
„Vsak otrok je 
umetnik, težava 

je v tem, kako 
ostati umetnik, 

ko odrasteš.“ 
Pablo Picasso 

Magda Zidej 1

Ob 70-letnici Mladega roda smo  

razpisali natečaj „Moj Mladi rod“.  

Na fotografiji ali risbi, ki jo pošlješ  

na urednistvo@mladirod.at, lahko prikažeš 

sebe z Mladim rodom ali katerokoli sceno, 

na kateri je Mladi rod v središču pozor-

nosti. Rok za oddajo: 26. marec 2021. 

Več o natečaju izveš na spletni  

strani www.mladirod.at. Misel  meseca

Poišči v Mladem rodu

16 .............. Davidov  

10 .................. Deseti rojstni  

24 .......................... Klic v  

15 ......................... Vigredno  

  3 ................................... Ptičje 

STRAN

Rešitev pošlji  
najkasneje do 
5. aprila 2021 na  
urednistvo@mladirod.at 

1
Ljudem omogoča letenje: toplozračni  

Rešitev uganke v Mladem rodu za november-december 2020 
so poslali še: Lea Gronalt, Aeneas Mertl, Nives Nuhanović, Anja 
Schlintl, Lea Grubelnig, Jakob Lamisch, Philip Ferreira, Katharina 
Schmidthuber, Kristian Medović, Marlene Kopeinig, Victoria 
Herzog, David Waldhauser in Sophie Schmid, (LŠ Podkrnos), 
Brezovnik Valentina, Hribernik Leni, Kopič Megi, Kramer Sarah, 
Liesnig Ava, Manges Johanna, Marx Anna, Marx Katrin, Opetnik 
Jakob, Plevnik Špela, Prikrznik Valentina, Sveček Sarah (LŠ Pliberk) 
Rešitev uganke za januar-februar 2021 so poslali: Maximilian 
Piuk  (Riegersdorf), Lukas Fernandez, Samuel Fernandez, Selina 
Fernandez (LŠ Pliberk), Mira Petutschnig, Alexandra Mišic, Filip 
Stevič, Kiana Karitnig, Victoria Ressmann, Florian Oberwallner, 
Luisa Friedl (LŠ Loče), Magdalena Kordesch-Riegler (LŠ Žitara vas), 
Nadine Strugger (SŠ Borovlje), Lea Gronalt, Jakob Lamisch, David 
Waldhauser, Anja Schlintl in Nives Nuhanović (LŠ Podkrnos), Eva-
Maria Krobath, Vanessa Tomoriova, Marko Kukic, Sophie Masopust 
(LŠ Vrba), Sebastian Bierbaumer, Sebastian Paulitsch, Jana Eicher, 
Lukas Peter, Samuel Kollmann, Elena Virzi (LŠ Šentpeter na 
Vašinjah)
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Jurij Opetnik2 BESEDNI ZAKLAD

Vrt

Napiši besede.

2
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VAJA: Zamenjaj podčrtane besede s svojimi.  
S sošolcem ali sošolko najdi čim več primerov.
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vrt 
Pri hiši je vrt. 
Mi imamo velik vrt.

greda 
Na vrtu so grede. 
Na vrtu je osem gred.

lopata 
Lopata je stara. 
Dedek ima staro lopato.

samokolnica 
V vrtni uti je samokolnica. 
Samokolnica je nova.

grablje 
Grablje so rjave. 
Babica ima rjave grablje.

vile 
Vile so stare. 
Ata ima stare vile.

 škropilnica 
Škropilnica je rumena. 
Mama ima rumeno škropilnico.

kompost 
Pri vrtu je kompost. 
Na kompostu je ptica.

solata 
V gredi raste solata. 
Solata je zdrava.

seme 
Babica poseje seme. 
Iz semena bo zrastlo korenje.

Rešitev:

Kaj ljudje pa tudi rastline 
uživajo spomladi.



Ptiči imajo                        .  Ptiči imajo                   . 

Letijo visoko nad                           .  Ptiči imajo             . 

S kljunom pobirajo                 in                      . 

Ptiči lepo čivkajo:                            .  Slišiš? 

Magda Zidej 3

Ptiči

Mili Hrobath 
 
Ptičje gnezdo V gnezdu so mladiči –                   

štirje mali ptiči. 
 
Odpirajo kljunčke – 
čiv, čiv, čiri, 
kje je zdaj mama, 
lačni smo vsi! 
 
Ptica jih nakrmi 
z muhami in črvi. 

perje perutidrevesi

žuželkedeževnike kljun

črve



Jurij Opetnik4

Nariši, kar manjka.       Vrt

Pri hiši  
je vrt.            

V gredi  
so vile.   

V vrtu  
so grede.       

V travi je rumena 
škropilnica.   

Pri drevesu 
je kompost.  

Pri vrtu je  
samokolnica.          

V gredi  
raste solata.  

V samokolnici 
so grablje.    

V vrečki  
je seme.  

Pri plotu  
je lopata.       



Jurij Opetnik 5

Zvonček 

Zvonček je pomladanska roža. 
Velik je od 10 do 25 cm. 
Raste iz čebulice. 
Cvet ima obliko zvončka. 
Cveti od februarja do aprila. 
Cvet je bel in je iz treh listov. 
Raste v gozdu, ob rekah in potokih. 
Zvončki so zaščiteni.

Marjetica 

Tudi marjetica je pomladanska roža. 
Velika je od 4 do 15 cm. 
Cvet je v sredini rumen, listki so beli. 
Cveti od januarja do novembra. 
Marjetica je tudi užitna. 
Nekateri jo uporabljajo kot zdravilo. 
Poznaš igro: „Me ljubi, me ne ljubi ...“?

Mačice 

Mačice rastejo ob vodi ali na mokrih tleh. 
Cvetijo pomladi. 
Cveti so rumenkasto zeleni. 
Iz mačic naredimo presenc oz. prajtelj. 
Presenc nesemo na cvetno nedeljo v cerkev. 
Če je poleti nevihta, zažgemo nekaj vejic presenca. 
 

Kaj spomladi cveti



Christina Hrobath6

Poklici 

Moj stric je pek. 

Moja teta je učiteljica. 

Moj ded je mehanik. 

Moja babica je zdravnica. 

Moj brat je mizar.                                    

Moja sestra je frizerka. 

Moj sosed je duhovnik. 

Moja soseda je gospodinja. 

Moj prijatelj je zidar. 

Moja prijateljica je zobozdravnica. 

Moj oče je ____________________________________________ . 

Moja mama je ____________________________________________ . 

Jaz sem ____________________________________________ .

Preberi stavke in jih poveži z ustrezno sliko.



Jurij Opetnik 7

Podčrtaj glagole.

Povej, kaj bosta Miki in Mira delala jutri. Miki bo igral ................................ .

Povej, kaj sta Miki in Mira delala včeraj. Mira je skakala ....................... .

Maček Miki igra 
nogomet. 

Muca Mira  
skače s kolebnico.

Maček Miki  
se guga.

Muca Mira  
se skriva.

Maček Miki se 
vozi s kolesom.

Muca Mira  
stoji na rokah.

Maček Miki  
se kotali po bregu.

Muca Mira  
se veseli.

… na igrišču       

Maček Miki in 
muca Mira              



Claudia Daniel – MINI LÜK                     8
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Spomladi

 metulj

oblaki mavrica rožesonce

drevo lis" gnezdodež



Claudia Daniel 9

Milan stoji na                                 . Poleg njega stoji sestra Lena. 

Rjavi pes Tomi je tudi tam. Visoko na nebu sije toplo                  . 

