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Ponosni očka 
Napisala: Maja Monrue 

 

Za tiste, ki tam prebivajo, je morje prav poseben svet. Lahko je temno in 

globoko ali pa plitvo in osvetljeno s sočnimi žarki. Lahko je razburkano ali 

mirno, lahko je toplo, lahko je mrzlo, lahko pa je široko do neskončnosti. 

Morski prebivalci vedo, da je morje neskončno in da lahko kadarkoli 

odpotujejo kamorkoli. Veliko morskih prebivalcev rado potuje milje in milje 

daleč. Spet drugi ljubijo svoj domek v določenem zalivčku, pod točno določeno 

skalo ali v določeni globini, pa čeprav je to sredi oceana.  

Poletni čas je v tistem morju, ki je blizu obale, vedno nekoliko bolj živahen od 

zimskega. Ne samo, da so zalivi polni nadobudnih kopalcev in je gladina 

nenehno razburkana zaradi izletniških ladij. Tudi v svetu morskih prebivalcev 

je veselo. Še posebej med morskimi konjički. Ta prečudovita morska bitja v 

poletnem času prirejajo veliko plesov, zato jih je veselje gledati. En ples, ki ga 

priredijo v avgustovskih dneh, je še posebej pomemben za morske konjičke. To 

je ples Novega življenja. Tako se imenuje zato, ker plesni pari morskih 

konjičkov med plesom ustvarijo posebno energijo, energijo Novega življenja, 

ki se iz samičk prelije v trebuščke samčkov. Samčki nato to posebno energijo 

nosijo v sebi podobno kot bodoče mamice nosijo v sebi otročička. Njihov 

trebušček raste prav tako kot trebušček nosečnic. Čez nekaj tednov nato samčki 

skozi trebušček iztisnejo na stotine mladih morskih konjičkov in tako ustvarijo 

novo življenje.  

Marina in Pavle sta par že tri leta, kar je v življenju morskih konjičkov tako, 

kakor da bi v človeških letih bila skupaj že 30 let. Torej prava stara zakonca, bi 

lahko rekli. Marina in Pavle se imata zelo rada in zelo dobro poznata drug 

drugega. Pavle ve, da je Marina bolj sramežljiva in se nerada razkazuje pred 

ostalimi prebivalci morja, še posebej pri plesu. Marina pa ve, da je Pavle včasih 

nekoliko prevzeten, kar pomeni, da želi izstopati med drugimi morskimi 

konjički kot najboljši in najlepši. Zelo sta si različna, a ju ljubezen kljub vsem 

razlikam povezuje. Da bi ugodila obema, sta se dogovorila, da bosta vsako leto 

vse plese odplesala na skrivaj, v svojem domovanju v skali. En ples, tisti 

najpomembnejši ples Novega življenja, ki se ga udeležijo vsi morski konjički , 

pa bosta odplesala v družbi ostalih.  

Tako se vsako jutro Pavle prebudi pred Marino, nastrga nekaj morske trave, ki 

raste na okoliških skalah in jo prinese Marini za zajtrk. Ko se Marina prebudi 

ob vonju slastne morske trave, zaljubljeno pogleda svojega izbranca, nato pa 

skupaj zajtrkujeta. Takoj po zajtrku Marina zamahne z drobnimi plavutmi ter 

obarva svoje telesce v koralno rdečo barvo. Pavletu se zaiskrijo oči in takoj se 

ji približa ter ji ponudi svoj rep, da bi zaplesala. Zaplešeta radostno in 

zaljubljeno. Vrtita se, se dvigata in spuščata, lebdita v levo, lebdita v desno, se 

stisneta skupaj in elegantno odmakneta narazen, ne da bi se enkrat samkrat 

spustila.  
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»Nekaj ti moram povedati, moja ljuba Marina,« prične Pavle nekega dne, med 

jutranjim plesom. »Povej, dragi moj Pavle,« se mu nasmehne Marina. »Samo 

nekaj dni je še do velikega plesa Novega življenja. Veliko sem razmišljal, kako 

bi letos lahko blestela in sem se domislil novih gibov.« Marina ga zaskrbljeno 

pogleda: »Ah, Pavle, že spet bi se rad postavljal pred drugimi. Plešiva raje tako 

kot znava in nama je najbolj domače.« »Ampak Marina, ne razumeš! Tvoja 

rdeča barva je tako lepa in z mojimi posebnimi gibi bi lahko bila najlepša 

plesalca na plesu,« pojasni Pavle in nežno potegne Marino k sebi. »Ali je res 

potrebno, da sva najlepša in najboljša, Pavle? Saj ples vendar ni tekmovanje!« 

reče Marina in nasloni svojo glavo na Pavletov vrat. Pavle zavzdihne in reče: 

