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Avdicija 
Napisala: Maja Monrue 

Mlečno rumeni žarki so počasi pronicali skozi krošnje dreves in le veter je šelestel. 

Bilo je jutro. Jutro, v majhnem gozdičku na robu mesta. Še preden se je zaslišal 

prvi ropot avtomobilskega motorja in so vsi ljudje v mestu še spali, samo 

dostavljavec časopisov je sopihaje gonil navkreber proti hišam na vrhu hribčka, se 

je v gozdu pričel ptičji koncert. Izbrani ptičji pevci so napenjali svoje glasilke in v 

svet pošiljali svoje najlepše speve. To so bili pevci elitnega ptičjega zbora, ki je 

vsako jutro zapel gozdno budnico. V zboru so peli samo izbrani ptiči, tisti, ki so se 

najbolje odrezali na vsakoletni pevski avdiciji. Morda ste kdaj ob tem, ko ste slišali 

jutranje ptičje petje, pomislili, da tako lepo pojejo vsi ptiči v gozdu. V resnici ob 

jutrih, ko je ptičje petje najlepše, pojejo samo tisti najboljši, izbrani pevci, ki s 

svojimi spevi in pesmimi pripovedujejo zgodbe iz gozda. Vsi prebivalci gozda jih z 

veseljem in zanimanjem poslušajo. Ptičji pevci so zato v ptičjem svetu pravi super 

zvezdniki. Vsak ptič želi postati pevec. Vsak si želi postati del elitnega ptičjega 

zbora. Tudi Žolko.  

Žolko je ptič vrste žolna. Žolne so srednje veliki ptiči, ki živijo v različnih gozdovih 

po svetu, imajo črno-belo perje po hrbtu, bel trebušček ter prepoznavno rdečo liso 

na glavi. Žolne niso posebno dobri pevci, ampak so vrhunski umetniki v bobnanju 

po drevesnih deblih. Toda elitni ptičji zbor sprejema samo pevce, zato se žolne 

avdicije sploh ne udeležujejo. Udeležijo pa se je vsako leto kosi, vrabci, sinice, 

taščice, tu in tam pa tudi kakšna kukavica. Toda žolne nikoli.  

»Pozabi na avdicijo, Žolko. Me žolne nismo za petje. Imamo druga, bolj 

pomembna opravila kot je, na primer, izdelovanje dupel v drevesnih deblih,« je 

Žolku razložila njegova mama žolna, po tem, ko ji je Žolko že desetič povedal, da 

si želi postati član elitnega ptičjega zbora. »Šel bom na avdicijo, pa bomo videli, 

kaj bodo rekli!« je odločeno rekel Žolko in dvignil kljun visoko v zrak ter še dodal, 

»samo prave tehnike se moram naučiti.« Mama žolna je samo zavzdihnila in 

pomislila sama pri sebi, da bi bilo veliko bolje, če bi njen sin raje razmišljal o pravi 

tehniki izdelovanja dupel, kot pa o pravi tehniki petja.  

Dan avdicije se je približeval in v gozdu se je slišalo veliko lepega petja. Ptiči so 

vadili in se pripravljali. Tudi Žolko je vadil in pridno izpopolnjeval svojo tehniko, 

čeprav njegovi poskusi petja niso bili niti približno podobni tistim s sosednjih 

krošenj, kjer so peli kosi, vrabci in sinice. Da bi jih lahko posnemal, se je odločil, 

da bo obiskal izkušene pevce iz elitnega zbora: kose, vrabce in sinice, ter vsakega 

posebej povprašal o njegovi tehniki petja. Najprej je letel do starega kosa Figara, 

ki je slovel kot najboljši pevec daleč naokoli. Ko je Žolko priletel na njegovo vejo, 

ga je kos Figaro nečimrno pogledal in zamrmral: »Kaj hočeš, ptič z rdečo glavo?« 

»Nisem ptič z rdečo glavo. Sem žolna in ime mi je Žolko,« je razložil Žolko in že 

želel nadaljevati, ko ga je Figaro prekinil: »Dobro vem, kdo si! Vaše bobnenje tako 

grozovito moti mir v gozdu. Žolne. Ne maram vas!« Žolko je bil za trenutek užaljen 

in ni vedel, kaj naj odgovori, nato pa se je spomnil, zakaj je v resnici prišel. »Žal 

mi je, da vas naše bobnenje moti. Res je nekoliko … bobneče. Zato pa sem se jaz 

odločil, da se naučim peti in se nato udeležim avdicije za elitni ptičji zbor,« je 

povedal Žolko. Figaro ga je po strani pogledal, za nekaj trenutkov obmolknil, nato 

pa prasnil v glasen smeh: »Ha-ha-ha, he-he-he! Kakšna šala pa je zdaj to!?« »Ni 

šala, prav zares mislim. In prosil bi vas, da mi poveste, kakšna je vaša tehnika, da 
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pojete tako lepo in žvrgoleče,« je sedaj že skrajno užaljen dejal Žolko. Čeprav je bil 

užaljen, je njegova želja bila dovolj močna, da se ni vdal in je vztrajal pri 

poizvedovanju. »Poslušaj, ti ptič z rdečo glavo. Ti nisi ustvarjen za petje. Narava ti 

tega ni naklonila, tako kot nam kosom. Nobena tehnika ti ne bo pomagala, ker tvoj 

kljun preprosto ni ustvarjen za petje. Predebel je in preveč okoren. Ne sanjaj o 

tem, kar ti ne bo nikoli dosegljivo! Pojdi nazaj k svojim staršem in raje bobnajte! 