Za Milanom je veliko                  . Drevo ima rjavo           in  

zelene                  . Na drevesu zagledata                      .  

V gnezdu sedi                . Na travniku cvetijo lepe                .  

Na eni roži sedi pisan                     . Kar naenkrat se pokažejo  

na nebu sivi                      . Nekaj minut pozneje že dežuje.  

Ko               preneha, vidita na nebu krasno                            .

Sprehod po travniku



Roman ima rojstni dan. Mama mu je  
spekla veliko čokoladno torto. Na torti  
gori deset sveč. „Upihni sveče,  
upihni sveče!“ zakliče mala sestra. 
Roman upihne sveče in si zaželi  
novo kolo. Rad bi se vozil  
s prijatelji po parku. 
„Deseti rojstni dan je  
poseben jubilej,“  
reče ata in da Romanu  
100 €. „To je od mene  
in od mame.“ Teta da Romanu 50 €. Stric mu tudi da 50 €.  
Od babice in dedka dobi 100 €. „300 evrov! Le kaj bi si kupil  
s 300 evri?“ razmišlja Roman. „Že vem!“ 

Magda Zidej10

Deseti rojstni dan

Nariši, kaj si Roman želi za rojstni dan.

Mama je spekla                            čokoladno torbo         čokoladno torto. 
Mala sestra zakliče                      Upihni sveče!               Izberi sveče! 
Roman si želi                                nov klobuk                   novo kolo. 
Ata in mama dasta Romanu      sto evrov                      petdeset evrov. 
Teta da Romanu                           sto evrov                      petdeset evrov. 

Kaj je prav? Označi.

 Kdaj imaš $ rojstni dan??

ime rojstni dan

Pazi na pravilno obliko: prvega januarja, trinajstega maja, šestega avgusta, …

Vprašaj sošolce in sošolke, 
kdaj imajo rojstni dan.



Magda Zidej

Števila in štetje

11

Koliko evrov in centov vidiš v denarnicah?  
Napiši vsoto s številko in z besedami.

Še sam_ nariši in napiši svojo vsoto.

Primer:

Pobarvaj rože.

Sošolec ali sošolka naj pobarva metulje po nareku. Nato zamenjajta.

Prva roža je modra. Druga roža je rdeča.  
Tretja roža je pikčasta. Četrta roža je pisana. 
Peta roža je dvobarvna. 

Narekuj:  
Prvi metulj je … .  
Drugi metulj je … . 

Magda Zidej 
 
Tekma

Jaz sem prvi, 
ti si drugi. 
Kje je tretji? 
Sva samo midva?  
Pri štartu smo bili še trije,    
v cilju samo dva. 

2 € 
dva evra



Janja Trap-Kert – Preberi in pobarvaj12

V trgovini
Vrečko pobarvaj rumeno. 
Police pobarvaj rdeče. 
Tehtnico pobarvaj zeleno. 
Kruh pobarvaj rjavo. 
Meso pobarvaj rožnato. 
Prodajalca pobarvaj sivo. 
Blagajno pobarvaj črno. 
Košarico pobarvaj vijolično. 
Voziček pobarvaj oranžno. 
Steklenico za mleko pobarvaj modro.

❍  rdeče             ❍  modro 

❍  zeleno           ❍  rumeno 

❍  sivo                ❍  oranžno 

❍  črno               ❍  rjavo 

❍  rožnato         ❍  vijolično

Vse drugo pobarvaj po svoji volji.

Preberi in pobarvaj.



Elvira Sabotnik 13

Zapiši primerne račune.

Kaj spada skupaj?  
Pobarvaj z isto barvo.

2 . 4  =      

dvajset

1 . 4  =     

    osemindvajset

dvanajst

dvaintrideset

š"riindvajset

šestnajst

š"rideset

šes"ntrideset

1 . 8  =  

2 . 8  =  

šestnajst

osem

dvaintrideset

š"riindvajset

š"rideset

š"riinšestdeset

šes"npetdeset

oseminš"rideset

osemdeset

dvainsedemdeset

KRAT 8KRAT 4

POŠTEVANKA

Nadaljuj in poveži.

6 . 6 osemnajst dvainš"rideset 1 . 6 dvanajst

trideset š"riinpetdeset 2 . 6 šestdeset oseminš"rideset 

3 . 6 10 . 6  šest 9 . 6 8 . 6

5 . 6 šes"ntrideset 4 . 6 7 . 6 š"riindvajset 

KRAT 6

Pozdravljeni! 

Zadnjič si raziskal_          

prve poštevanke. 

Zdaj pa nadaljuj z            

naslednjimi tremi. 

Tvoj Ma!ček 

Konjiček 
Matiček



Janja Trap-Kert – Kaj je prav?   14

V trgovini

Na policah leži sadje in zelenjava. 

postelja. 

1 

2

Mama ima za 
nakupovanje 

Ko plačam,  
dam stvari v  

vrečko. 

glavo. 

3 

4

Ana kupi v trgo-
vini

meso in sir. 

mizo in stole. 

Jabolka in  
hruške dam na   
 

blagajno.  

tehtnico. 

5 

6

Manuel plača 
pri 

prijatelju. 

blagajni. 

V hladilniku stoji steklenica za mleko. 

kruh. 

7 

8

Pri peku  
kupimo  

obleko. 

kruh in žemlje. 

Preden grem v 
trgovino, vzamem 

  9 

10

Tamara si kupi 
sladoled 

v trgovini. 

doma. 

Simeon ne  
najde mleka in  

prodajalec mu pomaga. 

glasno joče. 

11 

12

V papirnato 
vrečko dam

jabolka.  

avtomobil. 

sladoled. 

voziček. 

13 

14

15 

16

17 

18

19 

20

21 

22

23 

24

Pravilno poveži dele stavkov. Spodaj pobarvaj ustrezno polje. 
Pravilne stavke prepiši v zvezek.

košarico. 

police. 



Magda Zidej 15

Sanjski poklic: klovn
„Ko bom velik, bom klovn,” trdi Feliks. 
Feliks rad zabava ljudi. Ko se šali, se ljudje  
smejijo na ves glas. Pravi, da bo nosil pisana 
oblačila in se luštno našminkal. 
Dobro zna žonglira". Žonglira z žogicami,  
pomarančami, orehi in jajci. A žongliranje z jajci 
ni dobra ideja, meni Feliks. Mama ni vesela,  
če v hladilniku primanjkuje jajc. 
Feliks ima tudi še druge talente: dobro poje, 
igra trobento, hodi po vrvi in zabava ljudi s 
pantomimo. Misli, da zna vse, kar potrebuje  
za poklic klovna. 
„Zakaj hočeš posta" klovn, Feliks?” ga vpraša 
Nina. „To ja ni pravi poklic!” 
„Seveda je to pravi poklic! Delal bom v bol-
nišnici. Tam bom spravil v smeh bolne otroke,  
da bojo takoj spet ozdraveli.” 
„Torej boš zdravnik!” „Ne – klovn zdravnik!” se smeji Feliks. 

Sonce posije skozi oblake, 
posuši zadnje snežene mlake.  
Prebudi vse zimske zaspance, 
pobarva z rožami vse klance.  
Pričara na vsak naš obraz 
en topel smehljaj za okras.

Tatjana Božič 
 Vigredno sonce

Kateri je tvoj sanjski poklic??



Sabine Koren-Lederer16

Davidov album: Vigredi
• Prijatelj Pavel in David z novim kolesom. 
• S teto Marijo na travniku, polnem žafranov. 
• Sestra Sofija in David na gugalnici. 

