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Čarobna netopirščina 
Napisala: Maja Monrue 

Zadnji dnevi meseca julija so se kopali v soncu, ki je vsak večer potonilo za obzorje 

v spremstvu toplega vetra. Prikazala se je mlečno obarvana luna in osvetlila 

poletno noč. Po vseh poletnih norčijah, ki jih je bilo moč zganjati čez dan, je bil čas 

za to, da si telo in um odpočijeta. Naslednje jutro bo spet vse s polno paro steklo 

naprej.  

Toda za nekatera bitja je prav noč čas življenja. Ko se dela mrak in se sonce počasi 

spusti za obzorje, na plano priletijo netopirji. Majhni, veliki, vseh vrst. Njihov vid 

je odličen, v temi pa brezskrbno letijo tudi zaradi posebnega načina zaznavanja 

predmetov na njihovi poti. To je podobno tistemu, ki ga ljudje uporabljajo v 

podmornicah. S posebno napravo, ki se imenuje sonar, v morje spuščajo zelo 

visoke glasove, ki potujejo skozi morsko vodo, dokler se ne odbijejo od ovir v vodi. 

Te ovire so lahko druga plovila, na primer ladje, podmornice in čolni. Včasih so 

ovire skale in podmorski grebeni, ali pa večje živali, na primer kiti, delfini in 

morski psi. Netopirji na enak način zaznavajo ovire na svoji letalski poti. Skozi 

drobna usteca spuščajo zelo visoke glasove, takšne, ki jih človeško uho pogosto niti 

ne more slišati. Netopirji tako zaznajo tudi najtanjšo nit, na primer takšno, kot jo 

spletajo pajki, ko si ustvarjajo pajčevino. Zaradi tega so netopirji odlični nočni 

letalci.  

Julijske noči so za netopirje prav veseli čas. Takrat se namreč mame netopirke v 

jamah ali na podstrešjih združijo v večje skupine in ustvarijo netopirske vrtce. 

Obešene z glavami navzdol nato skotijo po enega malega netopirčka, ki ga prve 

tedne varujejo pri sebi in hranijo z mlekom, nato pa ga pričnejo spodbujati k 

prvemu poletu.  

Le pet dni je manjkalo do konca julija, ko je na svet prišla mala netopirka Ana. 

Njena mama jo je stisnila med svoja krila k mehkemu kosmatemu trebuščku in ji 

vsako noč pripovedovala zgodbe o življenju. Ena zgodba je govorila o veliki nevihti, 

ki je pred natanko sto leti divjala v teh krajih in uničevala drevesa, odkrivala strehe 

in zalivala brloge. Vsi so bili obupani, saj so ostali brez svojih domov in nikamor 

niso mogli ubežati pred grozovitim bliskanjem in grmenjem. Deževalo je več dni 

skupaj in krošnje dreves so se lomile pod sunki strašnega vetra. »Le kaj nam je 

storiti?!« so klicali obupani prebivalci. Volkovi so tulili v noč, da bi priklicali 

pomoč. Mačke so prestrašeno mijavkale z visokih vej, na katere so zbežale pred 

poplavami. Srne pa so se prestrašeno stiskale pod starimi drevesi, katerih debla so 

bila dovolj močna, da so kljubovala grozečemu vetru. Toda nevihta ni prenehala. 

Divjala je in razbijala vse, kar se je znašlo na njeni poti in neke noči, ko so že vsi 

obupali, se je na nebu pojavil črni netopir Fridolin. Njegovo petje je bilo znano 

daleč naokoli. Veljalo je za čarobno, saj je zmeraj pregnalo oblake in priklicalo 

zvezde, ki so ob jutrih k dnevu povabile sonce. Vedno ko je Fridolin ponoči 

prepeval, se je naslednji dan pričel z jasnim in sončnim jutrom.  

Veter je bučal in dežne kaplje so udarjale ob krila netopirja Fridolina, toda Fridolin 

je vztrajal na nebu. Pričel je peti v čarobni netopirščini, ki so jo razumeli le 

netopirji.  

