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Novoletni mraz 
Napisala: Maja Monrue 

 

Staro leto se je letos prevesilo v novega zelo ležerno in zaspano. Čeprav so se v 

mestih in vaseh ob polnoči na nebu bliskali ognjemeti, je bilo čutiti nenavaden 

mir. Ulice in ceste so bile bolj prazne. Zato tudi ni bilo vrveža, ki plaši živali v 

bližnjih gozdovih. Pa vendar, tudi gozdovi so bili tihi in prazni. Le zakaj? 

Morebiti zato, ker je po tridesetih zimah letos prišla takšna, ki je presenetila s 

svojim neskončnim mrazom. Tega so vsa živa bitja občutila prav do kosti, tako 

ostro je letošnji mraz rezal zimski zrak. In zato so se vsi raje stiskali ob ognjiščih 

ali v toplih steljah v svojih brlogih in luknjah. Ven so krenili le podnevi, ko je 

vsaj malo posijalo sonce in z žarki božalo veje dreves.  

Tako so minevali dnevi in tedni prvem mesecu novega leta in vsi so čakali, da 

se otopli. Celo Modri Zajec si je želel, da pomlad čim prej potrka na njegova 

vrata. Takrat bo lahko nabral prvo spomladansko cvetje, ki bo krasilo njegov 

skromni brlog. Modri Zajec, ki je bil najbolj moder zajec na svetu, pa je imel 

letos prav posebno težavo.  

Vedel je, da bo zima mrzla in dolga, saj je poznal stari pregovor, ki pravi, da če 

takrat v novembru, ko se jé rdeče zelje in časti goske, sije sonce, potem bo zima 

huda. In res je 11. novembra sonce na vso moč sijalo. Takrat je Modri Zajec 

vedel, da mora nabrati listja in suhe trave, morda najti še kakšno pero ali dve, 

ki jih po poti izgubijo ptice. Iz vsega tega si bo napravil toplo steljo, poleg tega 

pa bo dodobra zamašil luknjo na zadnji strani brloga, ki mu poleti služi za 

hlajenje. Pozimi pa je potrebno to luknjo dobro zatesniti, da ne bi skoznjo 

uhajal mraz. In tako je tudi storil. Nabral je listja, suhe trave, našel je tudi kar 

nekaj peres in nazadnje še nekaj volne na bližnjem ovčjem pašniku. Ko je prišel 

zimski mraz, je bil Modri Zajec dobro pripravljen. V svojem toplem brlogu je 

mirno spal, čez dan pa je zobal prigrizke, ki jih je nabral za ozimnico. To so bile 

različne zeli, pa nekaj jabolk in hrušk, ki jih je dobil od ježa Boruta v zahvalo, 

ker mu je povedal za najboljše sadovnjake, ter oreščki in borovnice.  

Nekega dne je sonce posijalo prav na prag brloga Modrega Zajca in ga tako 

vabilo, da pride na plan. Modri Zajec je pokukal ven in videl, da se obeta res 

lep, a še zmeraj precej mrzel, sončen dan. Morda bi to bila priložnost, da obišče 

sosedo, veveričko Repko, ki ga je na obisk povabila že pred več tedni, a do zdaj 

še ni bilo primernega dneva, da bi se odpravil na obisk. Bilo je premrzlo. Modri 

Zajec je stopil na plano, se pretegnil, nekoliko zatrepetal, ko je mraz objel 

njegov kožušček, nato pa se je odpravil do veveričke Repke.  

Pot ga je nesla skozi zasneženi gozd in le redko je srečal živo bitje. Nato pa je 

naletel na polha Mirka, ki je nabiral vejice. »Pozdravljen, Mirko!« ga je veselo 

pozdravil Modri Zajec. Polh Mirko pa se je kar malo prestrašil in je planil 

pokonci, da so mu vse vejice zletele iz rok. »Pr' mejduš, sem se te prestrašil,« 

je presenečeno rekel polh Mirko. »Ja, oprosti,« je bil prijazen Modri Zajec in 

je Mirku pomagal pobrati vejice. »Kaj bo novega, Mirko?« je vprašal Modri 
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Zajec, potem, ko sta pobrala vse vejice. »Ah, se mi zdi, da nič kaj veliko. V tem 