• Stric in David s skirojem. 
• David na vrtu s pirhi. 
• Oče in David v delavnici.

2. Naslove spremeni v stavke in jih napiši v zvezek✍ 

1. David ima album, poln fotografij. Poveži povedi z ustrezno sliko.✍ 

Pomagaj si z glagoli: se pelje, delata, pobirata, se vozita, se gugata, išče
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3. Sestavi svoj album za sošolce in sošolke.✍ 



Sabine Koren-Lederer18

Danes sta mama in oče za-
spala. Nista slišala budilke. 
Ob osmih se zbudi sin 
Jakob, hčerka Valen"na pet 
minut kasneje. Hitro vsta-
neta in pokličeta mamo in 
očeta. Pri družini Nične-
najdem je velika zmešnja-
va. Vsi hi"jo po stanovanju 
in iščejo stvari. Jakob išče 
domačo vajo. Valen"na išče nove lasne sponke. Mama išče ključe. Oče išče 
mobitel. Danes vsi zamudijo. Valen"na pride prepozno v vrtec. Jakob pride 
prepozno v šolo. Mama in oče prideta prepozno v službo.

Družinsko življenje

Nista slišala budilke.                Kaj se danes dogaja? 
Jakob išče mobitel.                   Ob osmih se zbudi sin Jakob. 
Mama išče ključe.                    Pri družini Ničnenajdem je velika zmešnjava. 
Muca je zaspala v kuhinji.       Kdo pride danes prepozno v vrtec? 
Oče išče mobitel.                      Jakob išče domačo vajo. 
Kje je denarnica?                      Mama in oče prideta prepozno na letališče. 

nedoločnik         jaz                             $                        midva            mi 
zaspa"                 (jaz) zaspim             " zaspiš            zaspiva           mi zaspimo 
                             slišim                                                                          
                                                                                                                se zbudimo 
vsta"                                                                                                         
                                                                                         iščeva              
                                                               hi"š                                           
                             pridem                                                                        

1. Katere stavke najdeš v besedilu? Pobarvaj jih.

2. Napiši manjkajoče glagole.✍ 
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3. Vstavi glagole v pravilni obliki.✍ 

5. Raziskujemo besede.✍ 

iska"              budi" se          sliša"             zaspa"           hite"              pri"

Oče in mama sta danes ............................................................................................................. . 
Starša nista ........................................................................................................................ budilke. 
Sin Jakob se .......................................................................................................................... ob osmih. 
Vsi ..................................................................................................... po stanovanju in iščejo stvari. 
Valen"na .................................................................................................................. nove lasne sponke. 
Mama in oče .......................................................................................................  prepozno v službo.

To sem spoznal_: 
Glagoli v  jaz-obliki se končajo na ............................................................  . 
Glagoli v  "-obliki se končajo na ............................................................  . 
Glagoli v  on/ona/ono-obliki se končajo na ............................................................  . 
Glagoli v midva-obliki se končajo na  ............................................................  . 
Glagoli v mi-obliki se končajo na  ............................................................  . 

iska$                                      zbudi$ se                              pri$ 
(jaz) iščem                            (jaz)                                       (jaz)     
 "                                             "                                             " 
on                                           on se zbudi                           on 
midva                                     midva                                    midva 
mi                                           mi                                           mi pridemo

Jaz iščem. Ti iščeš. Teta išče. Stric išče. Midva iščeva. Mi iščemo.

6. Zapiši pravilne vprašalnice.  To so kvprašanja.                                                           ✍ 

7. Sprašujte drug drugega. ✍ 

................................................ " je ime? 

................................................ stanuje tvoja prijateljica? 

................................................  imaš rojstni dan? 

................................................  ima v tvoji družini najmanjše noge? 

To sem spoznal_: 
Ob koncu stavka zapišem vedno .................................................   . 

Kako?   
                Kdaj?     
        Kje? 
               Kdo?

       Kakšne     
  barve je 
              kavč? 
 



Polžek se je slinil po pločniku. 
Počasi je šlo, čisto po polžje. Mimo, 
po ces", so vozili avtomobili.  

Po pločniku je veselo priskakljala 
deklica. Zagledala je polžka. 
„Ojej,” je zaklicala, „malo je manj-
kalo, pa bi te pohodila!” In je od-
skakljala dalje. 
Mimo je pridrobencljal Medo, črn 
repat kužek. 
Ustavil se je in radovedno povohal 
polžka. 

„V napačno smer greš, hov ... !” 
Toda polžek ga ni poslušal. Rinil je 
dalje. 
Na mehkih šapicah je mimo pri-
capljala muca. Za hipec je sedla na 
pločnik in opazovala polžka. 
„Naravnost na cesto rineš, mi-      
jav …!“ je rekla in ga podrezala s 
šapico. Tudi nje polžek ni poslušal. 
Že je prispel do roba pločnika.       
Deklica se je vračala. 
Sklonila se je k njemu: „Hej polžek! 
Povozili te bodo!” 

Previdno in nežno ga je prijela za 
hišico. Polžek je skril rožičke in se 
potegnil v hiško. Deklica ga je pre-
nesla preko ceste in ga odložila pod 
zelen grm. Šele čez čas je polžek po-
molil rožičke na plan in se odslinil 
dalje, na vrt, med slastno zeleno so-
lato. 

Darinka Kozinc 20

Oj, ti polžek počasni!



Elvira Sabotnik 21

Pobarvaj           
vigredne rože                
s primernimi 

barvami. 

Izreži kar$ce                
za besedne in 
stavčne vaje.

pridevnik pridevnik

pridevnik pridevnik pridevnik

pridevnik pridevnik pridevnik

oranžen 
oranžna 
oranžno

vijoličen 
vijolična 
vijolično

rumen 
rumena 
rumeno

moder 
modra 
modro 

rdeč 
rdeča 
rdeče

rožnat 
rožnata 
rožnato 

pisan 
pisana 
pisano

bel 
 bela 
 belo

Beri – vadi – igraj se



Elvira Sabotnik 22

pridevnikpridevnik

Ovčka Tina in 
vigredne rože

pridevnik pridevnik pridevnik

pridevnik pridevnik pridevnik

Ovčka pobere 
vijolično vijolico.

Ovčka Tina najde 
oranžen žafran. 

V usta vzame rumeno 
trobentico.  

Na travniku vidi  
moder jetrnik.

Tina najde rožnato 
hijacinto.

Ovčka vtakne belo 
kroflico za uho. 

Ovčka Tina pobere 
rdeč tulipan.

V roki drži                   
pisan šopek.



Reinhold Jannach – IDEJE ZA SPROŠČANJE: SMEH 23

Vigredi je prišla gospa s psom, ki 
je jeseni nagajal Oskarju, zopet 
na obisk. A tokrat ni prišla 
samo z njim, pač pa sta pra-
strica obiskala tudi njena 
vnuka. Oskar je že vedel, kaj mu 
pre". Takoj je splezal na drvarnico. Z 
drvarnice je opazoval dogajanje na vrtu. 
Vnuka sta se s psom igrala „ravbarje in 
žandarje”. Kako uro so se veselo igrali. Na-
enkrat se je eden od vnukov spotaknil in 
padel. Padec je zelo bolel. Najprej je otrok stokal.  
Potem se je stokanje spremenilo v smeh in igra se je nadaljevala.  

Oskar se je začudil in začel razmišlja". 
Pogovarjal se je z drugimi živalmi. 
Živali so se dogovorile, da bodo 

opazovale ljudi. Prišle so do 
zaključka, da se ljudje sme-

jijo iz veselja ali ker se 
želijo sprošča". Živali 

so se odločile, da se 
bodo tudi one sme-
jale iz veselja in za 
sproščanje, kot to 
delajo ljudje. 