»O čem je prepeval Fridolin?« je zvedavo vprašala mala netopirka Ana. »Tega 

nihče več ne ve. Preveč časa je že minilo od takrat in Fridolin že dolgo več ne leti 



Publikacija Modri Zajec, julij 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

3 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

po tem svetu,« je odgovorila mama Netopirka in dodala: »Kmalu bo čas, da 

razpreva krila in ti pokažem svet.« »Toda, povej mi še več o Fridolinu. Ali mu je 

uspelo pregnati nevihto?« Mama Netopirka se je nasmehnila: »Seveda! Že po 

nekaj Fridolinovih čarobnih pesmih je nevihta ponehala. Oblaki so se razkadili in 

na nebu so zasijale zvezde.« 

Ana je bila navdušena nad zgodbo, vendar ni mogla nehati razmišljati o 

skrivnostnih pesmih netopirja Fridolina. Le o čem je prepeval, da so njegove 

pesmi imele takšno čarobno moč?  

Noč se je pričela prevešati v dan in sončni žarki so ležerno pobožali vhod v jamo, 

kjer sta v druščini ostalih netopirk in netopirčkov bivali mala netopirka Ana in 

mama Netopirka. »Čas je za spanje,« je dejala mama Netopirka in tesneje privila 

krila. Ana je zazehala, dvakrat požmrknila z netopirjimi očmi ter se potopila v 

spanec. Tisti dan je sanjala posebne sanje. Sanjala je, da leti po gozdu, v katerem 

luna, skozi krošnje dreves, ustvarja slikovite sence na gozdnih tleh. Letela je in 

letela, tako dolgo, dokler ni njen sonar pri tleh zaznal nekaj posebnega. Spustila 

se je k tlom, da bi odkrila, kaj bi to bilo. Ko je letela že čisto pri tleh, je pred seboj 

zagledala zajca. Modrega zajca z dolgimi ušesi, srebrnimi brki in velikimi očmi. 

»Pozdravljena, Ana,« jo je zajec prijazno pozdravil. »Kako poznaš moje ime?« je 

presenečeno vprašala Ana. »Modri Zajec mi je ime. Si že slišala zame?« je vprašal 

zajec. Ana je pomislila, nato pa odkimala: »A bi te morala poznati?« »Verjetno ne, 

si še premlada,« je dejal Modri Zajec. »A ti morda poznaš zgodbo o netopirju 

Fridolinu?« je Ana kar vprašala. Modri Zajec se je navdušeno nasmehnil in dvignil 

ušesa: »Seveda poznam zgodbo o Fridolinu. Pravzaprav sem starega Fridolina 

poznal osebno.« Ana je napela ušesa, zajec pa je nadaljeval: »Bil je poseben 

netopir, saj so le njegove pesmi bile čarobne. Z njimi je pregnal vsako slabo vreme, 

pa četudi je šlo za velikansko nevihto pred sto leti.« Ana se je nasmehnila: »Torej 

veš, o čem je prepeval v svojih pesmih?« Modri Zajec je nekoliko spustil ušesa, 

pomislil, se pogladil po srebrnih brkih, nato pa dejal: »Dolgo je že tega in, po 

pravici povedano, netopirščine nikoli nisem zares razumel, sploh pa ne te čarobne 

netopirščine, s katero se skoti le po en netopir na sto let. Fridolin mi je enkrat 

razlagal, da v svojih pesmih poje o neustrašnosti. Rekel je, da ima neustrašnost 

največjo moč proti nevihtam. Povedal je, da so nevihte odraz misli vseh bitij na 

svetu. Bolj kot je bitja strah, so žalostna ali jezna, več oblakov se zgrne nad njihove 

kraje. Veliko oblakov pa lahko prikliče najhujše nevihte in vetrove. V takšnih 

trenutkih je biti neustrašen ključnega pomena, še posebej, če imaš čarobno 

netopirsko moč, ki prihaja skozi netopirske zvoke. Neustrašne misli, ki jih čarobni 

netopirji spremenijo čarobne zvoke, odženejo sive oblake. Odženejo dež in 

odženejo veter! Če tudi druga bitja razmišljajo o neustrašnosti, o veselju in radosti, 

dajejo moč soncu in zvezdam, da svetijo noč in dan z zlato svetlobo. Ti Ana, ti si…« 