Odidi!« je pričel kričati Figaro in Žolko se je dokončno vdal ter prestrašen in 

žalosten odletel iz Figarove krošnje. Letel je jezen in žalosten hkrati. Mislil si je: 

»K vrabcem grem. Oni zagotovo ne bodo tako vzvišeni. Gotovo mi bodo zaupali 

kakšno skrivnostno tehniko, ki mi bo v pomoč. Letel je na rob gozda, kjer so se 

pričele prve strehe hiš. Tam so gnezdili vrabci. Pristal je na rdeči položni strehi, 

kjer so se na avdicijo pripravljali štirje mladi vrabci. »Pozdravljeni, vrabci! Vidim, 

da se pripravljate na avdicijo,« jih je Žolko prijazno pozdravil. Navdajalo ga je 

novo upanje in pozabil je na posmehovanje kosa Figara. »Pozdravljen, Žolko. 

Slišali smo, da se želiš udeležiti avdicije za elitni ptičji zbor. Je to res?« so smeje 

dejali vrabci. Žolko je dvignil kljun in rekel: »Res je.« V tistem pa so tudi vrabci 

prasnili v smeh, in so se smejali in smejali, da njihovemu krohotu sploh ni bilo 

konca. Žolko je spet postal žalosten: »Kakšna nesramnost!« si je mislil in odletel, 

preden bi karkoli vprašal. Nihče ga ne jemlje resno, on pa si tako zelo želi peti, 

kakor pojejo vsi tisti odlični ptičji pevci. Morda pa bodo sinice razumele njegovo 

željo. Vredno je poskusiti vsaj trikrat, ker pravijo, da v tretje gre rado. Še enkrat 

bo poskusil, preden dokončno pozabi na svoje načrte. Mora poskusiti še tretjič in 

potem bo zagotovo vedel.  

Sinice so se skrivale v velikem grmu z gostimi zelenimi listi in čudovitimi 

rožnatimi ter vijoličnimi cvetovi. Žolko je komaj pristal na tistem grmu, saj je listje 

bilo tako gosto, da je le tu in tam bila kakšna špranja med listi, velika komaj za 

majhno sinico, nikakor pa ne za žolno. Toda uspelo mu je pristati na nekoliko nižji 

štrleči veji, ki je ob njegovem pristanku krepko zanihala gor in dol. Sinice so se 

sprva prestrašile, nato pa so kmalu ugotovile, da ni nevarnosti. Samo žolna je 

pristala. Radovedno so se približale Žolku. »Pozdravljene, sinice,« je zdaj že 

nekoliko žalostno pozdravil Žolko. »Pozdravljen, kdo si pa ti?« »Moje ime je 

Žolko,« je nadaljeval Žolko, »želim se naučiti tehnik petja, zato da bi se lahko 

udeležil avdicije za elitni ptičji  zbor.« »Ampak, žolne vendar ne pojejo,« je rekla 

ena izmed sinic. »Jaz pa bom,« je nekoliko jezno in odločno dejal Žolko, »povejte 

mi za kakšno posebno tehniko in morda mi bo uspelo.« Sinice so pomislile, nato 

pa dejale: »Me uporabljamo posebne zloge, tako: CI-CI-DOO CI-CI-DOO!« Žolko 

je prisluhnil. »Še enkrat!« je navdušeno vzkliknil, sinice pa so zapele: »CI-CI-DOO 

CI-CI-DOO!« Poskusil je tudi sam: »KUIK-KUIK KUIK-KUIK!« »Ne,« so 

odkimavale sinice in ponovile svoj napev: »CI-CI-DOO CI-CI-DOO!« Žolko je spet 

poskusil: »KUIK-KUIKOO KUIK-KUIKOO!« Sinice so spet odkimale in Žolko je 

postajal žalosten. Nato je ena od sinic rekla: »Ne trudi se več. Ne znaš in pika. 

Nima smisla, da greš na avdicijo za  zbor, če ti niti približno ne uspe ujeti prvega 

zloga.« Žolku so solze napolnile oči in dokončno užaljen je odletel iz siničjega 

grma. Letel je visoko in jezno mahal s krili, da ga je veter ponesel visoko med 

krošnje dreves v gozdu. Solze niso prenehale in v prsih ga je ščipalo. Ker je zaradi 

solznih oči slabo videl, se je nenadoma zaletel v debelo drevesno vejo in izgubil 

zavest. Padel je na tla.  