„Ravbarji in žandarji”



Nadja Kakl24

Klic v sili – kadar nekdo 
potrebuje pomoč 1. del
Ali veš, kaj moraš naredi", če nastopi nujni primer? Zgodi se lahko prometna 
nesreča, katere priča si. Tudi doma lahko pride do primera nesreče ali nujnega 
medicinskega slučaja. Toda lepo po vrs".

Reševalci 
Vsak dan se lahko zgodi, da nekdo potrebuje 
medicinsko pomoč. Čim hitreje je bolnik ali 
poškodovana oseba v bolnici, tem večje so 
možnos", da bo čim prej spet zdrav. Reševalci se 
najpogosteje pripeljejo z reševalnim avtom. V 
gorskem svetu pa to ponavadi ni možno, ker je 
gorsko okolje posebno okolje. Zato imajo reševalci 
tudi helikopter ali pa morajo pri" peš. 

Te telefonske številke si dobro zapomni: 

V razredu vadite v dvogovorih, kako bi lahko potekal 
telefonski pogovor, ko nekdo kliče reševalce.

V naslednji izdaji boste brali o gasilcih in policiji.

VAJA:

Enotna številka za klic v sili 
v Evropski uniji je 112 – 
tudi z mobilnikom!

Gasilci       122 
Policija      133 
Reševalci  144

Ključni podatki, ki jih moramo sporoči$ ob klicu telefonske številke 144: 

Kdo kliče? – Povej svoje ime in naslov. 
Kaj se je zgodilo? -‒ Ali je kdo ranjen? Požar, nesreča? 
Kje je potrebna pomoč? – Na primer povej naslov. 
Kdaj se je zgodilo?  
Počakaj, ne prekini takoj telefonske povezave!  
Tako na drugi strani telefona vejo, kakšno pomoč morajo posla".

Ali veš, kako se imenujejo posebne sani za prvo pomoč na smučišču?



Pepej Krop 25

Star ljudski pregovor pravi: „Če je za božič zeleno, bo velika noč bela.“ 
In res se to od časa do časa tudi uresniči. Sicer je vedno manj 
snega in obdobje, ko ima narava belo 
odejo, je tudi vedno krajše; za ve-
liko noč pa se ponavadi že ve-
selimo prvih pomladanskih 
rožic in tudi običajev okoli 
velikonočnih praznikov. 
V svoji mlados" smo se jih 
še posebej veselili, saj smo 
od „goce” dobili vsako leto 
šartl in povrhu še en srebr-
nik. Tega sem se res zelo veselil. Težak je bil in tako lepo se je svetlikal. Enkrat pa 
goca ni prišla. Saj ni mogla, ker je zapadlo veliko snega – in to  začetka aprila, 
ravno na krstnico. Na ta dan smo vsako leto šli po blagoslovljeni ogenj, ki ga je 
župnik zgodaj zjutraj blagoslovil pred cerkvijo. „Kaj pa bo letos z ognjem?” je 
vprašal dedej, „ko je toliko snega?” „Bom jaz šel k sosedu – h Kogelniku. Mogoče 
so ga tam dobili.“ Obul sem visoke škornje in toplo obleko ter se odpravil h kilo-
meter in pol oddaljeni majhni kme"ji. Ker je bil sneg moker in težak, je bila hoja 
zelo naporna. 
Ko sem se po skoraj dveh urah vrnil z žegnanim ognjem, sem bil ves prepoten in 
moker od napornega gazenja skozi visoki sneg. Babica ga je bila zelo vesela, saj 
je kot ponavadi šele z blagoslovljenim ognjem zakurila štedilnik in skuhala šunko. 
Pripravila je še druge dobrote in jih dala v košaro. Pokrila jo je z vezenino olep-
šanim prtom in nanj pripela še šopek cvetlic, ki jih je na srečo nabrala že dan po-

prej. Kljub slabemu vremenu smo 
popoldne nesli „žegen” k blago-

slovu v Sveto mesto in nasled-
nji dan zelo zgodaj zjutraj šli 
k vstajenju na Suho. Žegen, 
torej šunka, pogača, klobase 
in „močka“ (jajčna solata) so 

nam "sto leto še posebej 
dobro teknili. Pa tudi na šartl ni 

pozabila goca, vendar ga je prinesla 
šele teden pozneje na „movu vejku nuәč,“ 

kakor mi v Podjuni imenujemo belo nedeljo.

Spomini na belo veliko noč



Sabina Buchwald – VAJA Z GLAGOLI 26

Pametni veter  (Lužiškosrbska pravljica) 
Stoletni hrast se je hvalil: „Jaz sem najlepše drevo v gozdu. Moje veje so močne, listje 
je čvrsto, deblo je silno, da ga odrasel mož ne more obje" z obema rokama. Vsi ljudje 
me spoštujejo in cenijo. Noben črv ne uniči mojega lesa, tako je trden.” Smreka se je 
hrastu uprla: „Kaj, " da si najlepši? Jaz, smreka, sem najlepša v gozdu. Tvoje listje pozimi 
odpade ali pa vsaj ovene in porumeni. 
Jaz zelenim spomladi, pole", jeseni in 
pozimi! Moje deblo je vitko in visoko. 
Moj les hvalita oba: tesar in mizar.“ „Ne, 
ne, ne,“ je zašepetala breza. „Le po-
glejte mene! Mar nisem najlepša? 
Moje lubje je belo kot prvi sneg. Kdor 
me zagleda, zakliče: „Poglejte, kako je 
bela breza lepa.” 
„Poslušajte, brat in sestri!” je zadrhtela lipa. „Če je kdo v gozdu lep, potem sem to jaz. 
Lipo vsadijo tudi sredi vasi. Ko vzcve"m, diši po vsej dolini. Iz mojih cvetov se napajajo 
čebele in polnijo satje z najslajšim lipovim medom. Ljudje nabirajo moje cvetje, iz njega 
kuhajo dišeč zdravilni čaj.” „Nikar se ne prepirajte!” se je oglasil nežni veter v vejah. 
„Prelepa in koristna drevesa ste, radi vas imajo ljudje in rade vas imajo živali!”

Preberi glagole in tvori preteklik.

raste  
cve"  
omahne  
usahne  
pade 
odmira 
poganja 

obrodi  
se barva  
hladi  
šeles"  
šumi  
stoji  
poganja  
brs"

Drevo ...  ozeleni – je ozelenelo 

Hrast: Jaz sem ______________ najlepše drevo v gozdu. Moje veje so______________ 

močne, listje je ____________ čvrsto, deblo je ______________ silno, da ga odrasel mož 

______________ obje" z obema rokama. Vsi ljudje______________me______________ 

in______________. Noben črv ______________ mojega lesa, tako je______________ trden. 

Odlomke iz besedila Pametni veter pretvori v preteklik.✍ 
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Naravoslovni 
poskusi 

Če balon vr"š v krogu in ta doseže dovolj visoko hitrost, se kovanec v balonu postavi pokonci. Fizikalni vzrok tega je 
centrifugalna sila. Rob kovanca, ki se premika po notranjos" balona, povzroča zvok. Kovanci imajo različno oblikovane 
robove, da jih slabovidni lahko razlikujejo s "pom. Zvok kovanca je odvisen od strukture roba.REŠITEV

Potrebuješ: 
• balon, 
• kovanec z vrednostjo 10 centov, 
• kovanec z vrednostjo 20 centov, 
• kovanec z vrednostjo 2 evra. 