času vlada zatišje, živali so v svojih brlogih in le redko srečam koga. Jaz sem 

prišel danes nabrat nekaj vejic, da si bom napravil vrata proti mrazu. Še 

nobeno zimo ni pihalo v brlog kot letos in čas je, da luknjo zaprem s temi 

vejicami,« je razložil polh Mirko. Modri Zajec se je nasmehnil: »Pametno, res 

pametno, Mirko. Morda bom tudi sam uporabil kaj podobnega, če se bo mraz 

še bolj zaostril. Toda zaenkrat mi ne piha v brlog, kar ga imam pri tleh, za 

razliko od tebe. V brloge in dupla v drevesih rado piha.« »Res je,« mu je pritrdil 

polh Mirko. »No, pojdem do veveričke Repke, da vidim, kako pa ona prenaša 

mraz,« je dodal Modri Zajec in polha Mirka potrepljal po kožuščku. Polh Mirko 

je nato sunkovito, z vejicami v naročju, skočil na deblo bližnjega drevesa, nato 

pa izginil visoko proti razvejani krošnji.  

Modri Zajec je kmalu prispel do drevesa, v katerem je imela svoje duplo 

veverička Repka. »Repka, a si doma?« je zaklical visoko proti vrhu drevesnega 

debla. Ni minilo pet sekund in že je zagledal majhno rjavo glavo, ki je kukala z 

višine proti tlom. »A, ti si, Modri Zajec, počakaj, pridem dol,« je veselo 

zaklicala veverička Repka in priskakljala navzdol okoli debla do tal, kjer jo je 

nasmejan pričakal Modri Zajec. Objela sta se v pozdrav, saj se že zelo dolgo 

nista videla. »Kako si?« je vprašala Repka Modrega Zajca. »Zelo dobro, moram 

reči,« je odgovoril Modri Zajec, »pravkar sem srečal polha Mirka, ki je povedal, 

da mu v brlog piha in je zato nabiral vejice, da si bo izdelal zaščitna vrata.« 

»Hm, zanimiva ideja. Tudi v moje duplo letos nekoliko pihlja,« je potožila 

veverička Repka, »toda jaz si ne znam izdelati takšnih vrat, zato bom raje 

uporabila večje kose lubja. Prav danes sem jih nameravala nabrati.« »Še boljša 

ideja, Repka, veliki kosi lubja so boljši kot vejice, ker imajo večjo površino, 

skozi katero ne more pihati. Pojdiva skupaj, pomagal ti bom nabrati lubje,« se 

je ponudil Modri Zajec, in veverička Repka je bila zelo vesela njegove ponudbe. 

Tako sta ves dan preživela skupaj. Najprej sta nabrala res velike kose lubja, 

nato pa poiskala velik kamen na obrobju gozda, ki ga je sonce tekom dneva 

nekoliko ogrelo. »Počakaj tukaj,« je rekla Repka, »skočim v ozimnico po 

hruško.« »Prav,« se je strinjal Modri Zajec in se namestil na kamen. Veverička 

Repka se je kmalu vrnila z veliko sočno hruško, ki sta jo nato skupaj pojedla. 

»A želiš imeti kak kos lubja tudi za svoj brlog,« je Repka ponudila Modremu 

Zajcu, »res sva ga veliko nabrala.« Modri Zajec je ponosno rekel: »Ne, ni 

potrebno, svoj brlog sem več kot dobro zaščitil pred mrazom.« »Če ti tako 

praviš, bo že držalo, saj si vendar najpametnejši zajec daleč naokoli,« se je 

namuznila veverička Repka, Modri Zajec pa se je le nasmehnil.  Potem se je 

poslovil od Repke in se odpravil proti domu. Bil je zadovoljen z dnevom, ki ga 

je preživel, vedel je namreč, da je največje bogastvo imeti prijatelje, s katerimi 

lahko deliš lep dan in veselje. No, pa topel dom.  

Ko se je vrnil pred svoj brlog, sonce ni bilo več prijetno toplo in mraz se je spet 

vračal skupaj z mrakom. Ko je Modri Zajec vstopil v svoje domovanje, nekaj ni 

bilo v redu. Nekako čudno je pihljalo znotraj, pa čeprav ne bi smelo. Ko je zlezel 

nekoliko globlje, je ugotovil, da v luknji na zadnji strani brloga ni več zaščitne 

volne in peres, ki bi luknjo tesnili pred mrzlim vetrom. Le kam je izginila 

zaščitna stelja? Sedaj je bil resnično zaskrbljen, kako bo preživel noč, bil pa je 

