Karavank. In ponosni smo bili
na njeno lepoto, na naš rod in jezik, na vse, kar je lepega
povedano v njem in je naše kulturno bogastvo.

«

Tako je v prvi številki Galeba leta 1954 pisala njegova
ustanoviteljica Mara Samsa.
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MILAN JEREB
(1900–1969), učitelj in veliki prijatelj mladine
Po smrti prve urednice Mare Samsa je Milan Jereb
prevzel Galebove vajeti. Dobrih 14 let je opravljal
uredniško delo z mislijo na otroke. Vedel je, da dobra
revija potrebuje samo odlične ilustratorje, pesnike in
pisatelje, ki jih je nenehno iskal, čeprav je tudi sam
pisal in večkrat sestavljal križanke ter uganke.
»Sonce sijalo je, bil je lep dan,
ko je stopil v moj skromni stan.
Nalahno potrkal je. Doma sem bil sam.
Predstavil se je: »Danes pa k vam
je našel pot nemirni Galeb,
njegov urednik sem, Milan Jereb«.
Krepko stisnil sem mu rokó,
zazrl se v njegovo jasno oko.
Videl sem: kres je v globini gorel,
ogenj domovinske ljubezni plamtel.
Nad njim je prhutal žareči Galeb
in širil toploto na vse strani.
Že srce je spoznalo ga, bil je Milan Jereb.w

(Gustav Strniša, Milan
Jereb, 16. letnik, št. 5,
str. 109, 1. in 2. kitica)

IVAN GRBEC
(1889–1966), učitelj, skladatelj in zborovodja
Doma je bil iz Škednja, kjer je že kot otrok zelo rad
pel. Bil je profesor glasbe in velik ljubitelj zborovskega
petja. Napisal je ogromno skladb za zbore vseh vrst in
je bil priljubljen povsod, kjer je poučeval. Po njem se
imenujeta osnovna šola in kulturno društvo iz Škednja.
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ALBIN BUBNIČ
(1919–1978), učitelj in časnikar
Uredniku Albinu Bubniču je slovenska beseda ogromno
pomenila. Zanj je bila kot seme najlepših rož,
ki ga je treba vsaditi v mlade ljudi, da bodo iz njega
zrasli raznobarvni cvetovi. Albin Bubnič je v Galebu
uresničeval dvoje ljubezni: ljubezen do slovenske besede
in ljubezen do mladine.

LOJZE ABRAM
(1933–), publicist, urednik in časnikar
Lojze Abram je bil Galebov urednik kar 26 let. Že od
malih nog je bil velik navdušenec nad športom in
kulturo. Prizadeval si je, da bi bil v vsaki številki Galeba
tudi prispevek s športno tematiko, saj je bil prepričan,
da je šport za mladino zelo pomemben.

MAJDA ŽELEZNIK
Majda Železnik si je skoraj dvajset let
z veliko vnemo in skrbjo prizadevala,
da bi bil Galeb iz leta v leto boljši.
Zelo pri srcu ji je bil stik z mladimi bralci. Stalno je
iskala nove, predvsem pa odlične avtorje in ilustratorje.
Ustvarjala je nove rubrike in dodajala sodobne
vsebine. Sčasoma se je nabralo zelo veliko dobrih
literarnih vsebin, zato je dala pobudo za ustanovitev
Galebove knjižnice. Od takrat se je v njej nabralo 55
Galebovih knjig za otroke in mladino. Za časa njenega
urednikovanja (od leta 1992) je Galeb v celoti izhajal v
barvah in dvakrat povečal format do sedanjega na A4.
Odgovorna urednika Galeba sta bila tudi Dušan Udovič
in Igor Gabrovec, danes pa ga uspešno vodi Alina Carli.
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in ilustratorka sta tista,
ki poskrbita za ilustracije; to so
vse tiste risbe in slike, ki s svojimi
barvami in motivi obogatijo posamezne zgodbe.
Včasih so ilustracije zelo enostavne in drobne,
lahko pa so tudi velike in pisane. Dobri ilustratorji znajo
že z nekaj črtami povzeti junakove značilnosti in mogoče
celo zgodbo …