»Jaz bi si želel, da sem najlepši in najboljši, in to s teboj, ki si daleč 

najčudovitejša morska konjička! Zakaj bi se odpovedala temu blišču?« Marina 

skomigne z rameni in ne reče ničesar. Pavle je pač takšen. Ne more ga 

spremeniti. »A ti lahko pokažem nove gibe?« reče Pavle in jo pričakujoče 

pogleda. Marina pristane: »No, pa daj.« Pavle spusti njen rep in se naglo 

dvigne proti morski gladini. Zavrti se trikrat v levo in trikrat v desno, nato se 

spet spusti k Marini, ovije svoj rep okoli njenega in ju požene v spiralo. Marina 

se za trenutek prestraši, a se hitro ujame v ples s Pavletom. Pavle nato izvede 

nekakšen ležeči poklon Marini in jo z levo plavutko povabi, da tudi ona stori 

enako. Nato ju ponovno požene v spiralo in navzgor proti gladini, kjer objame 

Marino s plavutmi in položi svojo glavo za njeno tako, da se njuni telesci 

prepletata v čudovito skulpturo. »Uau!« krikne Marina, »ti gibi so pa res nekaj 

posebnega, Pavle. Ta ples je čudovit!« »Sem ti rekel,« ponosno pritrdi Pavle in 

poljubi Marino na čelo. Nekajkrat ga bova še ponovila in čez par dni bova na 

plesu Novega življenja blestela! Poleg tega pa, če bova vse gibe izvedla pravilno, 

bova s tem plesom uspešno ustvarila novo življenje!« Marina se je nasmehnila 

Pavletu in mu vrnila poljub, v srcu pa jo je kljub temu nekoliko stisnilo, saj je 

začutila tremo že samo ob misli na veliki ples. Če bosta tako plesala, ju bodo 

vsi gledali in če se zmotita, se bodo vsi smejali, pa še novega življenja ne bosta 

mogla ustvariti. Ojej, tega jo je resnično strah. Toda, po drugi strani ima 

Pavleta nadvse rada in ga želi osrečiti. Odloči se, da se bo potrudila in da bo 

poskušala tremo odpraviti z globokim dihanjem. 

Prišel je dan plesa Novega življenja in Marina ter Pavle sta pridno vadila svoj 

posebni ples. »Pojdiva, Marina, da ne zamudiva!« zakliče Pavle pred vhodom 

v njuno domovanje. »Pridem, pridem!« odgovori Marina, ki vsa nemirna z 

globokim dihanjem skuša umiriti svoje prestrašeno srce. Ima veliko tremo in 

ne ve, kako naj se pomiri. Nato v luknjo posijejo sončni žarki, ki veselo 

prodirajo skozi morsko gladino, vse do njunega domovanja. Pobožajo njeno 

telesce in nenadoma trema izgine. Marina še dvakrat globoko vdihne ter se 

požene iz luknje proti Pavletu: »Greva, dragi!«  

Ko prispeta na prizorišče velikega plesa Novega življenja, je tam že veliko 

različnih parov morskih konjičkov. Vsi se pripravljajo na ples s svojimi 

čudovitimi mavričnimi barvami. V kotičku, ustvarjenem iz treh srednje velikih 

skal, je pripravljen orkester iz školjk, ki bodo kmalu, s pomočjo morskih tokov 

in svojih oklepov, zaigrale lepo morsko melodijo za ples. Pavle pogleda Marino 

in jo stisne k sebi, da bi ji vlil pogum in pregnal tremo, Marina pa globoko 
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vdihne in se mu nasmehne nazaj. Glasba se prične in morski konjički zaplešejo. 