Nekaj je zaropotalo in zaplapolalo in Modri Zajec je v meglicah izginil izpred 

Aninih oči. Pomela si je oči in ko jih je spet odprla, je pred seboj zagledala 

neskončno globino, na koncu katere so štrlele špičaste skale. Kriknila je od strahu, 

saj ni vedela, kje je, v tistem pa je mimo nje prifrčal netopirček. Spet se je 

prestrašila in se oprijela mehkega kožuščka pred seboj. Takrat je ugotovila, da se 

je prebudila iz sanj in da je o Modrem Zajcu samo sanjala. »Dober večer,« jo je 

prijazno pozdravila mama Netopirka, »čas je, da prvič poletiš.« Mala Ana se je še 

enkrat ozrla čez ramo v globino pod seboj in rahlo zacvilila. V prsih jo je zabadalo 

in komaj je dihala. Čutila je svoj srček, kako je razbijal. Bilo jo je strah globine pod 

njo. Da bi se spustila maminega kožuščka, ji ni prišlo na misel. »Ne upam se 

spustiti, mami,« je zajokala. »Kaj pa vendar govoriš, Ana. Saj si netopirka. 
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Netopirji letimo. Ana je še zmeraj vsa prestrašena jokala: »Ne upam. Strah me je, 

da ne bom dovolj hitro mahala s krili. Ali pa, da moja krila ne delujejo. Potem bom 

zgrmela v te špičaste skale pod nama. Ne upam!« Mala Ana ni vedela, zakaj jo je 

tako strah, vendar se nikakor ni mogla prepričati v to, da bi zaupala svojim krilom 

in poletela. Saj jih vendar še nikoli ni uporabila za letenje, zdaj naj pa kar zapusti 

varno zavetje maminih kril in poleti nad špičastimi skalami?! Niti slučajno!  Mama 

Netopirka je postala zaskrbljena. Kmalu bo treba po hrano in če mala Ana ne bo 

samostojno poletela, bosta obe stradali. Toda, ko je zagledala Anin prestrašen 

netopirji obrazek, se je odločila, da počaka kakšen dan ali dva. Morda se bo Ana 

opogumila, ko bo videla druge netopirčke, kako pogumno letijo.  

In je minil prvi dan, pa drugi dan … Vsi netopirčki so že igrivo letali naokoli po 

jami in spuščali vesele zvoke, le mala Ana si ni in ni upala poleteti. »Ne upam!« je 

vsak dan bolj glasno jokala. Mama je postajala obupana. Le kako naj svojo malo 

netopirko prepriča, da poleti? Bila je lačna. In žalostna. »Ana, morala boš poleteti, 

saj bova sicer obe umrli od lakote,« ji je prigovarjala mama Netopirka. »Mami, ne 

morem. Strah me je, da bom padla v globino,« je bila prepričana Ana. »Ja, kako 

pa potem drugih netopirčkov ni strah? Poglej naokoli. Vsi že letijo in jutri se bodo 

prvič učili loviti hrano!« je mama Netopirka postajala nestrpna. Ana je jokala in 

jokala. Ni mogla premagati strahu pred globino, pa četudi ji je v želodčku že močno 

krulilo.  

Napočil je večer prvega lova. Vsi netopirčki so bili vznemirjeni. Ena izmed mam 

netopirk je šla v izvidnico preverit, kakšno je vreme in kje bodo lahko lovili v 

izobilju. Ko se je vrnila, je na netopirjem obrazu imela zaskrbljen izraz. Dejala je: 

»Zunaj zelo močno piha in izgleda kot da se pripravlja k nevihti. V daljavi se bliska 

in grmi.« Neka druga netopirka je nato dejala: »Nič zato. Saj smo že velikokrat 

lovili v nevihtah. Tako se bodo netopirčki takoj soočili s težkimi razmerami za lov, 

pa bodo zato v prihodnje bolj pogumni.« Netopirka, ki je prišla iz izvidnice, je še 

vedno bila zaskrbljena, toda na koncu so se vse mame netoprike strinjale, da bo ta 

večer pravšnji za prvi lov. Nenazadnje je pametno naloviti hrano, v primeru, da bo 

nevihta trajala več dni.  