ILUSTRATOR

ROBERT HLAVATY
(1897–1982), zobozdravnik in slikar
Bil je sin čeških staršev in velik ljubitelj Krasa.
Po poklicu je bil sicer zobozdravnik, a se je že v šoli
izkazal kot ilustrator in karikaturist. Ustvarjal je
prelepe akvarele in sodeloval s številnimi mladinskimi
revijami in časopisi.
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MILKO BAMBIČ
(1905–1991), slikar, karikaturist, umetnostni kritik
in mladinski pisatelj
Velja za enega najbolj domiselnih slovenskih
ilustratorjev, ki je ogromno pisal in risal za mladino.
Ukvarjal pa se je tudi z reklamo: njegova tri srca so še
danes prepoznavni znak Radenske. Bil je izumitelj in je
govoril devet jezikov.
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BOGDAN GROM
(1908–2013), slikar, ilustrator, grafik in kipar
Najprej je potoval in živel v različnih evropskih mestih,
leta 1957 pa se je preselil v ZDA, kjer je ustvarjal in
razstavljal, a je kljub temu ostal zelo vezan na Trst in
njegovo podeželje. Mednarodno poznan umetnik je prejel
veliko nagrad, čez veliko lužo pa je zaznamoval številne
palače, trge in cerkve predvsem z vitraži in mozaiki.
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AVGUST ČERNIGOJ
(1898–1985), slikar in grafik
Študiral je v Nemčiji, kjer je prišel v stik z avantgardo
– takratno sodobno umetnostjo. Pravimo, da je bil
konstruktivist. Ukvarjal se je s slikanjem velikih ladijskih
dekoracij, ustvarjal je krajine, marine, tihožitja in
portrete. Bil je profesor risanja na slovenskih šolah v
Trstu, v starosti se je ukvarjal predvsem z risbo, grafiko
in akvarelom.
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BOŽO KOS
(1931–2009), fizik, ilustrator, urednik, satirik
Bil je zelo nadarjen in duhovit, objavljal je v revijah
in knjigah za vse starosti, zaradi česar je prejel tudi
veliko nagrad. Velja za enega najbolj inovativnih in
prepoznavnih slovenskih ilustratorjev.
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KLAVDIJ PALČIČ
(1940–), slikar in grafik
Bil je učenec Avgusta Černigoja in tudi sam je poučeval
risanje in zgodovino umetnosti na slovenskih šolah v Trstu
in Gorici. Je avtor tudi zelo številnih ilustracij v Galebu,
v gledališču pa je ustvaril scenografije in kostume.
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in pesnica sta pozorna
opazovalca sveta, ki zgoščeno
zapišeta svoje misli in jih nato
pripovedujeta ljudem. Lahko se tudi pošalita ali
pa povesta kaj zelo resnega.

PESNIK

PIKAPOLONICA
Pikapolonpolončica!
Oj pisana ti deklica,
od kod si priletela k nam?
In kam namenjena si, kam?
Bi rada ven vzletela spet,
bi rada ven iz sobe v svet?
Ne vidiš? Zunaj je že mraz.
Ostani tukaj. Tu pri nas
imeli vsi te bomo radi.
Ko pa toplo bo spet spomladi,
koj lahko odletiš spet tja,
kjer tvoji dragi so doma.
Alojz Gradnik

(Letnik 1, št. 5, str. 12)

OBISK
»Dobro jutro, stric PONEDELJEK
boter TOREK je že vstal?«
»Prav zares, soseda SREDA,
dobro se je nasmrčal,
pa je prišel ponj ČETRTEK,
k ujcu PETKU sta odšla,
na križišču sredi pota
se pridruži še SOBOTA,
ta pripelje še mesarja
in zakoljejo komarja,
naredijo krvavice,
klobasice pečenice,
saj bo jutri dan veselja
v vas prispe gospa NEDELJA.«
Albert Širok

(Letnik 5, št. 3, str. 54)
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OD LEVE PROTI DESNI,
ENA, DVE, TRI,
ENA, DVE, TRI,
MAČKA NAS LOVI.
OD DESNE PROTI LEVI
ENA, DVE, TRI,
ENA, DVE, TRI,
NAS NIKJER VEČ NI.
ŽE V LUKNJI SMO NA VARNEM
ENA, DVE, TRI,
ENA, DVE, TRI,
MAČKA PA STRMI, STRMI.

(Letnik 5 (1958/59), št. 1, str. 7)
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Gustav Strniša

ŽIVI MEDVEDEK

Ilustriral: Klavdij Palčič

MEDO, MEDO, MEDO,
LJUBI POLNO SKLEDO,
ČE PA POLNE SKLEDE NI,
MALI MEDO SE JEZI.

MEDO STRESA HRUŠKO,
HRUŠKO DEBELUŠKO,
ČE NANJ HRUŠKA PRILETI,
MEDO SMRKA, SE SOLZI.

TRUDEN TAVA NA DVORIŠČE,
SVOJO MAMICO TAM IŠČE,
MAMICE NJEGOVE NI,
MEDO SE NOČI BOJI.