Njihove čudovite barve se lesketajo, medtem ko se njihova telesca prepletajo, 

dvigajo in spuščajo, lebdijo, vrtijo in poplesujejo. Marina in Pavle pričneta 

plesati svoj ples in nemudoma pritegneta pozornost. Marina se blešči v svoji 

koralno rdeči barvi, Pavle pa blesti s svojimi posebnimi plesnimi gibi. Vsi se 

čudijo in občudujejo njun ples. Pavle je navdušen, in tudi Marini je všeč, kako 

dobro jima gre. Vrtita se, se poklanjata eden drugemu in na koncu, kot sta 

vadila doma, se prepleteta z repi in vratovi v čudovito skulpturo ter se dvigneta 

proti s soncem obsijani morski gladini. Marinina lepa rdeča barva še bolj zažari 

in energija življenja se prelije iz njenega telesa v Pavletov trebušček. Glasba 

potihne in Marina ter Pavle zmagoslavno zaključita svoj ples v ljubečem 

objemu. Tudi drugi morski konjički zaključijo svoj ples v objemih. Gledalci - 

ribe, školjke in raki - ploskajo in navdušeno vzklikajo. Školjke ponovno 

zaigrajo in tokrat vsi zaplešejo ter plešejo še dolgo, vse dokler se sončni žarki 

ne skrijejo za obzorje in v morju postane pretemno za ples. Takrat se udeleženci 

velikega plesa Novega življenja odpravijo nazaj v svoja morska domovanja. 

Tudi Marina in Pavle.  

»Veš,« pravi Pavle Marini, ko plavata proti svojemu domu, »tokrat bo moj 

trebušček največji in najlepši med vsemi!« »Pavle, spet začenjaš s to 

tekmovalnostjo! Ni potrebno, da je tvoj trebušček zmeraj največji. 

Pomembneje je, da dobro skrbiš zanj, da se varuješ pred nevarnostjo in zdravo 

ješ, da bodo mladi morski konjički, najini otročički, v čim večjem številu prišli 

na svet,« tiho odgovori Marina in ga z repom poboža po trebuščku. Pavle se ji 

nasmehne in doda: »Ah, ti moja Marina, vedno tako nežna in skrbna.«  

Čez nekaj dni Pavletov trebušček zraste in se napne. »Poglej, Marina, kako 

velik in napet je moj trebušček!« se veseli Pavle nekega jutra in se gladi bo 

svojem napetem trebuščku, »pojdem ga pokazat naokoli.« Marina zaskrbljeno 

reče: »Raje ostani doma v varnem zavetju, jaz pa ti prinesem morsko travo in 

morda kakšnega rakca za obed.« »Če bi pa tako rad pokazal svoj velik 

trebušček drugim. Zagotovo nihče nima tako velikega trebuščka kot jaz!« 

zavzdihne Pavle. »Ne,« odločno odgovori Marina, »ostani doma in počakaj, da 

ti prinesem hrano!« 

Tako se prerekata vsako jutro in vsak dan, saj je Pavletov trebušček vse večji, v 

njem namreč rastejo majhni morski konjički. Marinina skrb pa je vse 

močnejša, saj si želi, da bi s Pavletom na svet spravila zdrave in živahne morske 

konjičke.  

Nekega jutra, ko je Marina še spala, se je Pavle prebudil in pogledal svoj velik 

trebušček ter po tihem pomislil: »Zdaj, ko je že tako zelo velik, ga pa res moram 

pokazati drugim morskim konjičkom. Grem stavit, da noben morski konjiček 

nima tako lepega, velikega in napetega trebuščka kot jaz. Hitro odplavam malo 

naokoli in še preden se Marina prebudi, bom nazaj.« In je tiho odplaval iz 

njunega domovanja v širno morje.  