tudi jezen sam nase, ker vendarle ni vzel kakšnega kosa lubja za rezervo. Ves 
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dan ga je z veveričko Repko nabiral, domov pa si ni odnesel nobenega kosa, ker 

je bil preveč prepričan v svojo odlično rešitev proti mrazu. Ker je bila že tema, 

ni mogel poiskati druge volne ali perja, edino kar mu je preostalo, je bilo, da je 

v luknjo natlačil suho listje in travo, ki ju je imel pripravljeno za toplo steljo, 

sam pa se je nato na hladnih tleh zvil v klobčič in si želel, da bi tudi naslednji 

dan bil tako sončen in bo lahko nabral novo steljo. Seveda, stelja, ki jo je 

uporabljal za spanje, luknje ni tako dobro tesnila kot perje in volna, zato je v 

brlog vso noč malce pihljalo.   

Modri Zajec je zelo slabo spal, saj ga je vso noč zeblo. Ledeni veter, ki je prodiral 

skozi špranje, pa je zavijal tudi skozi njegova ušesa.   

Naslednje jutro je sonce ponovno prebudilo Modrega Zajca. »Še sreča,« si je 

mislil, »lahko se odpravim po steljo«. In je odšel, da bi poiskal suho travo in 

listje, če bo imel srečo, pa še kakšno pero. Toda sreče ni imel na pretek. Našel 

je nekaj večjih suhih listov, potem pa je sonce skrivnostno izginilo za oblaki in 

kmalu je pričelo snežiti. Sneg je hitro prekrival tla in Modri Zajec je obupano 

iskal primerno steljo, toda to je bilo ob snegu in temačnem mrzlem dnevu 

skoraj nemogoče. Tudi kakšnega prijatelja ni srečal, da bi ga prosil za pomoč. 

Ob takšnih dnevih so se namreč vsi skrivali po svojih brlogih in se zavijali v 

svoje košate repke, on pa niti tega ni imel. Z nekaj nabranega listja se je 

žalostno ves premražen vrnil v brlog. Ko se je vrnil, je ugotovil, da v njegovem 

brlogu spet piha. Luknja je bila spet prazna in izginilo je še tisto malo stelje, 

kar je je prejšnjo noč natlačil v luknjo. »Le kaj se dogaja?« je zmedeno pomislil 

Modri Zajec. Prvič v življenju ni znal odgovoriti na skrivnostno vprašanje. Ni 

znal ugotoviti, kaj se dogaja.  

Sedaj je brlog postajal še bolj hladen in sadje iz ozimnice je pričelo zmrzovati. 

Ni vedel, kaj naj stori. Nato pa se je domislil. Približal se je luknji in skozi ozko 

nišo pogledal za sledmi, ki bi mu povedale, kaj se je zgodilo s steljo. Da bi videl 

bolje, je odskakljal iz brloga na zadnjo stran in si ogledal luknjo še z zunanje 

strani. Tam je zagledal suho travo, ki je ležala tik ob luknji, nato pa je v snegu 

zagledal drobne odtise šapic nekih majcenih živali, ki jih ni poznal. Ker je ves 

čas snežilo, se je smer sledi že zabrisala in je bilo nemogoče videti, kam so 

majceni tatovi odšli.  

Modri Zajec je posumil, da mu nekdo steljo in zaščito proti mrazu krade in se 

je odločil, da stvari pride do dna. Vzel je nekaj borovnic in jih pretlačil skupaj 

z manjšo hruško, da je dobil gosto temno modro tekočino. Vanjo je potlej 

namočil suho listje, ki ga je nabral. Nato je z listjem zamašil luknjo, kolikor se 

je luknjo zamašiti dalo, nato pa se je skril med hrano v svoji ozimnici, da bi 

izgledalo, kakor da ga ni doma. Nato je čakal. In čakal. In čakal. Naposled se je 

zunaj že naredila temna mrzla noč in Modri Zajec je ponovno pričel zmrzovati 

v svojem brlogu, skozi katerega je mrzlo pihljalo. Vseeno je zaspal. Bil je 

utrujen od čakanja.  

Zjutraj ga je prebudil še močnejši prepih. Pogledal je proti luknji in ugotovil, 

da je tudi tokrat listje izginilo. Hitro je odskakljal na zunanjo stran brloga do 

luknje in odkril modrikasto sled drobnih stopinj, ki so vodile naprej v gozd. 
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Čeprav ga je pošteno zeblo, saj tokrat ni bilo niti enega sončnega žarka, se je 

odločil, da sledi stopinjam in najde kradljivce svoje stelje.  