Ana je prestrašeno gledala netopirke in netopirčke, ki so se pripravljali za polet. 

Mama jo je še zadnjič nagovorila: »Ana, sedaj pa je skrajni čas, da poletiš. Po hrano 

morava.« Ana se je tesneje privila k njenemu kožuščku, takrat pa jo je mama 

okarala: »Takoj zdaj spusti moj kožuh!« »Mama, ne morem. Prosim, nikar me ne 

sili. Strah me je!« je obupano prosila Ana. Takrat jo je mama s krilci prijela v 

naročje in jo odtrgala od svojega kožuščka. »Uporabi svoje krempeljce, Ana, in se 

oprimi skalnate stene nad seboj. Jaz moram na lov,« je zaklicala mama in Ana se 

je z vsemi močmi oprijela skalnate stene nad seboj, mama Netopirka pa je poletela 

v množico ostalih netopirjev, ki so se pripravljali na prvi lov. Postajalo je glasno 

od netopirskih vzklikov in od njihovega vznemirjenega plahutanja. Ana je 

opazovala gručo netopirk in netopirčkov, ki so se prerivali pred izhodom na plano 

in postajala žalostna. »Gremo!« je zaklicala netopirka na čelu in jata netopirjev se 

je silovito in vriskajoč zapodila v širni svet. Mala netopirka Ana je ostala sama. 

Trdno se je oprijemala stropa jame in se ovijala v svoja mlada netopirska krila. Oči 

so ji prekrile solze. Bila je žalostna. Jezna. Prestrašena. Zakaj vsi drugi zmorejo, 

ona pa ne? Tako ovita v svoja krila in v žalost obenem je utrujeno zaspala. Spet je 

sanjala.  
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Tokrat je v sanjah visela z drevesa in občudovala mlečno luno, ko je proti njej 

priletel velikanski črni netopir. Plahutal je z velikimi krili in pel pesem, ki je Ana 

ni razumela. Netopir, ki je elegantno mahal s svojimi krili, je bil ogromen. Imel je 

svetleča rjava ušesa in velike temne oči. Ana ga je občudovala, saj je bil veličasten 

in prav poseben. »Ne razumem tvoje pesmi!« je zaklicala proti velikemu netopirju. 

Netopir je prenehal peti in jo je pogledal naravnost v oči. Počasi je rekel: »Saj je 

ne moreš razumeti, ko pa si ovita v lasten strah. Strah ti onemogoča, da bi slišala 

tisto, kar moraš slišati. Zato tudi ne moreš razumeti življenja. Strah ti onemogoča, 

da bi razumela življenje, Ana.« Takrat je zagrmelo in močno zapihalo in Ana je 

zamižala ter se še bolj ovila v svoja krila. Ko je spet pokukala izza kril, velikega 

črnega netopirja ni bilo več. Tudi drevesa ni bilo in lune prav tako ne. Ozrla se je 

okoli sebe in ugotovila, da je še vedno pritrjena na skalnat strop v jami. Pod njo je 

še vedno strašna globina in v njej špičaste skale. Še vedno je sama. Spet je 

zagrmelo in potem, čez nekaj trenutkov, je še blisknilo. Strela je udarila ob skalno 

steno ob vhodu v jamo in se razletela na tisoče iskric. Pa spet gromozanski grom, 

ki je stresel jamo tako močno, da se je Ana komaj obdržala na sklanem stropu. V 

tistem je zunaj jame pričelo nenavadno klopotati. Ana si je pomela oči, da bi bolje 

videla, kaj se dogaja. Takrat je zagledala ledene krogle, ki so udarjale ob skale pri 

vhodu v jamo in se lomile na ledene koščke. Klopotanje je postajalo glasnejše in 

grozeče. Le kje so vsi netopirji, ki so šli na lov? Kje je mama Netopirka? Ledene 

krogle so vse pogosteje pričele padati pred jamo in kmalu so tako pogosto padale 

na tla in na skale, da so tla postajala bela od ledu. Ana je postajala zaskrbljena. Kaj 

se je zgodilo z netopirkami in netopirčki? So uspeli zbežati na varno?  

