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Pozdravljeni, dragi prijatelji. Teden je naokoli in spet smo pri 

vas z novim izborom , zanimivostmi in napotki. 

Najprej naj vam povemo, da se je na naše vabilo prijazno odzval 

pisatelj PETER SVETINA in nam poslal tole sporočilo: 

Dragi vsi, 

žaba skoči v mlako in se potopi, če zagleda štorkljo. Kaj bi lahko naredili mi, če moramo 
skočiti v hišo, v stanovanje in ostati tam, ker zunaj straši, čeprav je sonce? Skočiš v 
pravljico, skočiš v knjigo in skoz okno gledaš ven, malo tudi nos pomoliš na zrak, to že. Kar 
je pa zelo pomembno: preden skočite v pravljice, primite koga za roko pa ga kar potegnite 
s seboj. 

Čim več varnosti in čim manj strahu vam želim.            

                                                                                Peter 



Hvala, Peter! Bomo po tvojem navodilu skočili 
prav v tvojo prvo pravljico, ki si jo napisal leta 
1999 in nosi naslov O mrožku, ki si ni hotel striči 
nohtov. 

 

Volk in Tinko sta že pripravljena:   tri … štiri, hop! 

 

 

               … in se potapljamo … 

 



 

… Nekje daleč na severu so v mestu na ledeni plošči živeli oče 

mrož, mama mrožka in sin mrožek. Mama mrožka je ravno kopala sina 
mrožka v morski kopeli. »No, še nohte ti moram postriči,« je rekla. »Ne, 
ne!« je vzkliknil mali mrožek. »Nohtov pa ne!«  »Ampak mrožek,« mu je 
prigovarjala mama, »nohte moraš imeti vendar postrižene.«  »Saj si tudi 
brkov noben mrož ne striže,« je ugovarjal sinko. »Z brki je drugače," mu 
je mama potrpežljivo razlagala, »brki so okras obraza.«  »Nohti pa so 
okras plavuti,« se ni dal mrožek in mami ni in ni pustil, da bi mu nohte 
postrigla. »Ah, ja,« je zavzdihnila mama, »te bo že pamet srečala.« 

 

Ampak malega mrožka pamet ni srečala. Nohtov si nikoli ni hotel postriči. 
Res je, da mrožem nohti rastejo sila počasi, tako le milimeter na par let, 
ampak kljub temu, ko je moral mrožek v šolo, so bili že tako dolgi, da so 
se začele težave. Če so se sošolci žogali in je žogo ulovil mrožek, je 
reklo pok!, žoga je počila, ko je zadela ob oster noht. In kadar so v šoli 
za novo leto po razredu obešali balone, se ni smel mrožek nobenega niti 
dotakniti! 

 



Ko je končal šolo, je hotel v službo. Pa ni imel sreče. Ne v tovarni ribjih 
konzerv ne na polarni banki ga niso sprejeli. Češ, da bi z nohti luknjal 
konzerve in bankovce. Žalosten se je mrožek zato nekega dne odločil, 
da si bo kruha poiskal v širnem svetu. V kovček si je zložil ščetko za 
okle, glavnik za brke in copate, poljubil je mamo in očeta ter odplul. V 
daljnih deželah se je hotel zaposliti v živalskih vrtovih, v cirkusih, a kjer je 
potrkal, povsod so mu rekli: »Saj bi te radi vzeli, samo če bi imel 
postrižene nohte.« 

 

Mrožek iz lutkovne predstave  

Skrušen je tako nekoč v velikem mestu obsedel na obali in ni vedel, kaj 
bi s sabo. Iz razkošne hiše ob obrežju se je razlegala prijetna glasba. 
Nesrečni mrožek se je napotil za zvoki, da bi si vsaj malo razvedril 
žalostno mrožjo dušo. Pokukal je skozi odprto okno. Zagledal je 
koncertno dvorano, polno poslušalcev, in na odru orkester. Tri polarne 
lisice so godle violino, dva polarna medveda sta igrala na čelo, tjulenj je 
piskal na klarinet in dva losa sta trobila v lovska rogova. Dirigiral jim je 
severni jelen. Kašna muzika je bila to! Ko so muzikantje po koncertu 
pospravljali inštrumente, so zagledali skozi okno žalostnega mrožka. 
»Hej, prijatelj!« mu je zaklical severni jelen. »Te naša glasba ni 
razvedrila?«  »Je, je,« je odgovoril mrožek, »ampak takoj, ko ste nehali 
igrati, sem spet postal žalosten, ker sem se spomnil, da nikjer ne morem 
najti službe.«  »Kaj pa znaš, prijatelj?« ga je vprašal severni jelen. »Če 
ne znam, bi se pa priučil,« je odgovoril mrožek, »pa mi še tega ne 
pustijo. Pravijo, da bi si moral postriči nohte. In je žalostno iztegnil prednji 
plavuti pred dirigenta. »Prijatelj! Saj ni mogoče!« je vzkliknil severni jelen. 
»Ja kje si se pa potikal do zdaj? Že pol leta iščemo koga z dolgimi nohti, 
da bi brenkal na kontrabas, ker smo izgubili lok! Takoj te sprejmemo, če 
hočeš.«  Nesrečni mrožek dirigentovim besedam kar verjeti ni mogel. 
Muzikantje so mrožka takoj vzeli v uk. 