KO PA SANJA, SE SMEHLJA,
MAMICA OBJEMA GA:
»EJ, TI ZLATI MOJ MEDVEDEK,
POJDIVA NA SLADKI MEDEK!«

(Letnik 10 (1963-/64), št. 2, str. 28)
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MAJEJO SE TEMNE SMREKE –
SEM IN TJA, SEM IN TJA …
MAJEJO SE SIVI BORI –
SEM IN TJA, SEM IN TJA …
MAJEJO SE ŠE OBLAKI
VRH NEBA – SEM IN TJA …
KDO JE, KDO JE, KI Z DREVESI
IN OBLAKI SE IGRA?
TO PRIŠEL JE VETER Z JUGA,
TOPLI VETER OD MORJA,
PA VES SVET SE JE ZAMAJAL –
SEM IN TJA, SEM IN TJA …

(Letnik 10 (1963-/64), št. 7, str. 153)
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VRTILJAK

Danilo Gorinšek
Ilustriral: Klavdij Palčič

NAOKROG GRE VRTILJAK,
VRTILJAK ČETVEROKRAK,
H KRAKOM KONJ’ČKI SO PRIPETI,
ISKRO DIRJAJO PO SVETI …
PRVI KONJ’ČEK VES ZELEN JE,
KOT SPOMLADI JE BRSTENJE,
DRUGI ZLAT JE, KOT SO KLASI,
DOZORELI V LETNEM ČASI,
TRETJI SIV JE, KOT V JESENI
NAŠI DNEVI SO MEGLENI,
ZADNJI PA VES BEL BLEŠČI SE,
KOT POZIMI SNEG ISKRI SE …
NAOKROG GRE VRTILJAK,
VRTILJAK ČETVEROKRAK,
SUČE SE IZ VEKA V VEK
– LETNIH ČASOV KROŽNI TEK.
(Letnik 10 (1963-/64), št. 4, str. 95)
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in pisateljica sta, podobno kot
pesnik/pesnica, zelo pozorna na
vse, kar se dogaja okoli njiju, le da
imata pri pisanju najraje daljša besedila. V njih
se lahko posvetita podrobnostim, opisom in tudi
dialogom med junaki. Pri pisanju uporabljata domišljijo in
sta zelo pozorna pri izbiranju primernih besed. V Galebu
so objavljali tudi zgodbe velikih slovenskih in svetovnih
pisateljev, ki so prej že izšle v knjižni obliki. Mnogo
avtorjev pa je besedila pisalo samo za Galeb.

PISATELJ

GODCI S SLOP

Ne vem, če je ob koncu Istre ali ob začetku Brkinov vas
Slope. Imeli so pa v Slopah take godce, da so jih vabili v
vse druge vasi: Za ohcet, za pust, za ples … Nekdaj so se s
take zabave vračali od daleč v noči skozi gozd domov. Ni
zadosti, da so bili izmučeni od poti, od pijače in od pozne
nočne ure, vse različnejše in vse močnejše nekaj lomasti
in godrnja tja proti njim in godcem ni ostalo drugega kot
hitro splezati na bližnje drevo.
Kmalu prilomasti do drevesa medved. S šapami se
pripravlja, da spleza tudi on na drevo. Godci se tresejo
v smrtnem strahu. Eden od njih se pa zave in pravi:
Prijatelji, če moramo umreti – ali ne bi bilo prav, da si
poprej še enkrat zagodemo?!
Ko so svoja piskala pritisnili na ustne, so tako strašno
zatrobili, da se je medved stresel in bežal, kar so ga noge
nesle. Kosmate mrcine ni bilo več na spregled, tako všeč
mu je bila muzika.
Ivan Gobec

(Letnik 2, št. 2–3, str. 57)
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Butalcem je bilo sitno, da so morali sol kupovati. Pa so
sklenili, da bodo sol pridelovali sami doma.
Pa so spomladi vsak okoli svoje koče posejali sol, da
jo bo gospodinja imela kar pri rokah kakor peteršiljček.
In potem je padal dež in je sijalo ljubo sonce. Kmalu
je pognalo mlado zelenje. Pa kar je pognalo, so bile
same koprive in nič drugega.
Pa so Butalci gledali in so jemali lističe na jezik:
pošteno jih je opeklo. Zadovoljno so dejali:
»Ajsa! Mlada je sol – že zdaj je tako ostra. Kako bo
šele slana, kadar dozori!«

(Letnik 5 (1958/59), št. 4, str. 82)
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Srednjeveška mesta so bila vsa obdana z zidom in
stražnimi stolpi. Ob sončnem zahodu so mestna vrata
zaprli, dvižni most nad jarkom, ki je obdajal mestno
obzidje, pa dvignili. Mestna vrata so potem ostala zaprta
in močno zapahnjena vse do sončnega vzhoda.
Ponoči so jih odprli le kraljevim odposlancem.
V srednjeveških mestih je vladala velika nesnaga.
Ceste so bile prašne in v dežju tako blatne, da so se
ljudje do kolen pogrezali v nesnago. Francoski kralj Filip
Avgust je padel v nezavest, ko je velel odpreti grajska
okna z namenom, da se nekoliko osveži, tako strahovito so
zaudarjale cestne izparine. Ni bila nobena redkost, če si
je v mestnem vodnjaku kdo umival umazane noge. Ponoči
je v mestih vladala prava egiptovska tema. Po mestu so
hodile oborožene nočne straže in večkrat se je zgodilo, da
so posvetile v obraz mrtvemu človeku, ubitemu od neznane
roke. Najhujša nadloga so bili za srednjeveška mesta,
grajena večinoma iz lesa, uničujoči požari ter strašne kužne
bolezni, ki so pokončale včasih polovico in še več mestnega
prebivalstva.
(Letnik 10 (1963-/64), št. 4, str. 80)
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(LETNIK 5, št.3, str.64)