Modrikasta sled ga je vodila kar precej daleč v gozd in neprijazen mrzel veter 

je mršil njegov kožušček, ko se je prebijal po zasneženih gozdnih tleh. Končno 

je prišel do velikega starega debla. Sledi so vodile od tal pa po deblu do manjše 

luknjice na vrhu. Modri Zajec je skočil do luknje in pomolil glavo skozi luknjo. 

»Je kdo doma?« je previdno vprašal. »Ššššššš,« mu je odgovorilo nekaj iz 

temne notranjosti, »otročički spijo in nikar jih ne želiš prebuditi«. Modri Zajec 

se je začudil, nato pa je tišje dodal: »Oprostite da motim vašo družinsko idilo, 

vendar ste iz mojega brloga odnesli vso steljo. V bistvu ste jo ukradli.« Iz globin 

ni bilo več odgovora. To je Modrega Zajca vznejevoljilo in je rekel bolj glasno: 

»Pridite na plano in razložite, zakaj ste to storili!« Iz notranjosti debla spet ni 

bilo odgovora, zato je Modri Zajec, zdaj že precej jezen, zaklical: »Takoj se 

prikažite, kradljivci!« »Šššššš,« je ponovno reklo bitje iz teme, »pridem ven, 

samo ne kričite več.« Zajec je skočil z debla in čakal, da se pred njim prikaže 

krivec za njegov mrzel brlog.  

Najprej je na levem koncu debla nekaj zaškrtalo in potem se je prikazala 

majhna majcena kosmata glavica svetlo rjave barve. Modri Zajec je vedel, da 

so kradljivci majhna bitja, ker je videl drobne stopinje, ni pa si mislil, da so 

tako majhna. Za glavico se je prikazalo še telo. Bil je drobcen hrček. Modri 

Zajec se je napotil proti hrčku in še zmeraj je bil nekoliko slabe volje. 

»Oprostite, gospod zajec, toda zima nas je presenetila na poti, potem ko so naš 

dom uničili veliki stroji, ki so odstranjevali stara debla z drugega konca gozda. 

Z ženo, hrčico Sonjo, imava letos kar pet mladičkov in strah naju je bilo, da 

bodo v tem mrazu pomrznili. Bil sem obupan, in ko sem tako nekega dne že 

povsem premražen blodil po gozdu, da bi našel kaj, kar bi nas ogrelo v tem 

deblu, ki sva ga s Sonjo našla kakšen dan prej, sem naletel na volno in perje, ki 

je bilo natlačeno v nekakšno luknjo. Zdelo se mi je kakor zaklad z neba. Nisem 

pa vedel, da ta luknja vodi v vaš brlog. Kako bi naj to vedel? Samo vzel sem, kar 

se je znašlo pred mojim nosom in hitro tekel nazaj k Sonji in mladičkom, da ne 

bi prej zmrznili. Tudi hrane namreč nimamo, da bi nas krepila, toda vsaj toplo 

nam je,« je v eni sapi povedal droben hrček. Modri Zajec je presenečeno 

poslušal in njegova jeza se je ohlajala, prav tako kot se je ohlajal dan. »Kako 

ste rekli, da vam je ime, gospod hrček?« je naposled vprašal Modri Zajec. »Oh, 

oprostite, gospod zajec, sploh se nisem predstavil. Moje ime je Minko, sem 

miniaturni hrček. Zelo malo nas živi v tujini, toda tisti, ki živimo … « je spet 

želel razložiti hrček, Modri Zajec pa ga je prekinil: »Prav prav, moje ime je 

Modri Zajec in bi vas rad … « Hrček je planil proti Modremu Zajcu: »Modri 

Zajec, pravite? Ne morem verjeti, da sem vas spoznal … kaj šele kradel od vas! 

Nevede, seveda.« Hrček Minko je sramežljivo sklonil glavo. »Že v redu. Če bi 

prej poznal vašo zgodbo, vas ne bi nikoli tako napadel. Letos je zima še posebej 

huda in niti predstavljati si ne upam, kako težko je pri vsem tem še paziti na 

drobne otročičke. Poleg tega pa vam verjamem, da v tisti nuji niste mogli 

vedeti, da je luknja, iz katere ste povlekli volno, peresa in steljo, del zajčjega 

brloga.« Hrček Minko ni rekel ničesar, resnično mu je bilo nerodno. Takrat je 

Modrega Zajca zaskelelo v grlu in je tako močno zakašljal, da ga je zabolelo 

med očmi. »Ste v redu?« je zaskrbljeno vprašal hrček Minko. »Najbrž sem se 
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v teh mrzlih nočeh prehladil. Ne počutim se najbolje.« »Oh, če je tako, si 

morate pripraviti mešanico iz borovnic, žajbljevih listov in hrčkovega mleka. 

