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Prevedel in spremno  
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Jure Jakob

SNEŽNO BELE ŠMARNICEZVONČKOM SO PODOBNE.

DIŠEČE, LJUBE GLAVICE

SI NEŽNO ŠEPETAJO ZGODBE.

»ZVONČEK BOM DALA 
ZAJČKU!« 

SE NAJMLAJŠA VESELI.

»JAZ PA RAJE KAKEMU 
MALČKU!«

JI STAREJŠA ODGOVORI. 

Šmarnice cvetijo v najbolj cvetočem 
mesecu leta –  mesecu maju. Rastlina ima 
običajno dva velika ovalna, vzporedno 
žilnata stebelna lista, med katerima je 
skrit grozdek majhnih snežno belih cvetov 
zvončaste oblike. Ti cvetovi so lepi, čisti 
in nežni kot solze, zato na Koroškem, 
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SNEŽNO BELE ŠMARNICEZVONČKOM SO PODOBNE.

DIŠEČE, LJUBE GLAVICE

SI NEŽNO ŠEPETAJO ZGODBE.

kjer so ljudje nekoč imeli velik smisel za spevnost in pesniško moč jezika, 
šmarnicam še vedno rečejo solzice. Lep videz  in omamen vonj drobnih cvetov 
kar kličeta, da si šmarnice naberemo za v vazo. A previdno! Cela rastlina je 
strupena, zato je nikoli ne dajemo v usta, pa tudi roke si je priporočljivo umiti 
potem, ko smo nabrali šopek. Šmarnica ne raste za vsakim grmom, a vztrajen 
sprehajalec bo v svetlih, bolj skalnatih gozdovih, slej ko prej naletel tudi nanjo. 
Če jo presadimo, pa rada uspeva tudi v rožni gredi na domačem vrtu.
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Katerina Kalc

KRTEK SANJA
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 Ko je Krtek še živel pri mami, se je nekega jutra prebudil z bolečino v 
trebuščku. Stokal je in jokal ter se zvijal na svojem ležišču.
   »Najbrž si se včeraj prenajedel, ker si pravi požerušček. Požeruščke, ki 
se prenajedo, pa vedno boli trebušček,« se je ponorčevala krtkova mamica 
in ga začela nežno masirati.
   »Jaz mislim, da te boli zato, ker si pojedel že razpadajočega ogrca,« se 
mu je smejal Žametek.
   »Ja, najbrž si bil res preveč požrešen,« je pristavila še Rozi.
   Tedaj je zastokala Žuži: »Aua, moj trebušček! Tudi meni je sabo. Boli 
me!«
   Krtkova mamica je zmajala z glavo. Razmišljala je in priznala: »Krščen 
Matiček!  Mogoče nista kriva niti Krtek niti Žuži, ampak jaz. Tako lačni 
in tako požrešni ste, da včasih že težko najdem dovolj hrane. Včeraj sem 
iskala in nabirala deževnike na tisti njivi, ki smo se je že nekaj mesecev 
izogibali. Kmetje so škropili s premočnimi strupi. Dež jih je spral, jih 
odložil v zemlji in okužil vsa bitja, ki živijo pod njo. Če ste za to, bi šli 
skupaj iskat zdrave njive in vrtove.«
   Mali krtki so se stisnili k mami, prestrašeni zaradi nevidnih strupov in 
nevarnosti, ki prežijo na male nevedneže. V njenem naročju so pomirjeni 
zaspali. Krtek je od ugodja zmasiranega trebuščka sanjal:
   Ko je bil nekega deževnega dne posebno lačen, se je odpravil lovit 
čisto nad površje zemlje. »V takem vremenu deževniki radi pokukajo 
iz zemlje,« je govorila mama, zato je Krtek moral za njimi. Z rilčastim 
gobčkom in glavo je tako močno potiskal zemljo na površje, da je 
nenadoma pokukal na plano. Sredi velike krtine se je zagledal v beli svet. 
   Nepričakovano ga je pozdravil vrabček Čivi: »Oho, žametni črnuh je 
tukaj! Le kaj delaš? Ne veš, da ti dnevna svetloba škodi? Če boš samo tri 
minute na soncu, te bo preverjeno zažgalo in pobralo!«
   »To vem, le tega ne, kdo si ti, ki me ogovarjaš in se norčuješ iz 
mene.«
   »Jaz sem vrabček. Ptica. Kličejo me Čivi, ker znam tako lepo čivkati, 

da vsi ostrmijo zaradi mojega petja. Mi poveš, kaj te je prignalo na 
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površje na svetlobo, ki te bo ubila?«
   »Hrana! Kaj ti ne veš, da je danes večina 
deževnikov tu zgoraj?«
   »Vem, saj sem malo prej opazoval kokoši, ki so se 
basale z njimi.«
   »Kokoši?! Kdo so kokoši?«
   »To so kure, ki jih imajo ljudje zato, ker sami nimajo jajc. 
Kure so tiste, ki jim jih nosijo. Ah, kaj bi ti razlagal! Povej, 
zakaj si tu na tem smrdljivem vrtu? Zadnjič sem videl vse polno 
poginulih gosenic in tudi sinico, ki jih je jedla. Rekel sem že, 
da se mi vrabci raje izogibamo takih ljudi, vrtov, travnikov in 
sadovnjakov.«
   »Ti praviš, da so poginile sinica in gosenice, jaz pa ti povem, da 
mi je bilo danes nerazumljivo slabo. Mama je rekla da zato, ker je 
bila njiva poškropljena s kemičnimi sredstvi.«
   »Ja, ja. Jaz že vem kako je, če ti je slabo, če bruhaš in ne moreš 
vstati. Prav zato smo mi našli zelene površine, kjer so vse rastline 
škropljene samo z varnimi škropivi ali čaji zdravilnih zeli. Če hočeš, 
ti takoj zdaj pokažem, kje jih najdeš in se lahko po mili volji naješ 
najbolj zdrave hrane.«
   Krtek je poskočil od zadovoljstva, takrat pa ga je prebudil oster 
mamin glas: »Gremo, otroci! Veselo na delo, da bomo poiskali 
zdrave vrtove in njive, kjer nas čakajo lepo rejeni deževniki in 
tolsti ogrci! Brez dela, ni jela! Taki požeruščki kot ste vi, nočejo biti 
lačni, kajne?«
   »Jasno, da ne!« se je oglasil Krtek. »Danes vam bom jaz kazal 
pot. Samo tiho bodite, da bom slišal ptičke pet,« je z nasmehom 
in malce ošabno rekel, odrinil brate in kopal rov tik nad površjem. 
»Zakaj?« sprašujete. »O, da bi izdal svoje sanje in srečanje s 
pernatim prijateljem, to pa ne!« Skrivnosti ni hotel izdati in prav 
zares je imel vso pravico.
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16 - AMAZONKA

MEDVED IN MIŠKA PLUJETA PO 
AMAZONKI. SPREMLJA JU TAPIR. 
MEDVED BI RAD FOTOGRAFIRAL PRAV 
POSEBNO ŽIVAL. 

»ROŽNATA REČNA DELFINA! KAKO 
LJUBKA STA!« VZKLIKNE MIŠKA. 