V jamo je naenkrat nekaj priskakljalo. Ko je mala Ana bolje pogledala, je videla, 

da je v jamo prišel zajec modre barve. »Modri Zajec!« je zaklicala, vesela ob 

spoznanju. Modri Zajec se je uzrl proti stropu in pomahal: »Komaj sem uspel 

ubežati toči. Skoraj bi me povsem potolkla!« »Ojoj,« je zaskrbljeno vzkliknila Ana, 

»Moja mama in drugi netopirji so zunaj!« Modri Zajec se je začudil: »Kaj pa 

počnejo zunaj v tem strašnem vremenu?« »Poleteli so na prvi lov. Mislili so, da 

bodo še pred nevihto nazaj, o toči pa sploh niso govorili,« je pojasnila Ana. »Zakaj 

pa nisi tudi na svojem prvem lovu?« je vprašal Modri Zajec. Ana je pobesila pogled 

in tiho dejala: »Strah me je leteti.« Zajec se je začudil: »Saj si vendar netopirka. 

Netopirji letijo.« Ana je kislo prikimala: »Tudi mama je tako rekla, a mene je 

vseeno preveč strah, da bi se spustila in poskusila leteti.« Spet je pričela jokati. 

»Ne jokaj, Ana,« je rekel Modri Zajec prijazno, »Nisi prvi netopir, ki ga je prvič  

poleteti strah. Tudi Fridolin je bil takšen.« Mala Ana je nemudoma dvignila 

pogled: »Fridolin?!« »Ja, Fridolin,« je pristavil Modri Zajec, »Fridolin, ki je nato 

preganjal nevihte in je slovel po svojih čarobnih pesmih. Prav ta Fridolin.« Takrat 

se je mala Ana spomnila svojih sanj. Spomnila se je Modrega Zajca, kako je govoril 

o neustrašnosti in o čarobnosti netopirjevih pogumnih misli. Spomnila se je tudi 

velikega črnega netopirja, ki je veličastno plapolal s krili. V tistem trenutku je 

ugotovila, zakaj je sanjala te sanje. Tudi ona je čarobni netopir! »O Fridolinu si mi 

pripovedoval v sanjah, Modri Zajec!« je veselo zaklicala. »Nič ne vem o tem,« je 

zmedeno dejal Modri Zajec, Ana pa je zaplapolala s krili in se spustila s skalnega 

stropa. Vedela je, da ima tudi ona čarobno moč misli. Veselo je poletela in se 

spustila proti špičastim skalam v globini. Niti za trenutek je krila niso pustila na 

cedilu in srce ji je pričelo divje razbijati. Pa ne od strahu, pač pa od sreče in radosti. 

»Modri Zajec! Poglej, letim!« je veselo vzklikala in letala v krogih nad Modrim 

Zajcem. »Ana, ti si vendar čarobna netopirka,« je potegnilo tudi Modremu Zajcu. 

»Kdaj si prišla na svet?« jo je hitro vprašal. Ana je pomislila in naredila še nekaj 
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krogov nad Modrim Zajcem, nato pa rekla: »Pet dni pred koncem julija!« Modri 

Zajec se je veselo zarežal: »Ana, zaščitnica v nevihtah!« »Kaj pa govoriš,« se je 

namrdnila Ana. »Mama Netopirka te je poimenovala Ana, ker si se rodila na isti 

dan kot Fridolin. Enako kot Fridolina, je tudi tebe bilo groza poleteti in prav tako 

kot Fridolin, boš sedaj lahko pregnala točo in rešila svojo netopirjo druščino pred 

nevihto!« je bil navdušen Modri Zajec. Takrat so ledene krogle toče pričele še bolj 

močno udarjati ob tla. Grmelo je in bliskalo. »Kako pa naj to storim? Saj vendar 

ne poznam čarobnih pesmi o pogumu. Poleg tega me je strah!« Zajec j zaklical: 

