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DOPOLNJEVANKA Pred vsako besedo pripiøi 
po eno œrko. Z æe natisnjenimi boø dobil znane besede. Preberi pripisane 
œrke po vrsti in dobil boø slovenski pregovor. Preœrtaj æe vstavljene œrke:

trevo    tbraz    tuœa    tadirka    tpica 

tonce    tavnilo    topati    tdinka

testev    tlegantno    tavza    tola    tvtobus 

tgledalo    tarvica    tobot    tngina    tob

s Napiøi pregovor:  D t t t t  s t t t  l t t t t  o t t t t

Œuvaj æivalskega vrta, gospod Vik-
tor, je nekega dne zbolel. Teklo mu 
je iz nosa in kaøljal je glasno kot lev. 
V hudi stiski je poklical zajœka Vilija 
na pomoœ. Vili je takoj obljubil, da 
bo nekaj dni pazil na æivali v
kletkah. Øe isto jutro je zaj-
œek odhitel v æivalski vrt. 
Pa ni priøel niti do prve 
kletke, ko je na stezici 
opazil opico.

»Zakaj nisi doma?« 
se je œudil, ko je vzel 
v naroœje æalostno in 
cvileœo æival. Takoj je
opazil, da ima opica 
zlomljen rep. Seveda, ma-
jhna kot je, se je splazila skozi
reøetke, splezala na velikansko dre-
vo, skakala z veje na vejo, nesreœno 
padla in si zlomila rep. Zajœek je 
bræ segel v æep, potegnil ven zelen

robec in z njim zavil opiœji rep.
Opica ni veœ jokala. Splazila se je 

nazaj v svojo kletko in ponosno raz-
kazovala prijateljem obvezan rep.

Æe tretji dan je rep ozdravel, a opi-
ca se ni hotela loœiti od robca. Œe-

prav je lahko skakala z veje
na vejo, grizljala araøide in 

lupila banane, je œakala, 
da ozdravi tudi œuvaj æi-
valskega vrta. Njemu
bo pokazala robec na 
repu. Le tako bo vedel,

kako skrben varuh je za-
jœek, ki ga je nadomeøœal,

ko je œuvaj s sveœo pod nosom
leæal v topli postelji.
Si æe bil v æivalskem vrtu? Pri ka-

ter æivali si se najdlje ustavil? Kako 
se poœutijo æivali v svojih kletkah? 
Kdo skrbi zanje, kadar zbolijo?
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