V porečju reke Amazonke živi najbolj pisana druščina rastlin in živali. V reki živi največja 
sladkovodna riba na svetu. Tam so tudi piranhe – ribe roparice z ostrimi zobmi. V Amazonki 
živijo tudi edini sladkovodni delfini – rožnati rečni delfini. Ob reki bomo srečali kapibare, 
tapirje, divje svinje in jaguarje. V krošnjah dreves se skrivajo netopirji, žabice (med njimi nekaj 
hudo strupenih), lenivci, več kot sto vrst opic, kuščarji in kače. 
V vrhovih dreves bomo opazili ptice – med njimi živopisane are, zeleno papigo in tukana. 

»HA, LJUBKA! MALO MANJ LJUBKI 
SO KAJMANI IN ANAKONDE. JIH 
OPAZITA?« PRIPOMNI TAPIR. 

»PIRANHE?« ZAŠEPETA MIŠKA. 
»PSSSST!« SIKNE MEDVED. 
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NA BREG SO PRITEKLE KAPIBARE, 
DA SE ODŽEJAJO. V GRMOVJU 
DREMLJE JAGUAR. 

»NE BOJ SE! TO JE RDEČEOKA 
DREVESNA ŽABICA. NI STRUPENA. 
MARSIKOGA PRESTRAŠI S SVOJIMI 
VELIKIMI RDEČIMI OČMI, HIHI!« 
RAZLOŽI. »ZDAJ PA BRŽ NA 
VEČERJO!«

»TRISTO ZELENIH, HOČEM REČI 
RDEČIH!« VZKLIKNE MEDVED. 
VANJ ZRE DVOJE VELIKIH RDEČIH 
OČI. 

VEČERI SE. TAPIR, MEDVED IN MIŠKA 
SE UTABORIJO. 

Ob Amazonki in naprej v amazonskem pragozdu srečamo na tisoče različnih žuželk – od krojaških mravelj, 
ki nosijo v mravljišče koščke izrezanih listov, stonog, hroščev, kobilic, do polonic, kačjih pastirjev, vešč 
in metuljev. V globokih gozdovih ob reki še vedno živi nekaj plemen, ki še nikoli niso srečala modernega 
človeka. Še vedno lovijo živali z lokom in v strup namočenimi puščicami; ne poznajo plastike; bosa tekajo 
po pragozdu in nabirajo plodove, ki tam zrastejo. 



NALOGE

Z RDEČO BARVO POBARVAJ NEVARNE 

ŽIVALI, OSTALE PA Z ZELENO! DRUGE 

BESEDE POBARVAJ S SIVO BARVICO!

M R A V L J A K A V D

O T U K A N T A I E

Ž A B A O P I C A D L

E M K O M O L E C R F

L A A N A K O N D A I

V Z P I R A N H A K N

A O I S K J H R O Š Č

R N B T O M E D V E D

A K A O J A G U A R O

M A R L E N I V E C M

A T A P I R M I Š K A
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Maja Furman
napisala ilustriralA

Ivana Soban

TOKRAT JE DETEKTIVKA ZGODAJ ZJUTRAJ IZ POSTELJE VRGLO 

KLICANJE: » , POMAGAJ! NE NAJDEMO LOVCA MIRKA !« 

ŠKRAT SE JE VES KRMEŽLJAV OPOTEKEL NA STREHO IN SKORAJ BI 

TELEBNIL Z NJE, KO JE NASE VLEKEL DETEKTIVSKO OPRAVO. »ŽE 

GREM!« JE ZAZEHAL IN SE SPUSTIL PO ŽLEBU. KO JE PRISTAL NA 

VRTU, SO MU TRIJE  ZAČELI RAZLAGATI, KAKO SO BILI NA 

LOVU SKUPAJ Z MIRKOM. 

»ŠE V JUTRANJEM MRAKU SMO ŠLI NA LOV. NAENKRAT SMO 

ZASLIŠALI ŠVIST IN  JE IZGINIL, NA TLEH PA JE LEŽAL SAMO 

NJEGOV LOVSKI !« SO RAZBURJENO PRIPOVEDOVALI. 

»KLICALI SMO GA, A SE NI OGLASIL!« SO POVEDALI. 
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M R A V L J A K A V D

O T U K A N T A I E

Ž A B A O P I C A D L

E M K O M O L E C R F

L A A N A K O N D A I

V Z P I R A N H A K N

A O I S K J H R O Š Č

R N B T O M E D V E D

A K A O J A G U A R O

M A R L E N I V E C M

A T A P I R M I Š K A
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ŠKRAT SE JE POČOHAL PO , VZEL V ROKE   

IN SI GA NATANČNO OGLEDOVAL Z VSEH STRANI. »PELJITE ME V 

GOZD, KJER JE  IZGINIL,« JE REKEL IN SO ŠLI. 

ŠKRAT JE HODIL POČASI, SI OGLEDAL VSAKO PED , 

OBRNIL VSAK IN  TER ISKAL SLEDI. »SI KAJ NAŠEL? 

JE KJE KAKŠNA SLED?« JE VPRAŠAL LOVEC. »SI NAŠEL MIRKA?« STA 

BILA NESTRPNA DRUGA DVA. 

AMPAK  NI ODGOVARJAL IN SE NI  PUSTIL MOTITI. GUBAL JE 

ČELO IN ZBRANO ISKAL SLEDI, KI BI GA PRIPELJALE DO IZGINULEGA 

LOVCA.

»KAJ ČE GA NIKOLI VEČ NE BOMO VIDELI?« JE STOKAL LOVEC. 

»KAJ ČE SO GA UGRABILI VESOLJCI?! BRAL SEM, DA 

VČASIH UGRABIJO ZEMLJANE IN JIH PROUČUJEJO. JEŽEŠNA, KAJ ČE 

SO RES UGRABILI !« JE SKRBELO DRUGEGA LOVCA. TRETJI 

MOŽ PA JE SAMO ŽALOSTNO VZDIHOVAL. 
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»PROSIM, BODITE TIHO! NE MOREM SE ZBRATI, ČE GOVORITE 

EDEN ČEZ DRUGEGA. PSSSSST!« JIH JE PREKINIL . 

HODILI SO EDEN ZA DRUGIM –  SPREDAJ Z LUPO 

PRED ,  PA POČASI, TIHO IN PREVIDNO ZA NJIM. 

»BA BOBOP! BA BOBOP!« SE JE ZASLIŠALO. ČUDNO OGLAŠANJE JE 

PRIHAJALO IZ . »PSSSST!« SE JE USTAVIL ŠKRAT IN S SI 

S KAZALCEM POKRIL . »TO SO  ZVOKI! TAKO 

SE OGLAŠAJO ! BIBIB BOBOB, TO SO NJIHOVI SIGNALI, 

PREKO KATERIH SE SPORAZUMEVAJO! BEŽIMO!« SE JE PRESTRAŠIL 

LOVEC IN SE SKRIL ZA NAJDEBELEJŠE . 

»TIŠINA, TO NISO ! NEKDO JE TUKAJ SPODAJ!« JE 

REKEL  IN PRISLONIL  NA KUP . »BA BOBOP!« JE 

PRIHAJALO IZPOD KUPA. »KOPLJITE, HITRO! NEKDO JE POD  

IN KLIČE NA POMOČ!« JE VZKLIKNIL ŠKRAT IN ZAČEL GREBSTI 

PO . SO MU POMAGALI IN KONČNO SO SE 
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DOKOPALI DO , V KATERI JE LEŽAL . 