Vtakni kovanec z vrednostjo 10 centov 
v balon in ga napihni. Odpr"no balona        
za"sni z dvema prstoma in ga vr" v 
krogu. Vzemi kovanec z vrednostjo          
10 centov iz balona in ponovi poskus z 
ostalima kovancema. 

Kaj se dogaja? 

Glasba s kovanci

Reinhold Jannach

Smreka: Kaj, " da si ______________ najlepši? Jaz, smreka, sem  ______________  najlepša 

v gozdu. Tvoje listje  ______________  pozimi  ______________  ali pa vsaj  ______________ 

in  ______________ . Jaz  ______________  spomladi, pole", jeseni in pozimi! Moje deblo je 

______________ vitko in visoko. Moj les  ______________  oba: tesar in mizar. 

Breza: Mar nisem  _______________  najlepša? Moje lubje je  _______________  belo kot 

prvi sneg. Kdor me  _______________ ,   ______________ : poglejte, kako je bela breza lepa. 

Lipa: Če je kdo  ________________ v gozdu lep, potem sem to  ________________  jaz. Lipo  

________________  tudi sredi vasi. Ko  ________________ ,   ________________   po vsej 

dolini. Iz mojih cvetov   ________________  se  ________________   čebele in  

________________  satje z najslajšim lipovim medom. Ljudje  ________________  moje 

cvetje, iz njega   ________________   dišeč zdravilni čaj. 



Lea je od rojstva živela v mestu. Bila 
je plašna in tiha deklica, ki si je že 
dolgo želela kužka. Vendar so njeni 
starši razmišljali odgovorno: vedeli so, 
da se majhni otroci hitro naveličajo ži-
vali, kot se naveličajo starih igrač. A 
Lea je zrasla v resno enajstletnico, vse 
svoje obveznosti je sprejemala odgo-
vorno, bila je pridna, marljiva, do-
sledna. In mama se je odločila, da je 
morda zdaj pravi čas, da dekletce 
dobi psa. Sploh zato, ker je bila Lea 
raje doma kot zunaj, vedno se je 
držala bolj zase, starše je skrbelo, da 
se premalo giblje, da je premalo na 
svežem zraku, da se premalo druži s 
prijatelji. Že večkrat sta prebrala, da 
pes zelo pomaga pri otrokovem 
vključevanju v družbo, da lahko krepi 
njegovo osebnost s tem, da otrok 
dobi z njim poleg zveste družbe tudi 

svojo prvo resno obveznost in odgo-
vornost. 
Po temeljitem premisleku in dolgih 
pogovorih, po celem spisku Lejinih 
obljub, ki jih je morala dati, kako bo 
za psa sama skrbela, hodila z njim na 
sprehode, ga negovala in se z njim 
ukvarjala, sta se odločila, da bo ta 
jesen pravi čas, da povečajo svojo 
družino. 
Lejina starša sta bila razgledana in os-
veščena, vedela sta, da je mnogo za-
puščenih kužkov, ki čakajo v zave - 
tiščih, da obstajajo društva, ki poma-
gajo brezdomnim živalim, in tako sta 
Leo usmerila na spletne strani dru-
štev za zaščito živali, kjer bi lahko 
našla svojo novo najboljšo prijate-
ljico. 
Odločitev je bila težka, a Liza je vsem 
takoj osvojila srce. Njena mladost, 
njena prikupnost, njen „nasmešek” na 
fotografiji ‒ takoj so vedeli, da je 
prava zanje. 
Poslali so zasebno sporočilo Ani, ali 
lahko dobijo o psički več informacij. 
Pomembno je bilo, ali ima vse doku-
mente, da jo lahko prepeljejo čez 
mejo, kako bo sploh prišla do njih, ali 
je zdrava, cepljena, pregledana ... 

Maja Hojnik28

Liza pripotuje domov
Liza in Oli 4.



Ana je seveda za vse to poskrbela. 
Imela je večletne izkušnje, nemalo-
krat so se za posvojitev njenih rešenč-
kov odločili tudi ljudje iz tujine in 
vedela je, kaj vse za tako posvojitev 
kužki potrebujejo in kje ter kako pri-
dobiti potrebne dokumente. 
Prav tako je imela prijatelje, ki so 
redno potovali v sosednje države, 
tako da tudi transport ni bil problem. 
In nekega lepega jesenskega jutra se 
je Liza odpravila na dolgo pot v svojo 
novo domovino in svoj novi dom. 
Malo zmedeno in malo radovedno je 
gledala iz transportnega boksa, 
kamor jo je postavila Ana in jo po-
slednjič ljubeče pobožala: „Srečno, 
mala moja Liza!” 
Vedno, ko je oddajala kužke v novi 
dom, je bilo njeno srce malce razdvo-
jeno: po eni strani srečno, da je poma-
gala še eni nebogljeni živali, po drugi 
žalostno ob slovesu, kajti na vsakega 
od njih se je v času, ko je skrbela zanj, 
navezala. 

Po dolgi vožnji, ko se je že temnilo, se 
je avto ustavil. Liza je negotovo po-
gledala, ko so se proti njej stegovale 
tuje roke. Toda glasovi, ki so šepetali 
prijazne besede, so jo oblivali z zau-
panjem in toplino. Nadeli so ji novo 
pisano ovratnico z značko, na kateri je 
bilo napisano njeno ime in telefonska 
številka njenih novih skrbnikov, pri-
peli so jo na nov povodec, roke so jo 
božale, vsi so se ji smehljali. Postavili 
so jo iz boksa na tla nove dežele, no-
vega mesta; po dolgi poti je prispela 
domov!         

29



Sabina Buchwald – SVET MITOLOGIJE 30

Mešanice človeka in živali 

Minotaver je nenavadno bitje, pol človek in pol bik. Ima telo človeka 
in bikovo glavo. Minotaver se prehranjuje zgolj s človeškim mesom. 
Mama Minotavra je žena kretskega kralja Minosa, ki je hotel prikri" 
sramoto te grozljive stvaritve. Zato je Minos prosil Dedala, slavnega grškega arhitekta, 
naj na Kre" zgradi labirint. Dedal je postavil zgradbo iz nešte"h hodnikov in koridorjev, 
ki so vodili v vse smeri neba. Le eden pa je vodil v središče, kamor so zaprli Minotavra. 
Upali so, da nikoli ne bo našel po" iz labirinta in bo za vedno ostal zaprt. Da se to ne bi 
zgodilo, je bilo Mintavru treba vsako leto žrtvova" 14 deklet. Izpostavili so jih v labirintu, 
kjer jih je Minotaver požrl. Da bi se prekletstvo žrtvovanja deklet prenehalo, je nekega 
dne mladi junak Tezej sklenil, da bo ubil Minotavra. Pomagala mu je mlada Ariadne, ki 
mu je priskrbela meč in klobčič ni". In res, Tezeju je uspelo ubi" pošastno bitje.

Poišči pot do Minotavra.  
Sledi besedam iz besedila.

✍ K nadpomenkama najdi 
ustrezne podpomenke.  
Obkroži z isto barvo.

✍ 

Nariši mešanico človeka in živali s poljubnimi deli telesa. Poimenuj ustvarjeno bitje.  
Primer:  Bitje ima noge kot človek. Ima telo kot čebela. Ima glavo kot gos.                      

Bitje se imenuje Šumogoska.