NAŠI MLADI
PIŠEJO

Zelo radi so za Galeb pisali tudi
mladi bralci. V posebnih rubrikah
(Mladina piše in Naši mladi
dopisniki) so vsak mesec pošiljali pozdrave,
kratke zgodbe, dnevniške zapiske in pesmice. Lahko
bi trdili, da so nekateri ravno na straneh Galeba začeli
svojo književno, umetniško ali celo politično pot ...

Kako sem si zlomil roko

Spričevalo

Dan pred zaključno šolsko
prireditvijo, kjer bi moral tudi
jaz nastopiti, sem skakal po
vrtu s svojimi prijatelji. Splezal sem na vrtni zid in hotel
pokazati, kako znam skočiti.
Skočil sem in po nerodnosti
padel na levo roko, ki me je
močno zabolela.
Mama me je peljala v Trst
v bolnišnico, kjer so mi čez
nekaj dni dali roko v mavec.
V mavcu sem jo imel petinštirideset dni. Od takrat sem
mnogo previdnejši pri plezanju po zidovih.

Spričevalo, tisti list v ovojnici, ki ga vsi oni, ki niso bili
marljivi, s strahom pričakujejo. Nisem vedel, kdaj ga dobim, niti ko je nastopil dan
razdelitve spričeval.
Spričevala smo dobili zadnjo uro pouka. Ko je gospa
učiteljica razdeljevala spričevala, so se mi tresle noge.
Moj strah je bil odveč – ni
bilo hudega. Po šoli sem hitro
tekel domov. Na šolskem dvorišču se je čulo samo besede:
»Koliko petic?« K sreči pri
meni teh ni bilo, nit šestic
in sedmic. Doma je moj strah
že nekoliko skopnel. Nisem se
več tresel, pač pa smejal, ko
sem pripovedoval, kako so se
mi v šoli tresle noge.

Igor Tuta,
IV. r. os. š. Sesljan
(Letnik 1, št. 3, str. 24)

ZIVNO

EKSKLU

Stojan Spetič,
V. razred osn. šole Katinara
(Letnik 2, št. 4, str. 88)
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MOJA SESTRICA

NAŠA KRAVA

Moji sestrici je ima Tanja. Kadar pišem nalogo, mi vedno
pravi, naj se igram z njo. Ima
medvedka, brez njega ne more
spati, majhen je kakor njen
palec.
Zjutraj, ko še spim, pride k
meni in vpraša, koliko je ura.
Noče kaj dosti jesti, zato je
majhna. Zelo je nabrisana in
rada ukazuje. Rada se smeje.
Ima svetle laske, modre oči in
rdeča lička.
Rada stika po mamini torbici.

Pri nas imamo tri krave. Eni
je ime Malka. Ta krava je stara že devet let. Že štiri leta
jo bolijo noge. Nekoč je dala
Malka štiriindvajset litrov
mleka dnevno, imela pa je že
osem teličkov, dvakrat celo
dvojčke. Dokler je bila mlada,
je bila Malka zelo lepa krava.
Tudi sedaj je še vedno lepa,
vendar ne tako kot nekoč. Ima
bel gobec, povsod drugod pa
je sive barve. Poleg treh krav
imamo v hlevu še dva telička,
ki jima je ime Jucko in Mišo.

Alenka Rebula,
2. raz. osn. š. Opčine

Boris Pangerc,
IV. razr. osnov. šole v Boljuncu

MOJ BRATEC

Uganka

(Letnik 7, št. 2, str. 48)

(Letnik 8, št. 6, str. 143)

Imam bratca, ki mu je ime Boris. Star je petnajst mesecev.
Če ga vprašam, kako se joče,
si pokrije oči z rokami in reče:
»E-e-e!« Ko sliši zvon, vedno
reče: »Don, don.« Kadar pišem nalogo, bi rad imel zvezke, pa mu jih ne dam.
Majda Artač,
Opčine, II. razr. osnov. Šole

KDO JE TA MOŽ,
KI NA POLJU STOJI
IN Z METLO V ROKI VRANE
PLAŠI?
MU LONEC NA GLAVI
POSTRANI STOJI,
A KO SONCE POSIJE,
SE IZPOD LONCA CEDI.
Lucija Barei,
Sv. Ivan, IV. razr. osn. Šole
(Letnik 4, št. 4, str. 96)

(Letnik 6, št. 5, str. 120)
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LEKTOR

i

VALEC
O
K
I
L
n OB

ali lektorica je ključna oseba –
to je tisti, ki odlično obvlada
slovenski jezik in njegova pravila.
Pozorno pregleda vsa besedila ter popravi
napake in predlaga avtorjem, kako bi
lahko njihova dela boljše zvenela.