»ŽIV SI! HVALA BOGU!« SO SE RAZVESELILI . »KAKO 

SI PRISTAL TUKAJ?« SE JE ČUDIL ŠKRAT. VSI MOŽJE SO UTIHNILI, 

ZRLI V TLA, LICA PA SO SE JIM RDEČE OBARVALA. »PADEL SEM V 

 ZA … PRED LETI SMO JO NASTAVILI IN POZABILI 

NANJO … DO DANES,« JE KONČNO V ZADREGI IZUSTIL , KO 

JE SPLEZAL IZ . 

»AHA, RAZUMEM!« JE KOMAJ ZADRŽEVAL SMEH . VPRAŠAL 

JIH JE, ČE ŠE NISO SLIŠALI ZA REK: »KDOR DRUGEMU JAMO KOPLJE, 

SAM VANJO PADE!« IN SE PRI  TEM NAMUZNIL. MOŽJE SO POKIMALI, A 

SO ŠE VEDNO OSRAMOČENO ZRLI V TLA. »HVALA, , KER SI NAŠEL 

MIRKA. OBLJUBIMO, DA NE BOMO VEČ NASTAVLJALI !« 

SO V EN GLAS PRISEGLI LOVCI. »TAKO JE PRAV,« SE JE ZADOVOLJNO 

NAMUZNIL ŠKRAT.
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Majda Artač Sturman
napisala ilustrirala

Živa Pahor

Gnezdo v nabiralniku

SINIČKA BELOLIČKA
JE V KLJUNČKU VEJICE PRINESLA,
MEHAK MAH NATRESLA,
DA NASTLALA BI BLAZINO
ZA SINIČJO TO DRUŽINO.
CICIDO ... NI PRAV IZBRALA CILJA,
MAH NOSILA JE, NE VEDOČ,
DA V NABIRALNIKU POSTILJA.

MI ČAKALI SMO PISMA,
ČAKALI NOVICE
NE PA NOVIH KLJUNČKOV
TE MARLJIVE PTICE.
ŽAL MI JE ZA NJENO GNEZDO,
A SINIČKA BELOLIČKA
GNEZDIT NAJ GRE TJA –
NA DREVESA TAM ČEZ CESTO.
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Majda Artač Sturman
napisalA ilustrirala

Dunja Jogan
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Nina in njen narobe svet

V predmestju nekega bolj zaspanega mesta se je mlademu paru 

rodila deklica, ki so ji dali ime Nina. Rekli boste, da to ni nič 

posebnega. Gotovo poznate veliko deklic in najstnic s tem imenom. 

Tudi jaz sem jih spoznala in o njih lahko povem marsikaj lepega.

Triletna Nina, o kateri govori ta zgodba, pa je bila 

nemogoča. Ves dan je bila na nogah in popoldne ni hotela počivati 

v svoji posteljici. Bila je trmasta in ni marala nositi čeveljčkov. 

Vedno si jih je sezuvala in drsala po tleh v nogavicah. Ker pa 

je bila nerodna, je padla in se večkrat udarila v nos, da je ves 

pomodrel. Takrat se je v joku zatekla v naročje svoje varuške 

(mamica in očka sta bila namreč cele dneve v službi) in tam 

pomirjeno zaspala. Varuška Neja navadno ni bila zelo pozorna na 

Nino, ker je bila deklica nečimrna. Rada se je nališpala in se s 

pobarvanimi nohti gledala v ogledalu cele božje dneve. Nina se 

je ob njej počutila nelagodno in osamljeno, zato je nergala in 

sitnarila, dokler Neja ni ustregla vsem njenim željam.

Nina ni nikoli hotela pospravljati igrač. Najraje je gledala 

risanke in televizijske nanizanke.  Ko je hotela kaj doseči, je 

zacepetala z nogami. Cela utrujena je obmirovala šele zvečer, ko ji 

je očka pred spanjem prebiral knjigo o Piki Nogavički.

»Ne, ne in ne!« je neprenehoma kričala dneve in dneve. 

Varuška je postajala vse bolj nejevoljna. Naveličala se je in ni več 

prenašala Ninine muhavosti. Sklenila je, da odide, kajti noben 

denar ni vreden tako napornega dela. V tisti hiši se je namreč 
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počutila nelagodno, toda za ljubi kruhek človek potrpi, zato je 

sklenila, da bo nesramno razvajenko Nino začela voziti na sprehode 

in to ne samo v mestni park z igrali temveč v naravo – med 

zelenje in drevesa. 

Tistega dne je burja razpihala oblake, da je bilo nebo sinje. 

Ljudje, ki so se že navadili na sivino, so bili bolj nasmejani kot po 

navadi. »Nina, ne bodi no tako polžje počasna,« je Neja nagovarjala 

deklico, ki si ni hotela natakniti telovadnih copat. »Ne, nočem na 

sprehod! Hočem gledati risanke!  Ne obujem si copat!« je v samih 

nogavičkah nergala Nina.

Toda Ninin narobe svet se je naposled obrnil na glavo. 

Neja je kljub uporu deklico odvlekla na sprehod. Nemirno Nino, 

ki je navadno vse popoldneve gledala televizijske nanizanke in 

nadaljevanke, je nagovorilo in navdušilo prav vse – cvetlice, 

čebelice in ptički. V naravnem okolju se je pomirila. Neja je sama 

spoznala, kje je rešitev. Od 

takrat si ni več lakirala 

nohtov in se nasmihala pred 

ogledalom, temveč si je vzela 

čas za sprehode z Nino.
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Svež zrak, cvetoči travniki in sadovnjaki mimo 

katerih sta se vsak dan zgodaj popoldne sprehajali Neja 

in Nina, so naredili več kot vsak nasvet še tako dobrega 

psihologa. Od tedaj Nina ni več trmoglavila, Neja pa 

se ni več lišpala in si lakirala nohtov. Ko v deževnih in 

vetrovnih novembrskih dneh  ni bilo mogoče na sprehod, 

sta se zleknili v naslanjača in načrtovali skupne igre. 

Najraje sta se igrali Človek, ne jezi se.
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Naloge brez nadloge
(za različne stopnje)

1.   Katere so tvoje najljubše igre v 
zimskem, katere pa v poletnem času? 

2.   Kako si predstavljaš Ninino 
sobo? Nariši jo! 
 
 

3.   V besedilu označi besede,  
ki se začenjajo s črko N.  
Izpiši glagole in z njimi 
napiši nekaj povedi. 

4.   Kaj pomenita besedi nepridiprav in nebodigatreba?  

To lahko razbereš tudi, če opazuješ, kako sta sestavljeni.

5.   Ustvari svojo N-zgodbo z besedami najstnik/najstnica, 

nadaljevanka/nanizanka, neprenehoma, nasmihati se, 

nagovoriti.  

Za svojo zgodbico lahko izbereš tudi druge besede  

z začetnico N (npr. nož, nakit, naramnice, neverjeten, …).  

Besedilo temeljito preglej in popravi morebitne napake. 