Minotaver

deli telesa               živali 

metulj        noga        krava 

komolec        hrbet         glava 

 koleno        prst        roka 

vrat        rama        želva 

polž        vrana        krt 

čebela         miš        orel 

konj        volk        jazbec 

stopalo        gos        lasje 

lev         trebuh        nos 



Potrebuješ kocko, kegelj (gumb, fižol, koruzno zrnje, kamenček, 
figurico), zvezek in pisalo. Igraš/kockaš, naštevaš in pišeš lahko 
sam ali v dvoje. Igro lahko večkrat ponoviš, ker s kockanjem ne 
prestavljaš keglja vedno na ista polja. Tako nastajajo drugi 
stavki in druga besedila. 

➦ Napiši najdene besede. 
➦ Poveži jih v besedne zveze. Primer: prečna flavta ... 
➦ Besedne zveze razširi v stavke. Primer: Moj učitelj glasbe igra prečno flavto. ... 
➦ Vsaj 5 svojih stavkov uporabi v kratkem besedilu (na primer v vabilu na velikonočno malico). 

KOCKAJ – NAŠTEJ/POIMENUJ – NAPIŠI

Maja Millonig-Kupper 31
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START
Vrni se 

na start.

Pojdi za          
2 polji 
naprej.

Pojdi za           
2 polji 
nazaj.

Pojdi za           
2 polji 
nazaj.

CILJ

1 krog 
počakaj.

Še enkrat 
vrzi 

kocko.

Naštej/poimenuj 
3 stvari



Ob stoti obletnici plebiscita (prir. Nada Malle)32

„Na sodnji dan so nam rekli: to je 
pravna zadeva. Torej bi morali vlo-
ži" tožbo za našo lastninsko pra-
vico!” 

„Toži"!” se je oglasilo hkra" več 
glasov. 

„To bi bila neka pot!” je ponovil 
Nicnar. »Toda zakon je pro" nam. 
Bogve, kako se bi to vleklo in koliko 
bi stalo.” 

Vsa izba je molčala, kot bi iskala 
izhoda iz zagate. 

Nenadoma se je zaslišal iz ka-
mrice poleg izbe suhi glas stare Ko-
pišarke: 

„Poslušajte mene, najstarejša 
sem v celi Jazbini. Še zmeraj, kadar 
je siromak tožil gospoda, je izgubil, 
gospod pa dobil. Tako je bilo, odkar 
svet stoji, in tako bo, dokler ne bo 
vstal kralj Matjaž ...” 

Globoka "šina je sledila tem be-
sedam; šele po daljšem presledku 
je spregovoril Nicnar: 

„Zato pa pravim, da ne pridemo 
po tej po" nikamor ...” 

„In katero nam svetuješ?” je zate-
glo pobaral najemnik Kazamir. 

„Pojdimo se posvetovat k stran-       
ki ...” 

Te Nicnarjeve besede so napravile 
silen v"s na prisotne. Skoraj vsa 
izba se je zganila, kot bi se šele 
sedaj spomnila svoje povezanos" s 
stranko. Nicnar je bil pred nekaj 
meseci več kot polovico Jazbine vpi-
sal v socialnodemokratsko stranko 
in vsi so plačali prispevke za pol leta 
naprej. 

„Da, k stranki pojdimo! Zakaj smo 
pa člani!” 

Nicnar pa je dalje razlagal: 
„Stranka ima danes velik vpliv in 

tudi svoje advokate, ki  zastonj bra-
nijo člane pred oblastjo.” 

Na Naraglavov predlog so sogla-
sno sklenili, da pojdejo k stranki Ni-
cnar, Kopišar in Verhun, in sicer 
takoj prihodnji dan. 

Ob koncu se je nenadoma oglasil 
Smerdoh, ki je doslej molčal: 

„Kaj, ko bi šli tudi k župniku? Pri 
gerentu* smo že bili, a pri župniku 
ne. Duhovniki imajo pa zdaj velik 
vpliv pri vladi.” 

„To je pameten nasvet!” so pritr-
dili Kopišar, Verhun, Karpuh in še 
mnogi drugi. 

Zbrana Jazbina je kratko pomislila. 
Prvi se je znašel Naraglav. 

Besedilo iz romana, Lovro Kuhar - Prežihov Voranc 

„Požganica“ IX.
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„Dobro, tudi to je dobro! Duhov-
niki imajo velik vpliv. In naš župnik 
se ni mogel z nadgozdarjem Duda-
šem, ki ga je hotel kot srbofila* 
spravi" v zapor. Zdaj se mu župnik 
lahko maščuje!” 

Tudi Nicnar je bil za ta predlog. 
„Pojdimo k župniku in k stranki! K 

obema! Več  ljudi več ve. Kaj pravite 
vi?” 

„Mi smo za to!” 
Tu se je spet zaslišal suhi glas 

stare Kopišarke iz kamrice: 
„Dobro je poskusi" vse! Toda ne 

pozabite, kar so rekli stari ljudje: boj 
se biriča in duhovnika ...” 

Jazbina se je spogledovala in zav-
ladalo je mučno razpoloženje. Staro 
Kopišarko je pred kratkim previdel 

is" duhovnik*, o katerem je sedaj 
tako govorila. 

Suhi glas pa je, kot bi slu"l, kaj se 
godi v srcih zbrane Jazbine, nadalje-
val: 

„Še enkrat pravim, da je dobro, 
ako vse poskusite. Birič in duhovnik 
sta dva različna strahova in pred 
vsakim se je treba varova" na svoj 
način.” 

„Ma"!” je tedaj spregovoril sin, 
„ma", ne bojte se, mi se ne bomo 
dali nikomur prevara"!”

Geslo $ pove, kdo imajo 
velik vpliv.

(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)   
   1       2       3       4       5      6       7      8       9

1.  Kdaj pojdejo k stranki? Takoj __ __ __ __ __ (__) __ __ __       __ __ __ 

2.  Kakšno razpoloženje je zavladalo v Jazbini? __ (__) __ __ __ 

3.  Kaj naj bi bila birič in duhovnik? Dva različna __ __ __ __ (__) __ __ __   

4.  Kaj naj bi morali vloži" za lastninsko pravico? __ __ __ __ (__) 

5.  Kaj ima stranka poleg velikega vpliva? __ __ __ __ __     __ __ (__) __ __ __ __ __  

6.  Kaj naj bi bilo pro" njim? __ __ __ __ (__) 

7.  Kdo je vedno izgubil, če je tožil? __ (__) __ __ __ __ __ 

8.  V katero stranko je bila vpisana več kot polovica Jazbine?  

     __     __ __ __ __ __ __  __ __ __  __ __ __ (__) __ __ __ __ __ __ 

9.  Stara Kopišarka je dejala, da je dobro, ako vse __ __ __ __ __ __ (__) __ __. 

*srbofil: kdor se navdušuje nad srbsko poli"ko in kulturo 

*gerent: v stari Jugoslaviji od vlade začasno imenovani 
predstojnik občinske uprave 