Revije in časopisi danes ne morejo v
tiskarno brez oblikovalcev, ki so vešči
uporabniki računalniških programov, s katerimi
oblikujejo strani. To pomeni, da izbirajo velikost in
barvo črk, odločijo se, ali bo ilustracija desno ali levo od
besedila, skrbijo za velikost, vrsto papirja revije itd.

!

Ko oblikovalec opravi svoje delo, rečemo, da je revija
postavljena. Takrat nastopi grafični tehnik v tiskarni,
ki najprej pripravi poskusni odtis. Ko ga urednik ponovno
pregleda ter odpravi vse tiskarske škrate, tiskar na velike
pole papirja natisne vse strani revije.
Te nato pregibajo, zberejo v snope, spenjajo ter porežejo
da dobimo končni izdelek. Na koncu pa ne smemo pozabiti
na raznašalca, ki poskrbi, da naročniki in knjigarne
ali trafike prejmejo svežo številko revije.
velikan

Knjige so zakon!

9-10

Junijsko

M aj - J u n ij
2 0 1 4

napisalA

izhaja v Trstu

ČITNICE ...
VESELE POM NA PLAŽI!
BO
LE
z GA
:-)

ilustriral

Martina Legiša

sonce je
srame

žljivo barva
ko je deček
lo češnje
že nestr
pno odšte
na Mark
se rados
ovem vrtu,
val dnev
til priha
e do konca
jajočih brezs
že koval
pouka in
krbnih počit
načrte za
nic. Sam
poletne
Najbolj se
pri sebi
aktivnosti
je veselil
je
in druže
čarobnih
nje s prijat
mu je predl
trenutkov
elji.
agala, naj
z velikanom
obišče tudi
kaj zabav
. Mamica
nega branj
mestno
knjiž
a,«
nico. »Pris
mu je sveto
na navd
ušen nad
krbi si
vala. Mark
druženjem
o pa ni
zdelo, da
s knjigami.
bil najbo
poletje ni
lj
Pravzaprav
čas za napo
prijateljica
se mu je
rno ubada
mi. »Teh
nje s papir
imam že
razmišljal
natimi
čez šolsk
. Odločil
o leto vrh
se je, da
glave,«
bo tokra
je
tno polet
pohajkova
je posve
nju z velik
til igri,
anom, morju
»Za knjig
in spanj
e ne bo
u.
časa,« je
sklenil.

cena 2,10 €

Štefan Turk

UGANKE

PROZOREN MOST VSEH BARV
ZIDARJI SO ZGRADILI,
LE ANGELI PO NJEM
SE BODO SPREHODILI.

KO NENAPOVEDANO
ULIJE SE Z VRHA,
NAS TISTI POREDNEŽ
PRESNETO OPRHA.

60

36
30

POLETOV
1954-2014
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ČIGAVE S
KI NIMAJ
DA VETER
NA VSE S

520

2013
2014

Na prejšnjih straneh ste lahko
videli, kako je izgledal Galeb
pred 60 leti. Od takrat pa se
je ta naša pisana revija zelo
spremenila in danes lahko v njej
najdete veliko več rubrik, ki so
namenjene bralcem različnih
starosti.
Ob zgodbah in pravljicah
z lepimi ilustracijami se lahko
podate na geografsko potovanje,
rešujete križanke, uganke
in Galebov kviz, umetniško
ustvarjate in se prepustite
številnim presenečenjem.
Kot galebi v letu
s prebiranjem revije postanete
in ostanete svobodni, igrivi
in nasmejani. Če vas Galeb še
posebej navduši, lahko tudi sami
pošljete svoje risbe, ki bodo
objavljene v posebnem kotičku
za mlade ilustratorje.

STRANI!

napisala

Zvezdana

Majhen

ilustrirala

Mojca Cerjak

ČAS
ČASA NE
MOREŠ
S PRSTI
PRIJETI
ALI KOT
SLIKO
S POGLEDOM
UJETI.
V NIZIH
TRENUTKO
V,
NEVIDNO
IN NEŽN
O,
V BREZNO
BREZČASJA
DRSI MIMO
BEŽNO.
MOLČE
NAREKUJE
BUDNOST
IN SPAN
JE;
ČAS ZA
UČENJE,
DELO, IGRAN
JE.
»VČASIH
SE VLEČ
E
PO POLŽ
JE POČA
SI,«
TARNA MOJ
DEDEK,
MOŽ SIVO
LASI.

3

napisala

Paola Coss

ilustrirala

Paola Moretti

Pesmi iz Rezije

FEBRUAR

PUST
PLEŠTA, PLEŠTA
KUKACI,
KA PLEŠAJO,
PA MEŠKIRE.
NI WNEĆAJO
PA BABACA.
WOOJMË,
PUSTA NEŠAHA.