Na uredništvu Galeba že nestrpno pričakujemo vaše zgodbe!
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SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI
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PETELIN

Marjeta Zorec
napisala ilustrirala

Katerina Kalc

Kako je postal petelin  
znanilec rojevanja jutra?

V davnih časih se je Perzija imenovala »dežela petelinov«, 
ker je bil petelin iz vrst svetih živali in je služil bogu svetlobe 
Ahuri Mazdi. Božanski stražar je budil petelina, da je s svojim 
kikirikanjem odganjal zle duhove teme in demone spanja. Petelin 
je predstavljal čudovito sončno ptico, ki je oznanjala svetlobo in 
sporočala, da se približuje bog, ki je ustvaril vse in to tudi ščiti ter 
vzdržuje. Ljudem pa je bilo poklonjeno darilo v obliki novega dne.

Petelin je spremljal boginjo Leto in s svojim petjem naznanil 
rojstvo Apolona in Artemide.

Na začetku je grškim vojakom sporočal čas za menjavo straže. 
Enako vlogo je imel v rimski vojski, s katero je prispel v vse rimske 
pokrajine. Povsod je bilo njegovo kikirikanje časovni signal in 
znak, da je minila noč. Tudi za pomorščake je postal petelin zelo 
pomemben. Na potovanjih je spremljal Kolumba in številne druge.

Kljuvalni red
Kljuvalnega reda pri kurah ne vzdržuje petelin ampak kure. 

Vsakič, ko se kura sreča z neznano vrstnico, je njuna prva naloga, 
da določita njuno razmerje v kokošnjaku. Katera bo nadrejena, 
določita z bojem, razen če se ena od njiju podredi sama po sebi. 
Višje mesto na lestvici zagotavlja prednost pri dostopu do hrane 
in s tem uspešnejšo vzrejo piščančkov. Nižja mesta na lestvici 
lahko celo onemogočijo uspešno vzrejo piščančkov. Ko so več let 

21



BOJEVITOST IZZIVAJO 
LEPOTA IN GLAS, MOČ, 

SPRETNOST.

Vse 
orožje je 

dovoljeno. Bojevitost 
izzivajo lepota in glas, moč, 

spretnost. Zagrizenost, s katero se 
bojujejo, nima primerjave. Omalovažujejo 
vse dobljene rane, ampak se bojujejo v 

pravem pomenu besede na življenje in smrt. 
V srcih bojevnikov vlada eno samo čustvo – 
sovražniku prizadejati rane, ogroziti njegovo 

čast in samozavest ter mu zagreniti 
ljubezensko srečo. Dokler traja boj, 
pozabijo na vse, tudi na putko, ki 

z mirno vestjo gleda boj in 
čaka na izid.

Zaljubljen 
petelin

Ko se petelini zaljubijo, 
ni več šale na dvorišču. Gorje 

vrstniku z enakimi nagnjenji! Prav 
nič mu ne prizanaša, ampak zoper 
njega uporabi vsa sredstva. Noben 
drugi ptič se ne bojuje s tekmecem 

tako zagrizeno. Malo ptičev v 
boju za zmago tako vztraja 

in se nikoli ne upeha. 

22

raziskovali jato osemindvajsetih kokoši, kar enajst kokoši z dna 
lestvice ni nikoli uspelo vzrediti mladičev. Do sprememb pride 
predvsem, ko nastaja nova jata. 

Na vrh lestvice nastajajoče jate pridejo nasilnejše kure. Svoje 
mesto vzdržujejo na malo neokusen način – s kljuvanjem vseh sebi 
podrejenih. Tako lahko kura na vrhu lestvice kljuva vse samice, 
medtem ko mora najnižje uvrščena kura prenašati kljuvanje celotne 
jate. Občasni spopadi med kurami morajo potekati na varni razdalji 
– stran od petelina.



Zmagovalec 
hiti za 

premagancem, mu spotoma 
naloži par krepkih kavsov in 

ne odneha, dokler se premagan 
in upehan sovražnik ne zavleče pod 
pod. Z žarečimi očmi se zmagovalec 

ponosno vrne med svoje putke, 
zleti na voz in od tam z glasnim 

kikirikanjem oznani svojo 
zmago.
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razdražen 
in silno 

ljubosumen na druge 
divje peteline. Posebno stari 

pretepači dostikrat neusmiljeno 
obračunajo s šibkejšimi 

mladeniči. V takšnih bojih 
dobesedno »frči perje«.

Divji 
petelin 

Divji petelin je največji 
v družini kur in živi tudi v 

slovenskih gorskih gozdovih. Ta 
mogočni ptič, sicer miroljuben 
samotar, si spomladi privošči 

majhno lahkomiselnost – prireja 
plesne predstave. Takrat naš 

gizdalin razpre svoj rep v 
obliki pahljače, visoko 

dviga glavo, 

zapleše 
svoj ljubezenski 

ples in gozdna jasa se že 
spremeni v veličastno plesišče.

Ljubezen prevzame divjega petelina. 
Že pred sončnim vzhodom leta z drevesa 
na drevo, zleta na tla in potem spet v 
vejevje. Pri tem iz prsi spušča glasne in 

ostre tone, ki jih od časa do časa spremlja s 
tleskanjem perutnic. S to čudno predstavo 

pod drevo privablja kokoši.
Ženitovanju se posveča skoraj cel 
mesec. V tem času se rad besno 

spopada s tekmeci. Tedaj 
je strašno 

Petelinova 
pesem

Petelinova pesem je sestavljena 
iz dveh delov – počasnejšega klepanja 
in tišjega ter hitrejšega brušenja. Med 

brušenjem petelin dvigne glavo navpično 
in takrat naj ne bi videl niti slišal. To 

mnogokrat izrabijo lovci na divje peteline, 
ampak nepremišljen ali preglasen gib 
povzroči, da petelin utihne, zloži med 

petjem razprt rep in odleti. Zgodi pa se 
tudi, da se tako vznemirjen petelin 

ne boji človeka in ga celo 
napade. 
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pripravila

Anka KoČevar

1

2
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ilustrirala prevedel
Marjeta Zorec
napisalA

Andreja Gregorič Filip Robar-Dorin

Velika želja 
EVROPSKE PRAVLJICE - TURŠKA PRAVLJICA 

V
ELJA ZA BRALNO 

 Z
N

ACV
KO

Živela je revna žena, ki si je nekoč zaželela pojesti košček jeter. Dala 

je svoji hčerki tri novčiče in jo prosila, naj ji na tržnici kupi jetra, jih 

temeljito opere v ribniku in prinese domov, da jih bo spekla. Deklica 

je šla na trg, kupila jetra in pohitela k ribniku. Priletela je štorklja, 

deklici izpulila jetra iz rok in odletela. Deklica je zavpila:

»Štorklja, štorklja, vrni mi jetra! Mama me bo grajala in kaznovala, 

če ne bom prinesla, kar mi je naročila!«

»Če mi prineseš ječmenov klas, ti bom vrnila jetra!« je odvrnila 

štorklja.

Deklica je stekla na polje in 

prosila: »Drobna bilka, drobna 

bilka, daj mi ječmenov klas, 

da ga dam štorklji, da mi 

bo vrnila jetra, ki jih 

moram prinesti 

domov!«
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Velika želja 
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»Če boš molila k Alahu, da bo poslal dež, ti bom dala ječmenov klas!« je 

rekla drobna bilka.