Imate borovnice in žajbelj na zalogi? S čudežnim hrčkovim mlekom pa vam 

lahko pomagava midva.« Modri Zajec je pomislil in dejal: »Za kaj takega še 

nisem slišal, vendar mislim, da ne morem ničesar izgubiti. Poleg tega, pravite, 

gospod Minko, ste z družinico lačni. Predlagam, da gremo vsi v moj brlog in 

tam skupaj preživimo to neprijazno mrzlo zimo. Vi mi boste pripravili zdravilni 

napitek, jaz pa vas bom nahranil iz moje ozimnice.« Hrček Minko je 

presenečeno dvignil pogled in se nasmehnil, Modri Zajec pa je ponovno 

zakašljal. Hrček Minko je hitro dejal: »Če ste se odločili, pa naredimo tako. 

Toda podvizajmo se, preden postane prehlad še hujši.« Nato je stekel nazaj v 

deblo in čez nekaj trenutkov je iz debla prišla cela hrčkova družinica. Hrček 

Minko, hrčica Sonja in pet malih kepic. Vsi so nosili steljo, volno in perje. 

Modri Zajec jim je priskakljal nasproti in tudi sam pograbil nekaj stelje. 

Odpravili so se nazaj proti njegovemu brlogu.  

Ko so prispeli, je Modri Zajec že pošteno kašljal, zato je hrček Minko na tla 

hitro razprostrl steljo iz suhe trave in listja, nato pa je z volno in perjem zamašil 

luknjo. »Lezite tukaj, Modri Zajec in poskušajte nekoliko zaspati, s Sonjo pa 

bova pripravila zdravilni napitek. Grela vas bodo telesa malih hrčkov,« je 

prijazno rekel Minko in pomignil Sonji proti ozimnici Modrega Zajca. Modri 

Zajec je res legel na steljo, k njemu pa so se stisnila drobna topla telesca malih 

hrčkov, ki so v trenutku spet zaspali. Pot jih je utrudila prav tako kot Modrega 

Zajca, ki je tudi kmalu poniknil v spanec.  

Čez nekaj časa je zadišalo po žajblju in Modri Zajec je odprl oči. Pred njim je 

bila orehova lupinica polna dišečega napitka. Pogledal je po prostoru, da bi 

našel Sonjo in Minka, pa je kmalu ugotovil, da spita zraven njega. Bilo mu je 

prijetno toplo in najraje se ne bi premaknil, vendar je čutil bolečino v glavi nad 

očmi in se je zato previdno, da ne bi zbudil hrčkov, stegnil s smrčkom proti 

napitku ter ga previdno posrkal. Nato je v trenutku spet zaspal.  

Naslednje jutro se je prebudil spočit in neverjetno dobre volje. Mali hrčki so še 

vedno spali zviti v majhne klobčiče, ki so se dotikali njegovega kožuščka, Sonja 

in Minko pa sta stala pri ozimnici in nekaj šepetala.    

»Dobro jutro!« je veselo pozdravil Modri Zajec. Minko in Sonja sta ga veselo 

pogledala: »Dobro jutro, Modri Zajec! Pravkar sva se pogovarjala, kakšno 

srečo imava, da smo se srečali. Ne veva, kako bi sicer preživela zimo s toliko 

mladički.« Modri Zajec je počasi in previdno, da ne bi prebudil mladičkov, vstal 

in zamahnil s šapico: »Se je že moralo tako zgoditi. Vse se v življenju zgodi z 

nekim namenom. Tudi naše srečanje se je. Vi ste dobili zimski dom, jaz pa sem 

bogatejši za še eno zdravilno skrivnost. Mimogrede, počutim se odlično, ta 

napitek je res čudežen!« Hrčka sta se nasmehnila, nato pa je Sonja rekla: »Kaj 

pravite, Modri Zajec, če bi danes imeli za kosilo hruškino čežano z oreščki, 

zavito v zeljne liste?« »Odlična ideja,« je presenečeno dejal Modri Zajec in se 

naenkrat počutil strašno zadovoljno. Ne samo, da mu mrzle zime ne bo 

potrebno preživeti v brlogu sam, poleg prijetne družbe bo imel tudi odlično 



Publikacija Modri Zajec, oktober 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

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

kuhinjo. Hrčica Sonja je bila namreč odlična mama, saj veste, takšna, ki kar 

naprej iz rokava stresa okusne recepte.  