PUST
PLEŠITE, PLEŠITE
KUKACI,
KER PLEŠEJO
TUDI MAŠKARE.
ZAŽGEJO
TUDI PUSTA.
JOJ,
NAŠEGA PUSTA.

KUKAC JE GRDA MAŠKARA

10
11

pripravila

3

nevenk a škrlj

GALEBOVKviz

8

VELIKAN
ZVEZDE
SONCE
REZINE
KAKAV

SKALE

ZASPANEC
GLAVA
SREČA
VRH

zvezda,
kaj je pustila
ti ostajajo ugani,
S črkami, ki
velikana?
_ _ _
ko je zadela
_ _ _
_ _ _
_ _ _

_ PRAH

svo?
_______
Kaj je prijatelj
______________
______________
______________
_______
______________
______________
______________
______________
______________

Kaj je delal?
co
O skakal skolebni
O klatil luno

O na dvorišču
O v gozdu
mu
O v kamnolo

ZAJTRK

PADALEC
KAMNOLOM

jezen
O ker je bil
vesel
O ker je bil

a
Kje sta se prijatelj
najraje igrala?

PRIJATELJA

NAČRT

v kamnolom?
spati
O ker ni mogel

O leseno palico
O leseno lestev

MARKO

A N Z V K
V E L I K
J D P N A
M C Z E Z
L R A R M
A N A I S
E Z D E N
R O S Z V
T E A Z O
K S P A A
A S L I L
O K A J K
J R E N O
B A N T A
I E C E M
R L E R K
R Č A N I
N A C K T
P A V R H
G L A V A

2

!

odgovor
Poišči pravilen
velikan?
Kje je živel

mu
O v kamnolo
O v gozdu
votlini
O v kamniti
pred votlino?
Kaj je rezljal
O leseno korito

V pomoč naj Ti bo GALEB 7!

Išči v vse smeri!
PREMETANKA!

1

Kako je Marko
ka?
zbudil velikan
ga je pod pazduho
O žgečkal,
ga je pod nosom
O žgečkal,
ga je pod podplati
O žgečkal,
ponoči velikan
Zakaj je šel

O klatil zvezde

potem?
Kaj se je zgodilo

4

________

______________

______________

______________

______________

________

______________

______________

______________

______________

________

______________

______________

______________

dan s svojim
kako bi preživel
sestavljal načrt,
napiši!
ti načrt in ga
Marko je v mislih
Sestavi tudi
em velikanom.
............
najljubšim prijatelj
..................................
..................................
..................................
.............
1: ..................................
..................................
..................................
.................
.................
.............
2: ..................................
..................................
..................................
.................
.................
.............
3: ..................................
..................................
..................................
.................
.................
4: ..................................

______________

5

6

a!
Nariši velikan

ej!

i Galebu čimpr

Vse rešitve pošlj
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MAJDA KOREN
iral
ilustr

BOJAN JURC

KOVINSKI PLA

NET

naši šolarji

1.- 2. RAZRED
O� “I. Grbec
M. G. Stepančič”
ŠKEDENJ

V petek,

5

1

V

TO? KDO NEKI
»KAJ PA JE
NA TAKEM
.
BI HOTEL ŽIVETI
SE ČUDI MEDVED E
PLANETU?«
SVET!« VZKLIKN
»KAKO ČUDEN

2

Pokazal nam je tri glasbila:
neapeljsko
trebušasto mandolino, mandolo
ter klasično in ameriško ploščato
mandolino.

7

3

HRUMIJO LETALA
–
NAD NJIMA
HELIKOPTERJI
– ROBOTI IN
ROBOTI.

4

A TULJENJE
NAENKRAT ZASLIŠIT SE USTAVI
NJIMA
S
SIRENE. PRED
ROBOT IN ZAKLIČE
POLICIST –
GLASOM:
HREŠČEČIM
ITA SE!
»TUJCA, ODSTRAN NA KROŽIŠČU!«
OVIRATA PROMET

Razvila se je v začetku 18. stoletja
v
Neaplju in po tem kraju je tudi
dobila
ime: neapeljska mandolina.
Postala
je priljubljen ljudski instrument
najbolj v Italiji in Nemčiji,
pa tudi
na Hrvaškem, Irskem, v Ameriki
in drugod. Iz te družine so
se
poleg mandoline razvili še drugi
instrumenti: mandola, mandolončelo
8
in mandobas. RAKETO DALEČ ,
MEDVED POŽENE
Rachele, KOVINSKEGA PLANETA
STRAN OD Laura
POT DO
IDU POIŠČE
NA ZEMLJEV
POTUJETA NAZAJ
Mandolina
IN ŽEima
izbočen trup, zlepljen
ZEMLJE
DOMU.
iz posameznih
PROTI
reber. Ima

čist, zveneč
zvok, igramo jo lahko v ansamblu
ali
kot solisti. Ima osem strun:
štiri pare,
uglasitev pa ima enako kot
godala