Najprej je priplaval mimo jate srebrnih rib. »Poglejte, ribice, kako lep in velik 

trebušček nosim jaz,« je zaklical proti jati. Ribe so se družno obrnile proti 
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Pavletu in v en glas vzkliknile: »Nas ne zanima. Pojdi svoj trebuh kazati komu 

drugemu!« Pavle je žalostno zamahnil s plavutko in se odpravil naprej, da bi 

našel koga, ki bi občudoval njegov trebušček. Naletel je na morsko kumaro in 

rekel: »Poglej, morska kumara, kako lep in velik je moj trebušček! Mar ni 

največji trebušček, kar si jih kadarkoli videla?« Morska kumara je bila najprej 

tiho, nato pa je počasi dejala: »Težko – rečem – ali – je – to – največji – 

trebušček – kar – sem – jih – videla.« Pavle se je začudil: »Zakaj težko rečeš?« 

Kumara je spet bila nekaj časa tiho, nato je odgovorila: »Ker – sem – slepa.«  

Pavle je razočarano zavzdihnil in se odpravil naprej, da bi srečal koga, ki bi 

priznal, da ima največji in najlepši trebušček daleč naokoli. Priplaval je do 

morske zvezde, ki se je oprijemala rumene skale in se nastavljala sončnim 

žarkom, ki so prodirali skozi morsko gladino. »Pozdravljena, morska zvezda! 

Povej, a ni moj trebušček največji in najlepši, kar si jih kdaj videla?« je ponosno 

vprašal . Morska zvezda je ležerno pogledala proti Pavletu in se nasmehnila: 

»Dragi moj morski konjiček, najprej naj razjasniva eno stvar. Najlepša v tem 

morju sem jaz in nič se ne more primerjati z menoj. Kot drugo, pa naj ti povem, 

da imaš takšen trebušček kot vsak drugi morski konjiček, ki nosi svoj zarod.«  

Pavle jo je začudeno pogledal in prizadeto dejal: »To je vendar nemogoče. Moj 

trebušček je največji in najlepši izmed vseh trebuščkov morskih konjičkov. 

Poglej!« Da bi poudaril svoj trebušček, se je usločil in še bolj napel trebušček, 

da se je le ta zalesketal od svetlobe sončnih žarkov. Da bi morski zvezdi dokazal, 

da ima največji in najlepši trebušček, je Pavle celo zaplesal, se vrtel in lebdel v 

vse smeri, spreminjal je barvo in mahal s plavutmi, v tistem pa je okoli njega 

zaplesala zelena mreža, ga ujela v svoje niti in dvignila iz vode. »Očka, očka, 

poglej! Ujel sem morskega konjička!« je vzkliknil deček, ko je v svoji mreži na 

palici iz vode potegnil ujetega Pavleta. Pavle se je prestrašeno poskušal izviti iz 

mreže, a ga je pri tem oviral njegov velik trebušček. Ko ni bil več v vodi, je 

njegovo telo postalo težko in okorno in nikakor se ni mogel rešiti. Še premikal 

se je komaj.  

Medtem se je Marina že prebudila v njunem domovanju in ko je ugotovila, da 

Pavleta ni nikjer, je postala zelo zaskrbljena. Pričela ga je klicati in jokati: 

»Pavle! Kje si, Pavle!« Pavleta pa od nikoder. Seveda, bil je ujet v mreži dečka 

s plaže.  

»Poglej očka, poglej v mrežo!« je ves vesel rekel deček in razprl mrežo, da bi 

očku pokazal svoj ulov. »O, lepo sinko. Morskega konjička pa ni mogoče kar 

tako najti. In poglej, kako velik in svetleč trebušček ima! Takšnega še nikdar 

nisem videl,« je navdušeno dejal očka ter pogladil sinka po laseh, »dajva ga v 

vedro z morsko vodo in pokaživa še mamici. »Prav,« je rekel deček ter odnesel 

mrežo do vedra ter vanj presipal ujetega Pavleta. Ko je Pavle spet pristal v vodi, 

čeprav v vedru, si je spet malo opomogel in je zamahnil s plavutmi, da bi 

odplaval stran. A se je takoj zaletel v notranjo stran vedra. Nikamor ni mogel. 

Bil je ujet. »Položiva sedaj to vedro tja h grmu sinko, kjer je senca, da se voda 

ne bo preveč zagrela,« je rekel očka in odnesel vedro k bližnjemu grmu, 

»pojdiva do mamice, ki pravkar kuha kosilo. Po kosilu se bomo skupaj vrnili in 

si še enkrat ogledali tega čudovitega morskega konjička.« Pavle je obupano 

mahal s plavutkami in se želel rešiti iz vedra, a mu nikakor ni uspelo. Kmalu se 
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je utrudil, še posebej zato, ker je njegov trebušček bil napet in okoren. Omagal 

je in obmiroval. Pomislil je na Marino, ki jo zdaj neskončno skrbi in ga verjetno 

vsa obupana išče. Le kako bi se vrnil k njej?!  