Zima in mraz nista bila nič več turobna. Brlog Modrega Zajca je bil topel in 

zmeraj je dišalo po okusni hrani. Včasih tako zelo, da so slastne vonjave prišle 

vse do dupla veveričke Repke, ki je nato prišla na obisk in tako so se skupaj 

zabavali, smejali in peli ob ognjišču, pa čeprav za to niso potrebovali ognja. 

Imeli so svoje zimske kožuščke, veselje in radost, in vse to jih je grelo do 

pomladi, ko je sonce končno dobilo moč in so tla postala spet nekoliko toplejša. 

Sneg se je stopil, ptice so pričele s svojimi veličastnimi koncerti in pomladni 

cvetovi so okrasili gozd s svojo naravno lepoto. Do takrat so mali hrčki že precej 

zrasli, skoraj odrasli so že bili, pa čeprav še zmeraj zelo miniaturni. Kot njihova 

starša, Minko in Sonja, ki sta se nekega dne Modremu Zajcu prijazno zahvalila, 

da jih je sprejel k sebi čez zimo. Zaželela sta mu vse dobro in se z družinico 

odpravila iskat svoj novi dom, v katerem bodo nato lahko preživeli naslednjo 

zimo. »Nikar se ne pozabite še kdaj vrnit in me obiskat,« je ob slovesu dejal 

Modri Zajec, »to je bila ena najlepših zim, ker ste bili z menoj v brlogu.« »Tudi 

mi smo uživali v tvoji družbi, Modri Zajec,« je veselo dejal hrček Minko, Sonja 

pa je še dodala, »zagotovo ostajamo v bližini, nekdo bo namreč moral poskrbeti 

zate, če te slučajno spet ulovi kakšen zimski prehlad!« Vsi so se nasmejali in 

nato so se njihove poti ločile. Modri Zajec se je podal nabirat cvetje, da bi 

okrasil svoj brlog, hrčkova družina pa je krenila proti sončni strani gozda, kjer 

so si obetali novo domovanje. Vsi so v srcu s seboj nesli prijetno izkušnjo o 

prijateljstvu in veselju, ki je vzklilo zaradi solidarnosti. 
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PREMIŠLJENKA. Na spodnjo črto zapiši zanimivo zadnjo besedo v pravljici. 

Zadnja beseda v pravljici je: ____________________   

Vprašaj starše, kaj ta beseda pomeni in obkroži spodnje besede in ilustracije, za 

katere misliš, da so povezane s pomenom te besede.  

 

PODARJEN PLAŠČ   ZELENA KROŠNJA   PRIJAZNOST  

 

TEKMOVANJE  PRIJATELJSTVO  DELJENJE  SKRB  

 

LJUBEZEN  GLEDALIŠČE   OGLEDALO  POMOČ 

 

      

  

 

RAZLIČNICA. Poišči 5 razlik med prvo in drugo sliko. Obkroži jih.   
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LABIRINT. Pomagaj Modremu Zajcu najti pot do hrčkove družinice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IZPISANKA. Poglej sliko in poimenuj stvari, ki jih vidiš na njej. Nato iz črk, ki so 

že podane, sestavi besedo, ki se začne na M. Katera beseda je to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo! Uspelo ti je prebrati pravljico in rešiti naloge. Modri Zajec ti želi veselo in lepo leto 2017! 

 

_ _ _ A _ _ _ 

_ _ Z _ _ _ _ 

M _ _ _ 

_ _ _ R _ 

Rešitev: ________________ 

REŠITVE: 1.Zadnja beseda v pravljici je SOLIDARNOST. Z njo so povezane besede: Podarjen plašč, prijaznost, prijateljstvo, deljenje, ljubezen, skrb in 

pomoč, ter druga in tretja ilustracija. 2. Razlike na drugi sliki: Dodatni gumb pri dečku v zeleni bundi, rjavi škornji pri obeh dečkih, očala pri dečku v 

rdeči bundi, gumbi na snežaku in snežakov nasmeh brez rdečih ličk. 4. Zaporedne besede: Drsalke, kozarec, miza storž; Rešitev: MRAZ. 

 