»Strah ti onemogoča, da bi slišala tisto, kar moraš slišati! Čarobne pesmi so 

zapisane v vetru.« Ana ga je začudeno pogledala. To je rekel tudi veliki črni netopir 

iz sanj. Prav to je rekel! Takrat je Ana napela vse moči, da bi se otresla strahu, ki 

jo je nevidno ovijal in ji onemogočal, da bi bila pogumna. Zaprla je oči in pričela 

razmišljati o neustrašnosti. Mahala je s krili in polnila svoje misli s pogumom. Ne 

da bi se zavedala, je pričela spuščati visoke zvoke in takrat je Modri Zajec vzkliknil: 

»Ana! Poješ! Poješ čarobne pesmi. Poglej, ledene krogle so manjše in manjše!« 

Ana je še bolj napela moči in v misli priklicala pogum in neustrašnost. Nato je 

pomislila na mamo Netopirko, na njen mehki kožuh in na slastno mleko s katerim 

jo je hranila. Pomislila je na vse zgodbe, ki ji jih je pripovedovala. Njene misli so 

postajale radostne in tako čarobne. Toča je ponehala. Pričelo je deževati. Še vedno 

se je bliskalo in grmelo. »Ven boš morala poleteti, Ana,« je rekel Modri Zajec. Ana 

je pogledala proti deževni noči pred jamo. »Prav!« je odločno rekla in poletela v 

dež. Težke dežne kaplje so jo udarjale po krilih in glavi, a se ni vdala. Mahala je s 

krili in pri tem ves čas razmišljala o neustrašnosti in pogumu, o radosti in veselju. 

S pogledom je iskala gručo netopirjev, netopirk in netopirčkov, ki so se podali na 

lov, sedaj pa se najbrž nekje skrivajo pred dežjem, vsi premočeni, prestrašeni in 

lačni. In res. Kmalu je zagledala veliko krošnjo starega drevesa, v kateri so visele 

netopirje mame in v krilih skrivale male netopirčke. Zagledala je tudi svojo mamo 

in zaklicala: »Mami! Poglej, letim!« Mama Netopirka je dvignila pogled proti nebu 

in prestrašeno zaklicala: »Ana! Takoj pridi v zavetje, dežne kaplje te bodo sklatile, 

ali pa bo vate udarila strela!« Takrat je spet močno zagrmelo, dežne kaplje pa so 

se zgostile in pričele udarjati ob krošnje dreves in ob tla. Ana se je spustila k mami 

in se oprijela njenega kožuščka. »Kako sem srečna, da si poletela, čeprav me tudi 

skrbi, ker bi bilo bolje, da bi ostala v votlini,« je priznala mama Netopirka. Ana se 

je začudila: »Zakaj? A ni bolje, da končno letim?« Mama jo je pobožala po netopirji 

glavici in dejala: »Če dež in bliskanje ne bosta ponehala, bomo morali ostati na 

tem drevesu do jutra. Zjutraj pa bo na nas posijalo sonce in nam ožgalo krila. 

Netopirji smo budni ponoči, ker smo preveč občutljivi na sonce in na dnevno 

svetlobo. Še pred jutrom bi se morali vrniti nazaj v votlino, vendar nas v takšnem 

vremenu lahko sklatijo dežne kaplje ali zadenejo strele. Ujeti smo!« »Ne skrbi, 

mami,« je rekla Ana in se pognala nazaj v zrak. »Kaj vendar počneš, Ana!« je 

vznemirjeno zaklicala mama. »Sem ti rekla, ne skrbi,« je važno rekla Ana in 

neustrašno plahutala v dežju, »Pomisli, zakaj si me poimenovala Ana?« 

Netopirčki v naročju netopirjih mam so radovedno kukali izza kril, mame 

netopirke so se čudile Aninem pogumu. Mama Netopirka ni vedela, ali naj se 

smeje ali joče. Skrbelo jo je za malo Ano, a je bila hkrati tudi ponosna nanjo. 