*jo je previdel duhovnik: ji je podelil zakramente za      
umirajočega



Miha Vrbinc34

Vsaka medalja ima dve pla( (= straní), pravi 
pregovor – to pomeni, da je v vsem nekaj vid-
nega, dobrega, a če zadevo obrneš, se lahko 
odkrije nekaj drugega, tudi lahko slabega. 
Tako je tudi s plas"ko – brez nje si našega ži-
vljenja ne moremo predstavlja". „Prvi plas"-
čni material je odkril leta 1839 Charles 
Goodyear s kemično modifikacijo naravnih po-
limerov in razvil postopek vulkanizacije–“, piše 
v slovenski izdaji wikipedije. In od takrat se širi 
uporaba plas"ke „za izdelavo ogromnega šte-
vila izdelkov za vsakdanjo rabo. Iz plas"ke so 
tudi teks"lna vlakna, izolacijski materiali, cevi, 
talne obloge in sestavine lakov, lepil ter koz-
me"čnih izdelkov, v elektrotehniki ohišja, izo-
lacija in plošče za "skana vezja, v avtomobilski 
industriji sestavine gum, materiali za blazinje-
nje, armaturne plošče, rezervoarji za gorivo in 
mnogi drugi predme".” (sl.wikipedia.org/ 
wiki/Plas$ka) 
Članek v wikipediji pa navede tudi drugo plat 
medalje: „Plas"ka je trpežna in kemično 

inertna (= redko ali sploh ne reagira), zato se 
razgrajuje zelo počasi. Odpadna plas"ka tako 
predstavlja velik delež odpadkov, ki jih produ-
cira človeštvo.” 
Če pobrskate po spletu na temo „kako nastane 
plas"ka”, najdete tudi strani podje"j, ki se 
ukvarjajo z recikliranjem odpadnih materialov. 
Tako podjetje je Surovina v Mariboru, ki „se že 
skoraj 70 let ukvarja s pridobivanjem sekun-
darnih surovin iz ostankov odpadkov”. O pla-
s"ki piše in razlaga na strani www.surovina.si/ 
prevzem/odpadnaplas$ka. Tam izveste, ka-
tere vrste plas"ke poznamo, kje vse je okoli 
nas, zanimiva dejstva o plas"ki in kako jo reci-
klirajo. 
Pa še to: vprašalnik o tem, kako ravnate sami 
s plas"ko, lahko izpolnite na strani www.pri-
jaznidookolja.si/vprasalnik-plas"ka/. 
In še to: plas"ka lahko tudi pomaga – tako so 
v akciji „Sosedska pomoč ne pozna meja – 
zbiramo zamaške in pomagamo“ v dese$h 
le$h zbrali $soč ton zamaškov!

Kako nastane … plastika?
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! Pri osmih letih je Steger (17) začel igrati              
kitaro in je pel v šolskem zboru.   

! Z enajstimi leti je sodeloval na avstrijskem glasbenem 
tekmovanju „Kiddy Contest” na televiziji in celo zmagal. Dve leti pozneje 
je nastopal v nemški zabavni oddaji „The Voice Kids”, kjer je imel za  
vokalno trenerko znano pevko Neno. 

! V skladbi Zefix govori o prvi zaljubljenosti. Na Youtubu ima skladba 
medtem že nad tri milijone ogledov. Pa tudi v njegovi drugi uspešnici 
Wonn i donn hoam kimm gre za ljubezen, čeprav je pevec sam še zelo 
mlad in v ljubezni do zdaj še nima toliko                                 

    izkušenj. 

! Čeprav si 17-letni Steger prizadeva               
za glasbeno kariero, na vsak način             
želi najprej opraviti maturo in imeti                
poklic.  

vir: facebook

Od učenca višje tehnične šole do pop 
zvezde – pri komaj 16. letih je mladi pevec 
s svojim singlom Zefix 2020 pristal na vrhu 
avstrijske glasbene lestvice.

Rojstno ime:                          Christian Steger                  
Datum rojstva:  
26. 12. 2003 
Domači kraj:  
Št. Martin/ 
Tennengebirge,  
Pongau, Salzburg 
Konjički:  
nogomet,  
gibanje v naravi 

Živčnosti pred nastopi pravzaprav ne pozna. Šolske naloge iz matematike so zanj hujše.
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v tej številki Mladega roda Te spet prisrčno 
vabim, da napišeš besedilo v slovenskem 
jeziku in s svojim prispevkom sodeluješ na 
našem natečaju. 

Letošnje teme so: 
nižja starostna skupina,  
3.–5. šolska stopnja: Igramo se; 
srednja starostna skupina,  
6.–9. šolska stopnja: V mojem svetu; 
višja starostna skupina,  
10.–13. šolska stopnja: Mreže; 
najvišja starostna skupina,  
do 25 let: Na zdravje! 

Tudi letos bomo razen besedila v narečju, 
besedila s šole, kjer slovenščina ni učni 

jezik, podelili posebno nagrado za strip 
(zgodbo v slikah in besedah). 

Kako sodeluješ? 
Napišeš besedilo in ga oddaš učiteljici oz. 
učitelju ali pošlješ na naslov:  
Volbankova ustanova, Pisana promlad, 
Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec 
ali office@promlad.at ali preko spletnega 
obrazca na naši spletni strani 
www.promlad.at. 

Čas za oddajo besedil imaš še do  
19. marca 2021 7 

Se že veselimo tvojih prispevkov! 

Drage mlade pisate ljice in mladi pisate lji! p

Za rojstni dan … 
 
Bil je 12. september in Jaka je bil zelo napet, 
ker je imel njegov najboljši prijatelj Marjan 
naslednji dan rojstni dan. In Jaka je bil po-
vabljen na Marjanov rojstni dan. Ampak Jaka 
še vedno ni imel darila za Marjana. Cel dan 
je premišljeval in ni in ni se spomnil, kaj bi 
Marjanu podaril. Ves obupan je šel k mami 
po nasvet.        
Vprašal jo je: »Mama, a morda veš, kaj bi 
lahko podaril Marjanu za rojstni dan?« 
»Hm, kaj pa ima Marjan res rad?« je vprašala 
mama. Nekaj časa je bilo tiho.  
»Že vem! Najraje ima ptice! Ves čas govori o 
pticah!« je vzkliknil Jaka. 
»Potem mu pa podari ptičje perje,« je rekla 
mama. 
»Dobra zamisel!« je bil navdušen Jaka. 
»Ampak od kod pa naj dobim ptičje perje? 
In od katerega ptiča naj bo perje?« 
»Katero ptico pa Marjan najbolj obožuje?« ga 
je vprašala mama. Jaka je zelo dobro vedel, 

katero ptico Marjan najbolj obožuje: planin-
skega orla. Mama je rekla: 
»Na planini, kjer dedek pase krave, sem že 
videla planinskega orla. Pojdi tja pogledat, 
če je tam morda kakšno pero,« mu je sveto-
vala mama.  
Jaka se je mami lepo zahvalil, si obul škornje 
in se odpravil peš na planino. Planina je bila 
od Jakove hiše oddaljena pol kilometra, zato 
je Jaka hitro prispel na planino. S sabo je 
imel daljnogled in nahrbtnik z malico. Jaka 
se je usedel pod veliko smreko in čakal na 
planinskega orla. Čakal je približno štirideset 
minut in skoraj bi zaspal, ko je zaslišal gla-
sen 
»Pi-ja, pi-ja!« 
Skočil je pokonci, zgrabil daljnogled in po-
gledal v nebo. 
»To ne more biti!«  
Jaka ni mogel verjeti svojim očem. Nad 
seboj je res videl planinskega orla! Planinski 
orel je krožil v zraku in iskal hrano. Potem se 
je počasi oddaljeval. Jaka je hitro stekel v 