Deklica je pričela moliti:

»O, Alah, daj dež, da mi bo drobna bilka dala ječmenov klas za štorkljo, ki 

mi noče vrniti koščka jeter za mojo mamo!«

Ko je tako molila, je prišel mimo starček in ji povedal, da brez kadila 

nobena molitev ne pride do neba, zato naj gre k varuhu bazarja in ga prosi za 

kadilnico.

Deklica je šla k varuhu bazarja (bazar = tržnica) in zaklicala: »Varuh 

bazarja, daj mi kadilnico, da prižgem kadilo Alahu, da bo poslal dež za drobno 

bilko, ki mi bo dala ječmenov klas za štorkljo, ki mi je izpulila košček jeter za 

mojo mamo.«

»Dal ti bom kadilo, če mi prineseš škornje od čevljarja.«

Skoraj obupana je deklica poiskala čevljarja in mu povedala celo zgodbo. 

Ampak tudi čevljar je najprej zahteval usnje za škornje. Tega naj bi dobila od 

strojarja. Strojar jo je poslal k volu, ta pa je zahteval slamo, ki jo ima kmet, 

kmet pa je za uslugo zahteval ... poljub.

»No, prav,« si je mislilo dekle, »en poljub pa res ni taka reč, da se rešim 

vseh težav.« Poljubila je mladega kmeta in kmet ji je dal slamo. Veselo je 

odhitela k volu in vol ji je dal kožo. Kožo je nesla strojarju in strojar ji je 

dal usnje. Usnje je odnesla k čevljarju in 

dobila je škornje. Nesla jih je varuhu 

bazarja in dobila kadilnico, ki jo 

je prižgala, in Alah je uslišal 

njeno prošnjo. Drobna bilka 

se je s kapljicami dežja 

osvežila in dala deklici 

ječmenov klas, na katerega 

je že čakala štorklja. Tako 

je deklica spet dobila jetra, 

odhitela domov, kjer jo je že 

čakala mama, da bi hitro pripravila 

kosilo.                                     
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ilustrirala
Matjaž Pikalo
napisala

Živa Pahor

LEVČEK IN ŽOGA

ŽOGA ME NE UBOGA, 
KAR PO SVOJE SKAČE –   
TO PRAVA JE NADLOGA –  
ZARADI NJE SI STRGAM HLAČE.

ŽOGA SE MI SMEJE –   
TO ŽIVA JE IGRAČA – SKOČI ČEZ VSE MEJE, 
OBISKA PA NE PLAČA. 

PO VSEM SVETU GREM ZA NJO, 
TAKO IMAM JO RAD, 
ZAPUSTIL OČKA SEM IN MAMICO, 
Z ŽOGO GREM ŠE SPAT. 
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

HLADILNIK

HLADILNA 
OMARA

VČASIH SO HITRO 
POKVARLJIVA ŽIVILA    

 SHRANJEVALI 
V POSEBNIH OMARAH.  

PROSTOSTOJEČI
HLADILNIK

ZDAJ OBSTAJAJO 
ŽE PAMETNI!                                                                                    

BABI POTREBUJE 
VEČJI HLADILNIK! 

SAMO PAMETNO 
JE TREBA 

RAZVRSTITI, PA BO. 

 SHRAMBA

JUTRI VAM 
PRINESEM NOVO 
KOCKO LEDU!

TUDI 
ULIČNI PRODAJALCI 
SO POTREBOVALI 

LED ZA HLAJENJE. 

Uf, 
je vroče!

POSEBEN 
PREDAL ZA LED

TORBA ZA 
PRENAŠANJE 

LEDU
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NAPISALA MAŠA OGRIZEK - ilUSTRIRALA TANJA KOMADINA

HLADILNIK

HLADILNA 
OMARA

VČASIH SO HITRO 
POKVARLJIVA ŽIVILA    

 SHRANJEVALI 
V POSEBNIH OMARAH.  

PROSTOSTOJEČI
HLADILNIK

ZDAJ OBSTAJAJO 
ŽE PAMETNI!                                                                                    

BABI POTREBUJE 
VEČJI HLADILNIK! 

SAMO PAMETNO 
JE TREBA 

RAZVRSTITI, PA BO. 

 SHRAMBA

JUTRI VAM 
PRINESEM NOVO 
KOCKO LEDU!

TUDI 
ULIČNI PRODAJALCI 
SO POTREBOVALI 

LED ZA HLAJENJE. 

Uf, 
je vroče!

POSEBEN 
PREDAL ZA LED

TORBA ZA 
PRENAŠANJE 

LEDU

BRRRR, 
GREMO 

NA SONČEK!                 

JAZ 
OBOŽUJEM  
SLADO-LED!

ZAMRZOVALNA 
OMARA                                                   

VLOŽEK ZA 
HLADILNO TORBO                                        

HLADILNA 
TORBA                                                      

ČOKOLADA, VANILIJA, 
JAGODA …

SLADOLEDARSKI 
VOZIČEK

JAZ PA 
LEDENE KOCKE 

V PIJAČI. 

TA TORBA JE 
POKVARJENA! 

BUČKO, TOLE 
SI POZABIL 
DATI NOTER!

KDO BO 
LEDENO MRZLO 
LIMONADO?    

IZOLIRNA 
VREČKA
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Vrana pa ni vedela za »friko«

Klarisa M. Jovanovic’
napisala ilustriral

Štefan Turk

ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI

40

Vrana je ukradla košček sira. Kdaj se je to zgodilo? Komu 
ga je ukradla? Pravljica tega ne izda, pove pa, da je vrana 
odletela v gozd, sedla na visoko bukev in si oddahnila, ker 
je zdaj lahko v miru pomalicala svoj sir. Miru pa ni bilo od 
nikoder, saj je ravno v tistem trenutku »zlomek prinesel« 
mimo lisico. Uprla je oči v krošnjo in zagledala vrano, ki 
je v kljunu držala kos sira. Lisica je bila lačna. Ob pogledu 
na sir so se ji začele cediti sline. Toda  kako do njega? 
Lisica ne zna leteti, kaj šele da bi plezala po drevesih! Pa 
se je domislila, ker ji domislic nikoli ni zmanjkalo, da bi 
bilo dobro, če bi vrani malce popihala na dušo: »O, ptičica 
zlata!« je s sladkobnim glasom nagovorila vrano. »Kako si 
lepa! S čim se češeš, da se ti perje tako lepo sveti in s čim 
si mažeš kljun, da je tako lepo rumen? Gotovo tudi lepo 
poješ. Takšna lepota ne more biti brez haska …!«

Tako se je zvitorepka dobrikala vrani in jo hvalila na 
vse pretege. Vrana, ki je doslej še nihče ni tako hvalil, 
si ni dala dvakrat reči. Odprla je kljun in zapela, kot je 
pač znala: »Kra … kra … kraaaaaaa!« in sir ji je padel iz 
kljuna. Lisica ga je z veseljem pobrala in si ga privoščila 
za malico, vrana pa se je za malico obrisala pod nosom – 
oprostite, pod kljunom. 