Marina je medtem že resnično obupano iskala Pavleta v vseh kotičkih in 

globinah morja. Srečala je jato rib in jih vprašala, če so slučajno srečale 

kakšnega morskega konjička. Ribe so ji v en glas odgovorile, da so srečale 

enega prevzetnega morskega konjička, ki se je hvalil s svojim velikim 

trebuščkom. »To je zagotovo bil moj Pavle,« je veselo vzkliknila Marina in 

vprašala še, ali vedo, kam je odplaval. Ribe niso rekle ničesar, a so se naenkrat 

pričele prerivati ena čez drugo. Čez nekaj trenutkov je njihova jata obstala v 

obliki smerokaza, ki je Marini pokazal pot proti morski kumari. Marina se je 

zahvalila ribam in hitro, kolikor so jo le nesle njene majhne plavutke, odplavala 

proti morski kumari. Ko jo je našla, jo je vprašala, če je slučajno videla 

morskega konjička z velikim trebuščkom. Kumara je najprej bila tiho, nato pa 

je počasi, kot se za morsko kumaro spodobi, dejala: »Videla – nisem – ničesar. 

Slišala – pa – sem – kako – se – morski –konjiček – s – trebuščkom – hvali.« 

»To je bil moj Pavle. Ali morda veš, kam je odplaval?« je navdušeno vprašala 

Marina. Kumara je potem, ko je bila nekaj trenutkov tiho, spet dejala: »Rekel 

–ni – ničesar – toda – glede – na – zvok – njegovega – oddaljevanja - bi – rekla 

- da – je – plaval – naravnost – proti – obali.« Marina se je spet zahvalila in 

naglo odplavala proti obali. Tam je zagledala morsko zvezdo in takoj ji je 

povedala, da išče Pavleta, ki se je najbrž še danes postavljal s svojim velikim 

trebuščkom. »Res je bil en takšen tukaj,« je ležerno rekla morska zvezda in 

nadaljevala, »ampak ga več ni.« »Kako ga več ni?« je začudeno vprašala 

Marina. Morska zvezda je zavzdihnila nato pa rekla: »Ni ga več. Človeški otrok 

ga je ujel v svojo mrežo in ga izvlekel iz vode. Najbrž zaradi tega, ker je preveč 

izstopal s tem svojim napetim trebuhom. Če bi bil pri miru, ga še opazili ne bi. 

Kar bi bilo sicer slabše zame, ker bi v tem primeru najbrž takoj opazili mene in 

me potegnili iz vode, posušili na soncu in nato z menoj okrasili svojo hišo.« 

Marini so se zarosile oči in srce ji je pričelo hitreje utripati. Prestrašeno je 

pogledala navzgor proti gladini in obupano kriknila: »Kaj bom sedaj storila?! 

Moj dragi Pavle, zakaj si moral na vsak način razkazovati svoj trebušček?! Kaj 

naj sedaj storim? Kako naj te zdaj najdem?!« Morska zvezda ni rekla več 

ničesar. Zatisnila je oči in se prepustila sončnim žarkom. Marinina žalost je ni 

ganila. Marina pa je jokala in jokala.  

Medtem je Pavle nepremično lebdel v vodi v vedru in čakal na nekoga, da bi ga 

rešil. Sam se namreč ne more rešiti, to mu je bilo zdaj že več kot jasno. »Hej,« 

se je oglasil glas iznad vode, »hej, morski konjiček!« Pavle je sprva mislil, da se 

mu že blede, nato pa je vendarle pogledal kvišku in zagledal smešen obraz bitja, 

ki ga ni videl še nikoli v življenju. Bitje je imelo rožnat smrček, tanke niti za 

brke ter dolga in navzgor štrleča ušesa. Bilo je modre barve. »Kdo si pa ti?« je 

Pavle začudeno vprašal. Bitje je spregovorilo: »Jaz sem Modri Zajec. Ta grm je 

moje počitniško skrivališče, kadar se odločim, da bom poletje preživel ob 

morju.« »No, fino. Jaz sem morski konjiček  in v trebuščku nosim na stotine 

malih morskih konjičkov. Če ne bom prišel nazaj v morje, bom najverjetneje 

poginil in moji mladički tudi. Zelo sem žalosten!« »Res imaš velik trebušček,« 



Publikacija Modri Zajec, avgust 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