Že po prvem mesecu je nastopil z orkestrom na koncertu. In potem na 

naslednjem in na vsakem. Tako se je mrožku končno 
nasmehnila sreča. In še nekaj. Orkester se je kmalu po tistem 

odpravil na turnejo po severnih morjih. Mrožek je očetu in mami poslal 
telegram, da prihaja. Kako sta bila vesela, ko sta ga zagledala v 

koncertni dvorani! 

 

 

 

 

V prazničnem velikonočnem času smo,  ko si po navadi 

veliko pišemo. Danes pa pač ni po navadi, zato vam predlagamo 

naslednje: sami na skrivaj izdelajte voščilnico in se ponoči, ko 

bodo vaši domači  spali, tiho splazite do vašega poštnega 

nabiralnika ter jo spustite vanj. Naslovite jo lahko na mami, 

očija, brata, sestro.  Tako boste  neke vrste božiček, pravzaprav 

velikonoček.  Saj res, kako pa izgleda velikonoček? Če je 

božiček v rdeči opravi, je velikonoček gotovo v zelo svetli, 

mogoče celo zlati … Ga bi narisali????????????? 

Spodaj je nekaj primerkov starih voščilnic in prazna stran, na 

katero boste napisali naslov in voščilo. 

 

 Pa veselo na delo! Poiščite trši papir, vzemite škarje, barvice, ravnilo, svinčnik  … ne 

pozabite na znamko! Narišite jo sami … 

                                                                                                                                                  

 



 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medtem ko si ogleduješ velikonočne voščilnice, lahko  

 poslušaš skladbo Kyrie Eleison:  https://www.youtube.com/watch?v=P59u9KhdNy4 

Prošnja Kyrie eleison (Gospod, usmili se) je del najstarejše  velikonočne pesmi, zapisane v 

slovenskem jeziku. Rokopis je nastal v cistercijanskem samostanu v Stični okrog leta 1440. 

https://www.youtube.com/watch?v=P59u9KhdNy4


 

 

BEREM 
 

Najprej odgovora na zastavljeno vprašanje v prejšnji bralnici. 

 

Krava je dobila ime po rogeh. 

 

Zajec po svoji poskočnosti. 

 



 

1. 
David Litchfield: Medved in klavir 

 

 Preberi na strani: https://zalozba-zala.si/wp-

content/uploads/2019/06/medved-in-klavir-preview2.pdf 

 

 

https://zalozba-zala.si/wp-content/uploads/2019/06/medved-in-klavir-preview2.pdf
https://zalozba-zala.si/wp-content/uploads/2019/06/medved-in-klavir-preview2.pdf


2. 

: Teta Magda ali vsi smo 

ustvarjalci 

 

                          

 

 

 Preberi na strani:  

https://sl.wikisource.org/wiki/Teta_Magda_ali_Vsi_smo_ustvarjalci 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Teta_Magda_ali_Vsi_smo_ustvarjalci


3. 
 V ANGLEŠČINI 

 

THE CHILDREN OF 

ODIN 

The Book of Northern 

Myths 

by 

PADRAIC COLUM 

 

 

 

Preberi na strani: 

http://www.gutenberg.org/files/24737/24737-h/24737-h.htm 

http://www.gutenberg.org/files/24737/24737-h/24737-h.htm


 

Tokrat smo za vas izbrali revijo Angelček, in sicer 

velikonočno številko iz leta 1920.  

 

 

 

 

 Prelistaj in preberi na spletni strani: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1JQOR8N5/27ceae21-a0c1-4469-aee6-

6609abfe1b4a/PDF 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1JQOR8N5/27ceae21-a0c1-4469-aee6-6609abfe1b4a/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1JQOR8N5/27ceae21-a0c1-4469-aee6-6609abfe1b4a/PDF


 

 

 

Tudi drugi zaklad je bil odkrit po drugem namigu in spet ga je našla Neli 

Tancer. Po zaklad boš morala, ko pridemo v šolo, s 

kamionom, če bo šlo tako naprej! 

Neli pa je odgovorila: 

Čet 2. 04. 2020 19:06 

 

Saj ne rabim nagrade in tudi iskanja zaklada ni treba 

ustavit... Samo zanimalo me je, če sem uganila...  

 

Lepo se imejte, 

Neli 

 

 

Iskali smo knjigo pisateljice Branke Jurca Ko zorijo Jagode. Po knjigi je 

bil posnet tudi film. Spodaj si lahko ogledate odlomek iz filma z 

glavno junakinjo Jagodo. Fanta (Dragija) ob njej pa je odigral Metod 

Pevec. Njegovi starši so se rodili v šmarski občini, tako da lahko 



rečemo, da je vsaj nekoliko tudi naš. Je igralec, pisatelj, scenarist in 

režiser več odličnih filmov.  

 

 

 

 Oglej si odlomek iz 

filma: https://www.youtube.com/watch?v=VkljChiBFec 

                                                

https://www.youtube.com/watch?v=VkljChiBFec


 

Pravila 

 

 

 

 

stanislava.sirk@osgradec.si

volka

 

 

 

 lepe nagrade!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. namig za 3. knjižni zaklad se glasi: 

 

DVOJCI ŠROJCI NA 

VODOJCI. 
Toliko v tem prazničnem tednu. Pišite nam na naslov: 

stanislava.sirk@osgradec.si 

 

 

 

Ostanite zdravi!            Šrečno!        

                        

 

mailto:stanislava.sirk@osgradec.si
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