Da se muhe lovijo na med ljudje pa na sladke besede, že 
dolgo vemo. Vsaki hvali pa tudi ni treba verjeti, kajne?
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Sir je prastaro živilo, ki pogosto zaide v malhe pravljičnih 
junakov. Če mu delajo družbo kruh, kos slanine in jabolko, je to 
že prava pojedina za popotnika, ki potuje po samotnih krajih. 
Omenjena živila dolgo zdržijo. Tudi skorja zrelega sira se zlepa 
ne pokvari. V starih časih, ko še ni bilo hladilnikov, mleko ni 
dolgo ostalo sveže. Na hitro skisanega so postregli skupaj z 
žganci, nekaj pa so ga namenili za sir. Od skisanega mleka do 
skute je pravzaprav le korak, od skute do zrelega sira v obliki 
hlebca pa lahko preteče nekaj mesecev.

Sir lahko uživamo brez kakršnihkoli dodatkov. Z njim 
izboljšamo številne jedi, kot sta testenine in riž. Lahko ga 
ocvremo, vložimo v olje, nadrobimo na pico, … V nekaterih 
jedeh pa je glavni junak in ena takih je frika. 

Frika je doma v Posočju pa tudi v sosednji Furlaniji. Obstaja 
nekaj različic in vsaka hoče biti edina prava. Osnovo jedi 
predstavlja zrel masten sir, ki ga narežemo na koščke in 
popečemo v ponvi, dokler se ne razpusti. Ponekod mu dodajo 
jajca, krompir, polento, ocvirke, …



RECEPT
KOMPOT
PUDING

Predlagam, da se lotimo različice s krompirjem.

1. Krompir narežemo na tanke rezine in ga 
stresemo v dobro namaščeno ponev. 

2. Na rahlo ga posolimo – nikar preveč – ker se 
mu bo kasneje pridružil zrel sir.

3. Pečemo ga na srednjem ognju in vmes 
večkrat premešamo. Ko bo mehak in obenem 
hrustljav, kar bo trajalo kakšne pol ure 
(odvisno od krompirja), bomo nanj stresli na 
kocke narezan sir in počakali, da se razpusti. 

4. Zdaj je jed pripravljena. Lahko pa nadaljujete 
in krompir ter razpuščen sir premešate in 
poravnate v nekakšno omleto, počakate, da 
se spodaj zapeče, jo obrnete in zapečete še 
na drugi strani. Odločitev prepuščam vam.

 
Samo namig: 
Z maščobo nikar ne skoparite! Jed je mastna 
in izdatna, zato pa je tako zelo slastna! Tudi 
količino sira lahko povečate.  

Naša vrana ni vedela za friko, a bi jo z veseljem 
pospravila, o čemer sploh ne dvomim.  

Tudi tatinska lisica ne bi bila proti!    

Za 4 do 5 oseb 
potrebujemo:
1 kg krompirja
350 do 400 gr sira Tolminec
olje
sol
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---Po Slovensko---
MATEJKA GRGIČ

ilustr
irala 

CHIARA SEPIN

ŽIVALI

44

Preberi besedilo:
Aprila imamo kar nekaj pomembnih praznikov, dela prostih dni in 

drugih »neuradnih« praznovanj.

1. april je dan šaljivcev: to je dan za šale, ki jim prav zato pravimo 

»prvoaprilske«.

Aprila je po navadi tudi velika noč, ki je najpomembnejši krščanski 

praznik. Podobne pomladne praznike poznajo tudi druge religije in 

kulture: aprila častijo naravo, ki se prebuja, in novo življenje. Zato so z 

veliko nočjo povezane podobe živalskih mladičev: piščančkov, zajčkov in 

jagenčkov. Posebno mesto pa imajo pirhi: jajce je namreč starodavni 

simbol življenja. 

Skoraj vsi slovanski narodi (med njimi tudi Slovenci) za veliko noč 

krasimo kokošja jajca; tako okrašenim jajcem pravimo pirhi oz. pisanice. 

Otroci prejmejo v dar velika čokoladna jajca, zavita v bogato okrašen 

papir; v teh jajcih se skriva presenečenje. Odrasli ljudje domove okrasijo 

s svežim cvetjem in z butaricami.

Ob koncu meseca pa imamo še dva praznika: 25. april je v Italiji dan 

osvoboditve, 27. april pa je v Sloveniji dan upora proti okupatorju. To 

sta državna praznika. V obeh primerih praznujemo upor ljudi, ki so se 

med drug svetovno vojno borili za svobodo, enakopravnost in mir.
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Kje živijo živali?  
Oglej si sličice, poveži in poimenuj domove živali:
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Oglej si sličice in izberi ustrezno rešitev: 
 k    
Pes gre od       pasji utici. 
 pri

 k    
Pes je od       pasji utici. 
 pri

 k    
Pes se vrača od    pasje utice. 
 pri

 z    
Pav zleti na       drevo. 
 iz

 z    
Pav je na       drevesu. 
 iz
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Poimenuj člane živalskih družin:
        + petelin = piščanček

Krava + bik = 

Ovca +  = jagenček



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 z    
Pav se vrača na       drevesa. 
 iz

 v    
Konj gre na       hlev. 
 iz

 v    
Konj je na       hlevu. 
 iz

 v    
Konj gre na       hleva. 
 iz

Kaj pa ostale živali? 
Kje so živali? Od kod prihajajo? Dopolni!

 Kokoš živi v kurniku, torej prihaja kurnika.

 Muca spi na kavču, torej prihaja kavča.

 Medved spi v brlogu, torej prihaja brloga.

Dopolni s PRI, K ali OD: 

 Ovca gre ograji, kjer je veliko sveže trave. 

 Čebele so       panju.

 Medved se je že oddaljil svojega brloga.
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1

2
TO JE __ __ __ __ __ __ __ __ __ PRAVLJICA.

Poišči manjšalnice!
 VOZ -_________________________                              

 VODA - _______________________ 

 BLAZINA- _____________________                                

 HIŠA -  _______________________

 MIZA -  _______________________                                 

 HČERKICA - ___________________

GALEBOVKviz 8

pripravila
nevenka škrl j

GALINKA

TAST

TAŠČA

HČERKICA

HIŠA

METLA

PRAH

VODA

BLAZINICA

VOZ

MIZA

POLJE

ROKAV

ROKE

ZJUTRAJ 

ČEŠNJA

SNAHA

OČE

CVET

G A L I N K A Š I H

T A S T B Č O L A Č

A L T E M E G R D E

Š P S J I Š P A O R

Č O N L Z N O E V K

A L A O A J Č K C I

V J H P R A E O V C

O E A V A K O R E A

Z J U T R A J S T K

B L A Z I N I C A A

Premetanka! Išči v vseh smereh!
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4

Vse rešitve pošlji Galebu čimprej! 

Poišči in obkroži pravilen  
odgovor!
Galinka se je omožila 
  v mesto.
  na vas.
  v hribe.

Zjutraj je tast vstal in vse 
prebudil:
  »Jaz grem na polje!«
  »Vstanite, da gremo na polje!«
  »Spite naprej, jaz grem!«

Galinka je 
  takoj vstala in se pripravila.
  začela zehati in spala naprej.
   ostala doma, ker ji je motika 
težka.

