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Velik lev je spal. Nekaj živahnih mišk je 
plesalo na njegovem mehkem kožuhu.          
Lev se je prebudil. Jezen je pograbil eno od 
mišk. Ko je hotel miško požreti, je  prestra-
šena  miška prosila: „Lepo vas prosim, vaše 
veličanstvo, usmilite se me. Če me izpustite, 
vam bom to poplačala. Obljubim.“  
Velikodušni lev se je nasmejal in izpustil miš.  
Nekega dne se je močni lev ujel v past. Lovci so namreč pripravili 
past iz mreže.  Lev se sam ni mogel rešiti. Bil je obupan in je glasno 
renčal. Prišla je miška, ki jo je lev pustil živeti. Miška mu je šepnila na 
uho: „Ta problem bomo takoj rešili.“ S svojimi ostrimi zobki je hitro 
pregrizla mrežo. Mreža se je kmalu strgala in lev je bil spet prost. 
Ganjen se je zahvalil mali prijateljici.

V  skrajšani zgodbi pisatelja  La Fontaina „Miška in lev“ poišči 
vsaj osem pridevnikov in jih napiši v tabelo."

Kako si sledijo dogodki v besedilu?  
Zaporedje dogodkov označi s številkami od 1 do 4.-

Kdo nastopa v besedilu?*

Pridevniki:

Lev se je ujel v mrežo, stokal od bolečine in se izčrpan vdal v usodo. 
Miška je po nesreči zbudila leva, ta jo je zgrabil, da bi jo požrl. 
Lev se je miške usmilil in jo velikodušno izpustil. 
Miška je pregriznila vrvi pasti in rešila leva.

Miška in lev (La Fontaine)
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V katero besedilno vrsto spada besedilo, ki si ga prebral(a)? %

Kakšno je sporočilo besedila?$

o pravljica          o basen          o pismo          o recept 

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. 
Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. 
Roka roko umije. 
Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. 

Živali so junakinje številnih zgodb. Napiši naslove pesmi in zgodb, v katerih 
nastopajo živali. Poglej v knjižnico. Pazi: naslove knjig ter ime in priimek pisa-
telja oz. pisateljice ali pesnika oz. pesnice, ilustratorja oz. ilustratorke pišemo 
z veliko začetnico.

• Dve živali se srečata. 

• Močnejša žival izziva šibkejšo. 

• Presenetljiv preobrat (šibkejša žival se 
maščuje, drugo preslepi ali ji pomaga). 

• Živali se pogovarjajo. 

• Napiši besedilo v preteklem času. 

ime in priimek pisatelja 
oz. pisateljice

ime in priimek ilustra-
torja oz. ilustratorke

naslov knjige

Napiši besedilo o živalih.  
Upoštevaj naslednje točke:#




