
Sabina Buchwald

Curukuk: Pomisli, kaj mi je rekla. 
Ta, ta ...

kukuruC: No, kaj vendar?
Curukuk: Ves čas je ponavljala isto: 

ne znaš in ne moreš in ni mogoče 
in nisi sposoben in ne in ne in ne 
in ....

kukuruC: No, no, pomiri se. Sploh 
pa, kdo ti je to rekel?

Curukuk: Ja, Kukurica vendar. Ko 
sem bil pri njej, da mi uredi priče-
sko, mi je zabrusila, da pri tekmo-
vanju v slalomu okoli koruznih ste-
bel gotovo ne bom zmagal. Sploh ni 
šanse, mi je rekla.

kukuruC: Kako to?
Curukuk: Ne vem. Rekla je, da je 

to zame prenaporno, pretežko in 
sploh, da jaz tega enostavno ne 
znam.

kukuruC: In, ji verjameš?
Curukuk: Pa kaj, saj ima  

verjetno prav.
kukuruC: No, ti si mi pravi.  

In s to motivacijo boš sedaj šel na 
tekmovanje? Ali ne veš, kako je 
bilo tisto z žabami?

Curukuk: Žabe me ne zanimajo, saj 
vendar živijo v mlaki. Jaz pa sem 
gospodar širokega polja. 

kukuruC: Vseeno se tudi v mlaki pri 
žabah dogajajo zanimive, kaj zani-
mive, neverjetne stvari. Poslušaj! 

Nekega dne so žabe priredile tekmo. 
Treba se je bilo povzpeti na najvišjo 

točko stolpa, ka-
terega površina je 
bila povsem gladka. 
Za žabe je bil to res 

poseben izziv. Na dan 
tekme se je zbralo nešte-
to žab, da bi si ogledale 

spektakel. Končno se 
je tekma začela. 

KUKURUC CURUKUK MODRUJETA



Množica žabjih gledalcev je pomilo-
vala žabe, ki so sodelovale pri tekmi. 
Slišalo se je godrnanje in žabe so 
vzklikale: »Joj, revice uboge. Vse bodo 
omagale. Saj na ta stolp se sploh ne da 
priti. Kar poglejte, prve so že odneha-
le!« Klici množice žab, ki so napeto 
strmele na stolp, so postajali venomer 
glasnejši: »Ne bo jim uspelo! Le poglej-
te, nemogoče je! Joj, prejoj, sirote.« In 
res, zdelo se je, da imajo gledalci prav. 
Žabe so omahnile druga za drugo. 
Gledalci pa kar niso utihnili, več žab se 
je vdalo, bolj intenzivno in odločno je 
bilo klicanje. Končno je bilo na stolpu 
videti le eno samo žabo, ki pa je ni bilo 
mogoče ustaviti. Dosledno, neglede 

na okoliščine, je brez težav prispela 
na vrh stolpa. Ko so se žabji novinarji 
pozneje rinili okoli zmagovalke in jo 
prosili, da naj jim izda recept tega 
uspeha, so ugotovili, da jih sploh ne 
sliši, saj je bila gluha.

Curukuk: Kaj? Gluha je bila?
kukuruC: Ja, čisto gluha. In prav 

zato je odnesla zmago!
Curukuk: Torej, če bom naslednjič 

šel h Kukurici, naj si zamašim uše-
sa, da je ne bom slišal?

kukuruC: No, verjetno ti zna vsaj tu 
in tam povedati tudi kaj razveselji-
vega, dobrega in koristnega. Zato 
se nikar ne delaj gluhega. Če pa bo 
ravno take volje, da bodo iz nje vreli 
vsi tisti »ne«, imaš vso pravico, da 
je ne poslušaš, nikakor pa si njenih 
besed ne jemlji k srcu.

 Kaj misliš? Kakšni so ljudje, ki želijo doseči svoje cilje in uresničiti svoje želje?  
Označi ustrezne lastnosti:

| pogumni | veseli | hrabri | tolerantni | leni | depresivni | cinični | energični | razdražljivi | kreativni  |  
| prijazni | nemočni | temperamentni | dolgočasni | ljubeči | sramežljivi | zadovoljni | občutljivi |  
| odločni | samozavestni | arogantni | prilagojeni | potrpežljivi | odgovorni | vestni | pustolovski | 
| disciplinirani | aktivni | marljivi | potrti | škodoželjni | neodločni | raztreseni | sproščeni | bojazljivi | 
| zaupljivi | malomarni | pozabljivi | vitalni | vsestranski | razvajeni | zmedeni | radovedni | hinavski | 
| brezobzirni | impulzivni | ponižni | ponosni | 

 Iz pridevnikov tvori samostalnike: pogumni → pogum, veseli → veselje, …

Izberi vsaj tri lastnosti, ki jih imaš sam_. Pojasni in utemelji svojo odločitev.

 Opiši dogodek, ko si bil_ posebno pogumen/pogumna, samozavesten/samozavestna …