50
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CHIARA SEPIN

(violina). Zvok nastaja z brenkanjem
po strunah z drsalico.
Peter, Jan
Čeprav je mandolina ljudski
instrument so jo v svoje skladbe

deli in iz česa so
narejeni. Ob koncu nam je zaigral
eno
neapeljsko pesem in pesem
na farmi.
Camilla, Matilde

Povedal nam je, da je mandolina
glasbilo, ki spada med brenkala.
Ima obliko hruške.
Njena prednica je lutnja.
Sofia, Ginevra, Samuel

MIŠKA.

ilustrirala

JEM ZDRAVO ŽIVIM ZDRAVO

vključili tudi klasični skladatelji
7. februarja, ob
MOTORJE NA
kot
.
MEDVED VKLOPI PO PLANETU
W. A. Mozart,
RAJE
dnevu
slovenske
D, POJDIVAG. F. Handel, G. Mahler,
RAKETI. KROŽITAKA, KJER BI LAHKO
G. Verdi,
kulture, je učence »MEDVE
MIŠKA, in drugi.
A. Vivaldi
PROSI
6 DOMOV,«
NIKJER TRAVNIČ . POVSOD SAMO
Leonid
VESOLJA!«
OŠ I. Grbec-M.
G.
VARNO PRISTALA
»DOVOLJ IMAM
SEMAFORJI,
SI ŽE
TIRI,
Stepančič
ŠKI in
malčke
OV iz Škednja, »PRAV, MIŠKA, TUDI JAZ
CESTE, ŽELEZNI
«
A, POLNA
obiskal študent
Diego namNA ZEMLJO!
Diego
HIŠE IN SMETIŠČ
, VZMETI,Geri, ki igra naŽELIM NAZAJ je pokazal, kako se igra
mandolino
VIJAKOV
pri tamburaškem ansamblu
mandolino in nam povedal,
ODSLUŽENIH
kako se
»France
ŽARNIC.
Prešeren« v Boljuncu.
imenujejo njeni
KOLES IN

NA VELIKEM
PRISTANETA
NJIJU
KROŽIŠČU. OKROGROBOTI,
–
ROHNIJO AVTO
KOLESIH.
ROBOTI NA

SO OVČICE,
JO PASTIRJA,
R SAMOVOLJNO
STRANI JIH USMERJA?

MOJCA CEPUŠ

pišejo in rišejo

MEDVED IN MIšKA

SUPER HRANA

Kaj je superhrana?
Verjetno ste že slišali za izraz
superhrana.
Pa veste, kaj pravzaprav pomeni?

Vsak dan bi morali imeti

POMNI!

razliČnih,
Uživaj Čim veČ
edelanih
naravnih, nepr izvora!
ga
živil rastlinske

Superhrana ali superživila, o
katerih se zadnja leta veliko
govori,
so z zdravilnimi učinki bogata
živila. Vendar pa se ne gre
zanašati
samo na poimenovanje. Tega
namreč ne uporabljajo znanstveniki,
zdravniki ali nutricisti, pač
pa trgovci, ki bi želeli določenemu
živilu
dodati večjo vrednost in tudi
višjo ceno.
Včasih je ta izraz napačno uporabljen
za označevanje živil, ki sploh
ne izstopajo z dobrimi lastnostmi.
V določenih primerih (na primer
borovnice) pa ta izraz drži.
Pogosto mislimo, da so superživila
rastline iz eksotičnih dežel,
kar
še zdaleč ni res, imamo jih
tudi pri nas. Ena najboljših
superživil pri
nas so prej omenjene borovnice,
med, česen, peteršilj, bazilika
in še
bi lahko naštevali.

JE LEPA,«
»OOOO, KAKO
MIŠKA, KO ZAGLEDA
ZAVZDIHNE
VRTEC
ZEMLJO.
BOVA SREČALA
»OOOOO, SPET VESELI MEDVED. IZ
SE
ŠKEDNJA
PRIJATELJE,«

Zdravo prehranjevanje pomeni,
da se trudimo čim pogosteje
in v čim
večjih količinah jesti čim bolj
naravno in kakovostno
hrano. Super hrana, če je res
super, lahko pri
tem pomaga, sploh v pomladanskih
dneh, ko
se nas večkrat loti prehlad
ali druge tegobe.

Kako vemo,
ali je neko živilo
res super hrana?

Naučite se raziskovati.
učiteljico ali starše, Vprašajte svojo
kaj
določeni hrani, pobrskaj si mislijo o
spletu ... Pri izboru zdravete po svetovnem
hrane je
najpomembneje imeti
veliko
in ne slepo zaupati enemu informacij
Super hrana je v današnj prodajalcu.
muha, obljube proizvaj em času modna
alcev, ki so
navedene na embalaži
, pa pogosto ne
držijo. Super hrana je
lahko
dodatek k uravnoteženi samo
nikakor ne rešitev za prehrani in
slabo prehrano.