Spomnila se je legende o Fridolinu. Spomnila se je tudi, kako se je pred leti 

pogovarjala z Modrim Zajcem, ki ji je povedal, da bo njen otrok prav tako čaroben, 

kot je bil čaroben Fridolin. Takrat ni verjela napovedim Modrega Zajca, toda zdaj 

je imela pred seboj svojo malo netopirko Ano, ki je neustrašno letela navkljub 

dežju, bliskom in grmenju. Ana je z visokimi netopirjimi glasovi pričela peti 

čarobno pesem. Vsi so strmeli vanjo in presenečeno opazovali dežne kaplje, ki so 
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počasi postajale vse manjše in manjše. Bliski so izginili, grmenje je ponehalo. Ana 

je pela v netopirščini, oblaki pa so se počasi trgali in izginjali z neba. Pojavile so se 

prve zvezde in kmalu zatem še luna. Netopirčki so navdušeno poleteli iz naročij 

mam proti mali netopirki Ani, ki se jim je smehljala z neba, medtem ko je veselo 

mahala s svojimi netopirjimi krili. Mama Netopirka je bila zelo ponosna in 

presrečna. Mame netopirke so ploskale. Vsi so bili zelo veseli in radostni in zato se 

je nebo še hitreje zjasnilo. Izza obzorja so pokukali prvi sončni žarki in ena izmed 

netopirk je zaklicala: »Sonce vzhaja. Hitro, poletimo nazaj v votlino!« Netopirke 

so poletele in spet je v zraku nastala netopirska jata, ki se je nato družno vrnila 

nazaj proti votlini.  

Tam jih je smeje pričakal Modri Zajec. Mama Netopirka in mala Ana sta se spustili 

k njemu, da bi ga pozdravili. »Vidim, da ti je uspelo!« je veselo dejal Modri Zajec. 

»Res je! Jaz sem Ana, zaščitnica v nevihtah!« je ponosno vzkliknila mala netopirka 

Ana in objela Modrega Zajca. Ta je pomežiknil mami Netopirki, ona pa se mu je 

prijazno nasmehnila.  

Od takrat naprej je netopirka Ana v svojih krajih preganjala nevihte s svojim 

čarobnim netopirskim petjem o neustrašnosti in pogumu. O čarobni moči 

neustrašnih misli je poskušala poučiti vsakogar, ki ga je bilo strah, vendar je žal ni 

nihče razumel. Nihče, razen tistih, ki so govorili netopirščino.                           

  



Publikacija Modri Zajec, julij 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

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

LABIRINT. Netopirji se v glavnem prehranjujejo z žuželkami. Pomagaj netopirju 

na sliki na njegovi poti do hrane. Potegni črto, ki ji mora netopir slediti, da bo 

prišel do svojega kosila.  
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POBARVANKA. Pobarvaj spodnji dve sliki in na črti pod slikama zapiši, kateri del 

dneva prikazujeta. [ namig: uporabi besedi NOČ in DAN ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPOLNJEVANKA. Dopolni spodnje besedilo z besedami v okvirčku. 

GUBE  SONAR  ŽIVALI ŽUŽELKE  KREMPELJCI  OČI 

 

Netopirji so ponoči aktivne ___________ in so med sesalci edini, ki so sposobni 

aktivno leteti. Ko mirujejo, se z ostrimi _______________na nogah lahko 

oprimejo tudi najmanjše _GUBE_ na na videz gladki površini. Netopirji vidijo 

izredno dobro. Ponoči lahko brez težav lovijo tudi najmanjše_____________. 

Imajo razvite ______ in z njimi dobro vidijo, vendar te niso glavno čutilo za vid. 

Razvit imajo poseben sistem, ki deluje kot _________. Oddajajo ultrazvočne 

klice, ki se odbijejo od ovir, te pa zopet prestrežejo in si tako zelo natančno 

ustvarijo sliko o okolici v kateri letijo. To imenujemo eholokacija.  
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RAZLIČNICA. Spodnji sliki sta na videz enaki, toda na drugi sliki manjka pet stvari, 

ki so na prvi sliki. Poišči teh pet razlik in jih obkroži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 prebivalcih morja. 

 

Rešitve za mesec junij:  

1. ŽELVA LEONARDA ; STARA BARAKUDA ; BINA in BAJA ; MORSKI RAK ČRTOMIR ; 2. Brancini žive v manjših 

skupinah; Morske želve žive več kot 50 let; Ostre zobe ima tudi zobatec. -> Morska želva lahko pod vodo zdrži 

do 50 minut, potem pa mora na površje po zrak.            