8 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

je priznal Modri Zajec. Pavle se je nemudoma razvedril. Nekdo je končno 

pohvalil njegov trebušček. Nato se je takoj spomnil na Marino. »Ja, ampak 

prav ta velik, napet trebušček me je spravil v težave. Ko sem ga razkazoval 

morski zvezdi, da bi jo prepričal, da je to največji in najlepši trebušček izmed 

vseh trebuščkov v morju, me je človeški otrok ujel v mrežo in me položil v to 

vedro. Moja draga Marina me sedaj obupano išče. Že vse življenje sva par in če 

me ne bo našla, jo bo pobralo od žalosti in skrbi. »Ne skrbi,« je rekel Modri 

Zajec, »imam prijatelja pelikana, ki ti lahko pomaga. Pojdem ponj, ti pa lepo 

počakaj.« Modri Zajec je pomahal v pozdrav in odskakljal, Pavle pa je še 

zaklical za njim: »Prav, ampak pohiti! Trebušček me že zelo boli, ker se že ves 

čas napenja. Najbrž je čas, da na svet pridejo mali morski konjički, ampak v 

tem vedru bodo poginili!« Modri Zajec je pospešil korak in strumno odskakljal 

do velikega skalovja, na katerem so počivali pelikani.  

Kmalu se je vrnil k vedru s svojim prijateljem, pelikanom Benjaminom. Pavle 

ni mogel več mahati s plavutmi, da bi se držal pokončno, saj ga je njegov napet 

trebušček obrnil v napol ležeč položaj iz katerega se ni mogel več premakniti. 

»Začelo se bo,« je rekel prestrašeno, »mladički bodo kmalu prišli na svet.« 

Modri Zajec je rekel: »Ne skrbi, Benjamin te bo zdaj takoj pobral v svoj kljun 

in te prenesel nazaj v morje.« In še preden je Modri Zajec dokončal stavek, je 

Benjamin že pomolil svoj velikanski kljun v vedro in vanj zajel vodo s Pavletom. 

Pavle se je nenadoma znašel v podolgovatem temnem prostoru, polnem slane 

vode. Naenkrat je začutil velik pritisk v svojem trebuščku, zvilo ga je in nato se 

je iz njegova napetega trebuščka iztisnilo na stotine malih morskih konjičkov. 

»Očka, očka, očka!« so klicali mali morski konjički in se ga oprijemali s svojimi 

drobnimi plavutmi. Pavle jih je polovil z repom in jih potegnil bližje k svojemu 

telesu: »Stisnite se k meni, malčki, oprimite se mojega telesa. Še malo in bomo 

v morju.« In res se je že čez nekaj trenutkov tema razblinila v dnevni svetlobi, 

ko je pelikan Benjamin razprl svoj kljun in Pavleta z njegovimi mladički položil 

v morje prav tam, kjer se je na skali pod morsko gladino sončila morska zvezda. 

In prav tam, kjer je obupano jokala Marina. Pavle je zagledal jokajočo Marino 

in vzkliknil: »Marina! Tukaj sem!« Marina je dvignila pogled in se globoko 

razveselila. »Pavle! Tukaj si!« Planila mu je v objem in takrat opazila vse njune 

mladičke, ki so se oprijemali Pavletovega telesa. »So to najini mladički?« je 

presrečno vprašala. »Tako je,« je ponosno rekel Pavle in stisnil Marino v 

objem. Nato se je ozrl proti pelikanu Benjaminu in dejal: »Hvala, Benjamin. 

Danes si rešil na stotine morskih konjičkov!« »Čestitam, očka in mamica!« se 

je nasmehnil Benjamin in že želel odleteti, ko je Pavle zaklical: »Benjamin, ne 

pozabi zahvale prenesti še Modremu Zajcu. Brez njega se vse to ne bi rešilo. 