»Pusti jo,« je dejal oče.
   »Naj pospravi po hiši in pripravi 
zajtrk.«

   »Naj pospravi po hiši in pripravi 
kosilo.«

   »Naj pospravi po hiši in pripravi 
večerjo.«

Razvajena Galinka se je zleknila
  na trato pod orehom
  na trato pod hruško
  na trato pod češnjo

in se najedla
  sladkih orehov.
  sladkih češenj.
  sladkih hrušk.

Zvečer so se vsi trije okopači 
vrnili z dela.
  Delo ni bilo opravljeno.
  Delo je bilo opravljeno.
  Na ognjišču se je kuhala kaša.

Galinka ni jedla večerje. Njen 
tast je rekel:
   »Snaha je lačna.Kdor ne dela 
naj ne jè.”

   »Snaha ni lačna. Kdor dela naj 
ne jè.«

   »Snaha ni lačna.Kdor ne dela 
naj ne jè.«

To se je spet ponovilo. Galinka 
je  šla lačna spat. Tretjega dne 
Galinka je:
  pospravila klet in čakala.
  pospravila hišo in čakala.
    pospravila hišo in pripravila 

mizo.

Tisti večer ji je rekel tast:
   »Jej otrok! Danes si nisi 
zaslužila večerje!«

   »Jej otrok! Danes si si zaslužila 
večerjo!«

  »Jej otrok! Danes ne bo nič!«

Od tistega dne je Galinka 
razumela, da __________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________.

Pravilne odgovore prepiši  
v zvezek in razloži pomen  
naslova pravljice.



Darinka Kobal
ilustriralanapisalA
Ivana Soban

1. NAMEN TEH PRVIH PREDMETOV:
Č: za pomoč pri hoji,
R: kot modni okrasek,
D: za zaščito pred soncem.

2. DANES GA UPORABLJAMO :
E:  za zaščito pred dežjem,
I za sabljanje,
U: za tepež po zadnjici.

3. SESTAVLJEN  JE:
Š: iz pletenih plastičnih trakov,
Ž: iz kovinskega ogrodja in špic ter 

nepremočljive tkanine,
P: iz ogrodja iz trsja in usnjene 

tkanine.

4. PO VELIKOSTI IMAMO:
N: od velikega golfskega in vrtnega  

do zložljivega 15-centimetrskega,
C: od 5 cm do 15 m,
M:  do 10 cm.

5. DANES LAHKO KUPIMO:
O: tradicionalno zložljivega  

in napihljivega,
I: tradicionalno nezložljivega  

in zložljivega,
A: le napihljive vrste.

6. LOČIMO:
H: pasje,
R: otroške,
K: moške in ženske.

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

Prvi  OOOOOO  
je bil velik, težak in neroden. Bil je 
simbol položaja in časti za pomembne 
ljudi, namenjen zaščiti pred soncem. 
Prvi so se pojavili že v 16. stoletju in 
so bili iz usnja.  Šele sredi 19. stoletja 
so začeli izdelovati lažje s kovinskim 
ogrodjem in prevleko iz tkanin, kot sta 
svila in bombaž. Šele takrat so začeli 
razlikovati dežnik in sončnik, pojavili 
pa so se že prvi ženski dežniki.

ŽE VEŠ:
- da tisočletja stari kipi iz Egipta, Perzije in 

Indije prikazujejo služabnike, ki  ščitijo 
vladarje pred sončnimi žarki?

- da je v Asiriji smel imeti dežnik samo 
vladar?

- da so do 500 let pr. n. št. dežnik uporabljali 
tudi v Grčiji?

- da so v letu 1920 mestni gospodje nosili 
polcilinder na glavi in črn zaprt dežnik  
v roki kot elegantno sprehajalno palico?
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1. NAJDEMO GA:
D:   na prisojnih jasah, pogosto na 

travnikih, v listnatih in mešanih 
gozdovih,

I:   v iglastih gozdovih,
R:  v rastlinjaku.

2. KLOBUK JE:
E:  jajčast ali zvonast, nato polkrožen 

ali raven. Velikost: od 10 do 25 ali 
35 cm, izjemoma tudi do 50 cm. 
Koža je rjavkaste barve in z rastjo 
postane luskasta.

I: najprej vzbočen, nato zvonast,
U podoben cvetu brokolija.

3. LISTIČI SO:
Ž: gosti, široki, beli ali v rožnatih 

odtenkih. Pod pritiskom porjavijo.
Č: podobni cevkam, sive barve,
M: kratki, ozki, najprej bele  

nato okraste barve.

4. BET JE:
H: kratek, votel, debel,
F: vitek, poln, okraste barve, zraste do 

5 cm,
N:  vitek, trd, pri mladih poln, pri starih 

olesenel in votel. Je belkast, rjavo 
 marogast, spodaj gomoljasto 

odebeljen. Zraste do 50 cm.

5. OBROČEK NA BETU JE:
O: ozek, nepremičen, temno moder,
J: širok, črne barve,
I: širok, večplasten z raztrganim robom, 

premičen.

6. RASTE:
R:  spomladi in jeseni,
G:   še v hudem mrazu – skoraj   

zmrzali,
K:  od sredine poletja do pozne jeseni.

Orjaški  OOOOOO   
je največji med dežniki. Je užitna, 
izvrstna in cenjena goba, vendar je pri 
starejših dežnikih uporaben le klobuk. 
Ta je velik, jajčaste oblike, pozneje 
polkrožen ali raven. Bet je dolg in 
ima značilen obroček ter večplastno 
premično kožico. Orjaški dežnik ima 
več podobnih vrst, od katerih so znani: 
grbičasti, dekliški, rdečeči, beli in 
poljski. Vsi so užitni. Poleg njih so še: 
ameriški in zelenolistni dežnikovec, 
ki nista užitna, in ostroluski, pogubni 
in smrdljivi dežniček, ki nista užitna, 
ampak sta celo strupena.

ŽE VEŠ:
-  da ima tudi druga imena? Med njim so: 

dežnikarica, marela ali strešnica.
-  da najdemo več vrst, od katerih niso 

vsi užitni ali pa so celo strupeni? Edini 
zanesljivi del je premičen obroček, saj loči 
užitne od strupenih gob.

-  da kljub užitnosti surov lahko povzroči 
prebavne motnje?