Sadje in
zelenjava

5X

> To je supe
rhrana!

dnevno

Škrobek

S superhrano lahko izboljšamo
splošno počutje, povečamo odpornost,

ublažimo simptome bolezni
…, vendar je
najpomembnejše, kako imamo
sestavljeno
vsakodnevno prehrano.

5

naši šolarji

možnost jesti čim bolj sveža
živila, predvsem zelenjavo in
sadje. Kot zdaj že verjetno veste,
so pomembni redni obroki,
predvsem zajtrk. Meso naj bi
jedli le dvakrat na teden.
Superživila iz eksotičnih krajev
so le dodatek osnovni prehrani,
ne pa zamenjava za zdrav
in
uravnotežen jedilnik.

PREHRANI V
VEČ O ZDRAVI
PRIROČNIKU
ŠKROBKOVEM

46

pišejo in rišejo
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DNEVNIK

Galeb je bil dolgo samotna ptica,
a ker se je želel družiti z novimi
prijatelji, je pred več kot 30 leti
ustvaril Galebov šolski dnevnik, ki septembra
vsako leto razveseli vse učence slovenskih šol v
Italiji. GŠD – tako mu pravimo na kratko – uporabljamo
zato, da vanj zabeležimo naloge, šolske obveznosti in druga
sporočila, vsako leto pa ga označuje ena posebna tema.

ZDRAVA
PREHRAHA

GŠD

E

DOBRE NAVAD

OBNOVLJIVI
VIRI
ENERGIJE

SSG
60

Pred desetimi leti si je Galeb
KNJIŽNICA
zaželel še več prijateljev in zato je
ustvaril Galebovo knjižnico,
ki se je začela kmalu polniti in vanjo
so se naselila najrazličnejša bitja … Mnogi
so se najprej pojavili v reviji in šele nato so postali glavni
junaki uspešnih knjig. Galebova knjižnica šteje danes več
kot 50 naslovov, med katerimi so tudi naslednje knjige.
Martina Legiša (ilustriral Štefan Turk)

Tipitapi v rusi kapi
V tej knjigi boste našli čudovite
pravljične ilustracije in 16 zabavnih
pesmic, katerih glavni junaki so
nenavadne živali (na primer ježek
Lojzek ali sovica Gizela) ali prav
posebna bitja, kot sta Tipitapi in
Lumpaček.
Majda Koren
(ilustriral Bojan Jurca)

Medved in miška 1 in 2
Medved in miška sta zelo
zabaven živalski par, ki se
loteva najrazličnejših podvigov.
V prvi knjigi sta spoznavala
medije in internet, v drugi
knjigi pa sta se podala na
potovanje po Sloveniji. Ob
branju njunih zgodb se boste
nasmejali do solz!
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Peter Ferluga in Chiara Sepin

Škrobek kuha 1 in 2
Škrobek je prav posebno bitje: pravljične
dogodivščine ga tako prevzamejo, da
si kar naprej izmišlja nove recepte za
najbolj zahtevne kuharje. To so tisti,
ki bi radi pripravili na primer
čokoladne rožice ali mravlje
velikanke, zelenjavne krokodile,
marsovce in strašila ...
Lahko torej berete, ustvarjate,
pripravljate prave pojedine
in si ob tem še sami izmislite
nov recept!

USPEŠNICI

Nina Kokelj in Saška Rakef
(ilustrirala Nina Mrd-enović)

Svinčnik je zanje zapisal
Ali bi tudi vi radi imeli čisto
poseben, pravljični svinčnik, s
katerim bi lahko spreminjali usode
likov, ki jih srečujete v zgodbah?
Preberite tudi sami, kako lahko
vsaka zgodba magično dobi nov,
srečen konec.
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Marko Kravos
(ilustriral Zvonko Čoh)

Ta prave od pet do glave
Tudi posamezni deli našega telesa
lahko postanejo samostojna bitja, ki
imajo veliko povedati in znajo zabavati
bralce vseh starosti. Ali ste vedeli,
da se prsti na roki pogosto prepirajo
med sabo, ker je vsak prepričan, da je
najpomembnejši?
V tej knjigi boste odkrili še mnogo
drugih zabavnih resnic o vašem telesu!
Miroslav Košuta
(ilustriral Klavdij Palčič)

Kriško Kraške
To slikanico lahko najmlajši bralci
in odrasli preberejo tudi stokrat
in vsakič se bodo nasmehnili ali
se zazrli v detajle živahnih in
pisanih ilustracij. V antologiji
pesmi in zapisov, ki jih Košuta
namenja predvsem spominom
in otroškim pogledom na svet,
boste spoznali tudi Trst in
kraške vasi, pesnikovo ljubezen do domačih krajev
in duhovite opise nekdanjega življenja. Knjiga je leta 2008
prejela častno priznanje Mednarodne zveze za mladinsko
književnost.

Vse naslove najdete na www.ztt-est.it/galeb.
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SREČNO!