Prav nasprotno, umrlo bi na stotine morskih konjičkov!« Benjamin je prikimal 

in rekel: »Modri Zajec zmeraj pomaga. Tudi mene je rešil, ko sem se nekoč 

zapletel v staro ribiško mrežo. S svojimi zajčjimi zobki je pregrizel prav vse niti. 

Zato mu bom zmeraj pomagal, tako ali drugače.« Nato pa razširil krila ter 

odletel. Med letom je zagledal dečka, ki se je medtem vrnil k vedru, v katerem 

ni bilo več morskega konjička. Deček je jokal in očka ter mamica ga nista mogla 

potolažiti. Benjamin je odletel nazaj proti morju in nekaj časa krožil nad obalo. 

Nato se je spustil k morski gladini in pristal na peščenem otočku med dvema 

skalama. Izpod peska je izbezal lepo svetlečo školjko in spet poletel v nebo. 
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Školjko je nesel v kljunu in jo nato spustil natanko nad dečkom, ki je jokal pri 

grmu. Školjka je padla dečku naravnost v naročje. Deček je pogledal kvišku in 

se nato razveselil lepe svetleče školjke. Takoj je pozabil na morskega konjička. 

Sedaj je imel školjko, ki jo bo lahko odnesel domov in postavil na polico. 

Čudovito! 

 Mlada družinica morskih konjičkov pa se je nato odpravila proti svojemu 

domovanju na drugi strani obale. Marina je bila srečna, da je spet našla Pavleta 

in Pavle je bil vesel, da je spet skupaj s svojo drago Marino. Poleg tega sta bila 

še posebej ponosna na svoj velik zarod. Nekje na pol poti se je Pavle ustavil in 

rekel: »Veš, Marina, moram pa ti vseeno povedati, da je tisti človek rekel, da 

tako velikega in napetega trebuščka pri morskem konjičku ni še nikdar videl! 

In zelo mu je bil všeč!« Marina je zavzdihnila in rekla: »Joj, moj Pavle, a še 

zmeraj ne moreš pozabiti tega z največjim trebuščkom? Poglej v kakšno 

nevarnost si se spravil zaradi razkazovanja in iskanja občudovalcev. Morda se 

nikoli več ne bi videla!« »Res je, ampak potrebno je priznati, imel sem največji 

in najlepši trebušček med vsemi,« je Pavle odločno dejal in ponosno odplaval 

naprej.   
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POVEZOVALNICA. Poveži spodnje točke glede na njihovo skupno barvo in glede 

na zaporedje številk. Torej zelene točke od 1 do 10, rdeče točke od 1 do 10, 

modre točke od 1 do 20, vijolične točke od 1 do 30.  

Kaj se izriše? __________________ Sliki doriši poljubno ozadje.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DOPOLNJEVANKA. Dopolni spodnje besedilo z manjkajočimi besedami iz 

okvirčka. 

  PLES  JUTRO SAMEC OKO   ŽIVLJENJE 

 

V nasprotju z večino drugih rib ostaneta _ _ _ _ _ in samica morskega konjička 

skupaj celo _ _ _ _ _ _ _ _ _ in se le redko zelo oddaljita drug od drugega. Vsako 

_ _ _ _ _ ob zori potrdita predanost drug drugemu z edinstvenim plesom. Ko se 

_ _ _ _ konča, se konjička vrneta vsak k svojemu oprijemališču in se tam do konca 

dneva hranita. Njihove oči lahko zaznajo tudi več barv kakor človeško _ _ _ in 

vidijo podrobneje od večine rib. 
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KRIŽANKA. Odgovore na vprašanja zapiši v okvirčke v križanki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Bravo! Uspelo ti je opraviti vse naloge. Pravilne rešitve nalog najdeš v naslednji številki, spodaj 

pa so rešitve iz prejšnje številke, kjer je bilo govora o netopirjih. 

 

Rešitve za mesec julij:  

2. Prva slika NOČ, Druga slika: DAN 3. Živali ; Krempeljci; Gube; Žuželke; Oči; Sonar  4.  Na drugi sliki manjkajo 

pajkove nožice, luna, šop trave v levem kotu, en netopirjev čekan, zgornje gube na netopirjevih krilih.   

     

     Navzdol  
Počez 