mag. Jasna Černjak 
strokovna sodelavka Volbankove ustanove



isto smer kot orel, da bi imel boljše možnosti 
dobiti perje. Na vsakem odprtem prostoru, 
kjer niso stala drevesa, je vzel daljnogled in 
pogledal, če še ni izgubil planinskega orla. 
Ko je prispel do velikega slapa, je obstal in 
pogledal v nebo.  
»Presneto!« si je mislil Jaka. 
»Ravno zdaj sem moral izgubiti orla izpred 
oči!« 
Jaka je vzel daljnogled in iskal orla. Medtem 
pa ni opazil, da je planinski orel, katerega je 
iskal, ves čas sedel na veji smreke, ki je 
stala za Jakom.  
Ta orel je bil čisto poseben orel. Bil je nam-
reč iz skrivnega sveta ptic. Mislil si je: 
»A ta fant nič ne vidi? Hej! Ju-hu! Tukaj 
sem!«  
Potem je dal od sebe glasen: »Pi-ja!« 
Jaka se je takoj obrnil in videl, kako je orel 
zletel skozi slap in izginil. 
»Kaj?!« si je mislil Jaka. 
»A je ta orel malce nor?! Leti skoz slap! Tam 
notri pa že ne more imeti gnezda!« 
Ampak Jaka je kljub temu stekel skozi slap. 
Na drugi strani velikega slapa je bil dolg 
hodnik. Jaka je čisto počasi šel skozi hodnik 
in se od vznemirjenosti tresel po celem te-
lesu. Gledal je okoli sebe in nekaj opazil: na 
stenah so bile lepe risbe. Sprva je mislil, da 
so to jamske slike, nato pa opazil, da so na 
slikah samo ptice. Malo je bil zmeden. 
Ko je šel naprej, je zagledal svetlobo. Stopal 
je bliže in bliže. Mižal je, ko je stopil skozi 
svetlobo.  
Ko je odprl oči, mu je zastal dih: znašel se 
je v lepem pragozdu. V njem so letale ptice 
sem in tja. Jaka je visoko v zraku zagledal 
tri velike ptice. Eni izmed njih je sledil. 
Krožile so v zraku. Naenkrat so se spustile 
dol in v manj kot petih sekundah so pristale 
pred Jakom. Ptice in čisto prestrašeni Jaka 
so se gledali. Potem je ptič z mogočnim 
kljunom začel govoriti:  
»Zdravo! Jaz sem Mogočni kljun. In – ti si 
Jaka?« 
»Ja,« je komaj izdavil Jaka. 

»Sem si prišel zaradi zelo pomembnega raz-
loga. Naš kralj Kraljevski orel ti hoče podariti 
napoj želja. Napoj bi ti omogočil, da se 
lahko vsakič, ko vstopiš v skrivnostni svet 
ptic, spremeniš v ptico svojih želja.« 
»Ampak ...!« je jecljal Jaka. 
Mogočni kljun mu je razložil, da bi zato Jaka 
v svojem svetu moral vedno ščititi vse ptice.  
Jaka se je malo pomiril.  Rekel je: 
»Bom.« 
Nato ga je drugi ptič previdno zgrabil za ra-
mena in ga odnesel visoko skozi zrak v 
grad. Ko so prispeli v grad, je zagledal 
največjega, najmočnejšega in najmo-
drejšega orla na celem svetu.  
Kraljevski orel mu je povedal, kako se ga ve-
seli, in mu dal stekleničko z napojem. Rekel 
je, da naj misli na ptico svojih želja, ko pije 
napoj.  
Jaka je stekleničko hitro spil in medtem mis-
lil na plešastega orla. Ko je spil napoj, je po-
gledal na svoje roke in skoraj mu je zastal 
dih. Namesto rok je imel velike črne peruti, 
namesto ust in nosa je imel velik rumen kljun 
in videl je prav tako dobro kot pravi orel.  
Jaka je pogledal Kraljevskega orla in ta mu 
je prikimal. Jaka je poskusil leteti. Prvih sto-
krat je vedno padel na kljun, ampak čez 
nekaj časa se je le vzdignil. Letel je vedno 
više in više. Od daleč je pomahal Kraljev-
skemu orlu in odletel nazaj domov. Ko je 
stopil skozi slap, se je spet spremenil v 
človeka. Zadnji hip je z desno roko še za-
grabil in izpulil pero na levi strani, predno se 
je tudi leva perut spremenila v roko.  
Hitro je šel domov in bil zelo srečen. 
In kaj mislite, katerega darila se je Marjan 
naslednji dan najbolj veselil? Točno! Najbolj 
se je veselil Jakovega orlovega peresa. 

Milan Mutzbauer, 4. razred LŠ Sele 

Mentorica: Veronika Korotaj 
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✍ BRALCI PIŠEJO IN RIŠEJO
Mladi rod, Gabelsbergerstraße 5/II, 9020 Klagenfurt/Celovec,  
elektronski naslov: urednistvo@mladirod.at

Pošljite nam svoje spise, pesmice, uganke ali risbe!



Janja Trap-Kert – Poišči besede38
tehtnica     vrečka     košarica     prodajalec     kruh     voziček     blagajna     polica     steklenica 

V trgovini
V sivih kvadra$h boš navpično prebral_, kje vse to najdeš.
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Poišči in pobarvaj iste besede kot v križanki!

 š    č    i     t    b    u    o    v    r    e    č    k    a    r    f    a    o    z    r

 g    t    e    h    t    n    i     c    a    l    k    n    č    e    o    k    t    s    r

 a    j    c    a    o    g    p    k    u    n    j    s   m   k    r    u    h    a    n

 z    d    a    f    b    l    a    g    a    j    n    a    i     t   m   e    p    e    a

  i    c    a    n    i    k    d   n    v    p    r    o    d    a    j    a    l    e    c

 v    o    z    i    č    e    k    e    u    v    b    r    u    z    a    t    a   m   ž

 e    b    š   k    r    e    n    b    d    f    e    ž    p    o    l     i    c    a    t

 k    s    t    e    k    l    e    n    i    c    a    r    o    u   n    p    a    k    r

 o    g   m    l    e    u    a    s    d    f    k    o    š    a    r     i    c    a    d

Rešitev:   _   _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Poišči besede v mreži vodoravno, navpično in diagonalno.

Jurij Opetnik – Poišči besede 39

vrt 
greda 
lopata 
samokolnica 
škropilnica 
solata 
grablje 
kompost 
seme 
vile 

Vrt
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Dve bolhi igrata loto in ena 
dobi 500 evrov. „Kaj boš na-
redila s tem denarjem?“ 
vpraša druga. „Kupila si 
bom psa, ki bo samo moj!“ 
 
Mali Niko je zvečer dolgo 
časa pokonci. Ko ga mama 
spravlja spat, ga opomni, naj 
zmoli večerno molitev. Sinko 
pravi: „Ali misliš, da je v ne-
besih še kdo buden?“ 

Gospod Dolenc je prejel 
prvo nagrado na tekmovanju 
golobov pismonošev. „Po-
vejte nam, v čem je skriv-
nost, da so vaši golobi 
najhitrejši in najbolj točni?“ 
so ga vprašali. „Čisto pre-
prosto: križam jih s papagaji, 
da znajo vprašati za pot.“ 
 

Zakonski par obhaja srebrno 
poroko in petdesetletnico 
življenja. Prikaže se vila ter 
jima reče: „Za darilo vsa-
kemu od vaju izpolnim eno 
željo.“ Žena vsa navdušena 
vzklikne: „Želim si potovanje 
okoli sveta s svojim mo -
žem!“ Takoj jima 
vila izroči letalski 
vozovnici. Zdaj je 
na vrsti mož, ki 
malo razmišlja, 
potem pa obrn-
jen k ženi pravi: 
„Draga, oprosti, 
toda moja želja 
je, da bi imel 
ženo trideset let 
mlajšo od sebe.“ 
Želja je želja, zato 

jo vila izpolni in po dotiku s 
čarobno palico mož postane 
osemdesetletnik. 

 In vsakokrat, ko vstopim v razred, imam 
občutek, da me učenci ignorirajo.

Brez besed.

„Aziz, zelo ti priporočam tale 
najnovejši model! Brez doli-
vanja goriva zdrži natanko 
deset tisoč kilometrov!”