-  da je uporaben pri pripravi mnogih jedi?
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Rad bi bil kralj Mezopotamije. 
Bil bi bogat in živel v ziguratu z 

osmimi nadstropji. Skrbel bi za moj vrt. 
Okoli mesta bi dal zgraditi veli-
ko in visoko obzidje. Na obzidje 
bi postavil vojake, da bi stražili 
in branili vse mesto pred napadi 

sovražnikov. Organiziral bi števil-
ne zabave in veselice za vse prebi-

valce mesta. Mislim, da bi bil dober, 
pošten, pravičen in zelo priljubljen kralj. 
Ivan Possega

Nekega dne sem se zbudil in odločil, 
da odpotujem v Mezopotamijo. Ko 
sem prispel, sem videl, da imajo 
drugačna oblačila in tudi njihova 
hrana je drugačna kot naša. Zani-
malo me je, da bi šel do zigurata 
in videl kako se tam živi. Hotel sem 

videti tudi kralja, vojščake in njihove 
bogove. Vse to mi je bilo lepo in zanimivo. 
Predno sem se vrnil domov, sem se peljal z lad-
jo po rekah Tigris in Evfrat. Tega dne po Me-
zopotamiji ne bom nikoli pozabil. 
Sergej Marc

Imenujem se Natshe in sem kraljeva hči. Živim 
v prekrasnem ziguratu, ki ima osem nadstropij. 
Imam mamo, ki se imenuje Anke, očka Lisky, 
brata Maxa ter sestro Lusky. Lusky ima 20 let, 
Max 16, jaz pa sem stara 10 let. Vedno vi-
dim duhovnika, ki govori o bogovih: bogu morja, 
neba in zemlje. Danes se moja sestra Lusky za-
roči. Vsi se pripravljamo na poroko. Dobila je 
lepega fanta, ki se imenuje Lersky. Zvečer bo 

MOJ DAN V MEZOPOTAMIJI
lepa zabava in vsi bomo zelo veseli. 
Jaz in moja sestra imava prekrasni 
obleki. Moja tunika je dolga in rožnate 
barve. Mama mi bo spletla dolgo kito in kupila 
mi je prekrasne uhane in zapestnico. Vse je 
okrašeno in na mizah bo veliko dobrot: meso, 
ribe, jabolka in drugo sveže sadje. V glavni 
dvorani našega zigurata bo tudi glasba, igrali 
bodo flavto, citre in seveda bodo tudi peli. 
Zvečer bom zagotovo utrujena! 
Mateja Oberdan

Jaz živim v ziguratu. Moj očka je 
kralj in mi je sešil obleko do kolen. 
Moja mamica mi vedno pripravi 
zajtrk: mleko, poseben kruh iz ječ-
menove moke in sveže sadje. Vsako jutro 
hodim v šolo, kjer se učim peti, pisati, risati in 
igrati na citre. Moja mamica mi pripravi tudi 
kosilo: kruh iz ječmenove moke, kos sira, date-
ljne in jabolko. Domov se vrnem komaj zvečer. 
Mihael Pečar

Ime mi je Nabuk in sem sin vojščaka. Vsako 
jutro vstanem in zajtrkujem s kosom kruha iz 
pšenice s sirom. Potem se moram odpraviti v 
šolo. S poklonom pozdravim učitelja in sošolce, 
nato se usedem. Danes se bomo učili o ziguratu. 
To je tempelj, ki služi tudi kot tržnica. Kmalu je 
čas za kosilo. V svoji vrečki imam jabolko, vrček 
mleka in kos sira. Popoldne imamo pevske vaje 
in pojemo zabavne pesmi. Nato se igramo 
še na šolskem vrtu. Ko se vrnem domov, 
ni nobenega doma, samo na mizi piše: 
»Oče in mati sta pri templju na kon-
cu zigurata. Šla sta molit bogovom.« 
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Odločim se, da tudi jaz grem tja. Ko pridem 
do vrha, ju najdem. Pozdravim vse in odidemo 
proti domu. Povem jima, kako sem preživel dan. 
Po večerji grem ponovit novo snov o ziguratu. 
Preden zaspim, premišljujem o današnjem dne-
vu. Srečen sem, saj imam dobre starše, lahko 
hodim v šolo in imam nekaj dobrih prijateljev. 
Počasi zaspim in čutim mamo, kako me pokrije 
s toplo odejo. 
Luka Ravalico

Ime mi je Karim. Sem hčerka kralja Uruka, 
ki živi v ziguratu. Po zajtrku tkem dra-

goceno preprogo. Vsako jutro me moja 
osebna služkinja počeše s posebnim 
glavnikom in mi splete kito. Za zaj-
trk mi dvorski kuhar pripravi sveže 

mleko, komaj pečen kruh in sveže sadje. 
Zelo rada pojem in plešem. Danes bo prišel 
učitelj plesa in petja. Sem zelo, zelo vesela, ker 
se bom naučila novo pesem in nov ples. In že 
je prišel večer. Za večerjo sem jedla juho, meso, 
različno sveže sadje, grozdje in jabolko ter pila 
vodo. Zvečer, ko sem v postelji, pride mama in 
mi za lahko noč pove pravljico. In jaz mirno 
zaspim. 
Mateja Calzi

Ime mi je Enk. Živim v ziguratu, ker 
sem sin kralja. V šolo hodim z mnogi-
mi prijatelji. Danes smo se učili o tem, 
kako so živeli v ziguratu. Zvečer je moj oče 
(kralj) organiziral pojedino. Na mizah je bilo 
veliko dobrot. Naslednjega dne me je učitelj 
pohvalil, ker sem bil priden pri uri matematike. 
Aaron Bak

V Mezopotamiji sem za zajtrk jedel in pil mle-
ko, sveže sadje in suho sadje. Šel sem v šolo 
in pisal na deščico, nato smo peli in 
se učili igrati na citre. Za kosilo sem 
jedel kruh iz ječmenove moke, kos sira 
in banano. V šoli smo nato še risali, 
pisali, peli in igrali. Ko se je stemnilo, 
smo gledali zvezde na nebu. Za večerjo 
smo pojedli ribe, meso, riž, fige, jabolko, 
banano in kruh iz ječmenove moke. Imeli smo 
tako pojedino, ker sem imel rojstni dan. 
Matej Ferluga

Imenujem se Adadon in sem 
sin vojščaka. Živim blizu zigu-
rata, zato grem včasih tja na 
obisk. Ko bom postal velik, bom tudi 
jaz bil vojščak, ampak ne kot moj oče, ven-
dar poseben vojščak, ker bom delal v ziguratu.  
Tam sem kot doma. 
Tadej Mesar
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CHIARA SEPIN

Za osnovno igranje poglej posnetek:

Cajon je pravokotna škatla z odprtino na hrbtni strani, na kateri se sedi vzravnano in 

se hkrati igra z obema rokama. Čeprav je tolkalni instrument, ne zahteva tolkalnega 

predznanja. Uporaben je od vrtca dalje. Dovolj je, da se nanj usedemo in razširimo noge 

tako, da imamo sprednji del instrumenta prost za igranje.

Če s celotno dlanjo udarimo proti sredini instrumenta se bo 

zaslišal nizek ton, ki mu pravimo BAS. Če pa s prsti udarimo 

po zgornjem robu, bomo dobili višji zven, kateremu 

pravimo SLAP.  Še višji ton dobimo tako, da s konico 

prstov udarimo prav pod rob. Desna roka izvaja bas 

ton, leva pa slap.

Cajon uporabljamo za spremljavo 

najrazličnejših ritmov, z njim posnemamo 

igranje večjega in malega bobna.  

Je odlično glasbilo, ki vpelje tudi najmlajše 

otroke v svet ritmov in glasbe.

Mlajši otroci lahko improvizirajo različne ritme 

ali ponavljajo enostavne ritmične vzorce, 

starejši otroci lahko že sledijo enostavni 

partituri. 

Igranje lahko spremljamo še z drugimi 

inštrumenti ali ga popestrimo s petjem, plesom 

in gibalnimi dejavnostmi. Otroci naj bodo 

ustvarjalni, sami naj preizkušajo, raziskujejo  

in kombinirajo razne možnosti uporabe.

na Cajon!