Ko je ponovno odprl oči, je videl motno sliko. Zdelo se mu je, da nad njim štrlijo 

temne korenine. Nekje s strani je pronicala bleda svetloba in nosnice mu je 
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napolnil vonj po zemlji. Ko se mu je pogled zjasnil, mu je poskočilo srce, saj je 

ugotovil, da je v nekakšnem brlogu. »Ojej,« si je mislil, »kaj če sem v lisičjem 

brlogu in me bodo lisičji mladiči snedli za kosilo!?« V tistem trenutku se je nad 

njim sklonila velika zajčja glava. »Nič se ne boj, Žolko, jaz sem, Modri Zajec,« je 

prijazno rekel glas. Žolko je požmrknil, da bi bolje videl, in se nato bliskovito 

postavil na noge, zaprhutal s perutnicami in stresel svojo rdečo glavo. »Pa si res 

ti,« je rekel začudeno. O Modrem Zajcu, modrecu vseh modrecev, je slišal veliko 

legend in zgodb, srečal pa ga ni še nikoli. Bil je očaran, a hkrati zmeden. Ni mu 

bilo jasno, kaj dela v brlogu Modrega Zajca. Modri Zajec je takoj vedel, kaj se Žolku 

plete v mislih, in je odgovoril, še preden bi mu ta uspel postaviti vprašanje: »Tukaj 

si, ker si se med letom zaletel v debelo drevesno vejo in padel na tla. Pobral sem 

te, še preden bi te pobrala kakšna lisica in sedaj okrevaš v mojem brlogu. Ni mi 

sicer jasno, kako to, da nisi pred seboj videl tako zelo debele veje in si letel 

naravnost vanjo, toda o tem mi lahko poveš sam.« Žolko se je spomnil svoje 

neizpolnjene želje. Sprva mu je bilo nerodno, nato pa se je odločil, da Modremu 

Zajcu vseeno zaupa svojo težavo in morda mu bo ta modrec vseh modrecev 

povedal, kaj storiti. Tiho je pričel pripovedovati : »Zaletel sem se v vejo, ker sem 

imel oči polne solza. Ničesar nisem več videl in nato se spomnim samo še močnega 

udarca in temé, ki se je pojavila takoj zatem.« »Zakaj pa si jokal,« ga je prijazno 

vprašal Modri Zajec. Žolko je nadaljeval: »Že vse svoje življenje si želim peti v 

elitnem ptičjem zboru. Vsi mi pravijo, da tega ne morem, ker nimam pevskih 

sposobnosti. Žolne s kljuni ropotajo in bobnajo po deblih dreves, nikoli pa kljunov 

ne uporabljajo za petje. Jaz pa bi srčno rad pel, kakor pojejo kosi, vrabci in sinice.« 

Žolku so solze ponovno napolnile oči, Modri Zajec pa ga je razumevajoče gledal in 

pozorno poslušal njegovo zgodbo. Žolka še nikoli nihče ni poslušal tako, kot ga je 

tokrat poslušal Modri Zajec. Pogumneje je nadaljeval: »Odločil sem se obiskati 

najboljše pevce med kosi, vrabci in sinicami, da bi se od njih naučil posebnih 

tehnik petja. Te tehnike bi mi pomagale, da bi se naučil lepo peti in bi se lahko 

udeležil avdicije za elitni ptičji  zbor. Toda vsi so se mi posmehovali. Nihče me ni 

jemal resno in zato se nikoli ne bom naučil peti. Žolne nismo ustvarjene za petje. 

Samo za ropotanje. Za bobnanje.« »To je morda res,« je nato rekel Modri Zajec in 

Žolka je pričelo prevzemati razočaranje. Modri Zajec pa je nadaljeval: »Toda to ne 

pomeni, da ne moreš biti član elitnega ptičjega zbora.« Žolko je presenečeno 

dvignil pogled in prisluhnil. »Morda žolne niso ustvarjene za petje, vendar so 

najboljši bobnarji daleč naokoli. In tudi bobnanje je glasba. Poznam zbore iz 

tropskih krajev, kjer so žolne redni in zelo cenjeni člani ptičjih zborov,« je 

pripovedoval Modri Zajec, Žolko pa je napeto poslušal in se čudil. »Če v tem zboru 

ni bobnarjev, to še ne pomeni, da jih tudi v prihodnosti ne more biti. Pojdi na 

avdicijo in pokaži to, v čemer si edinstven in najboljši. Bobnanje!« je navdušeno 

zaključil Modri Zajec, Žolku pa se je kljun razširil v veseli nasmeh. Od navdušenja 

je požmrkoval in prhutal s krili. »Prav imaš, Modri Zajec! Takoj zdaj se grem 

pripravit na avdicijo. Za bobnanje!« je vzkliknil Žolko in odletel iz brloga Modrega 

Zajca, ves navdušen nad novo idejo. »Hvala, Modri Zajec,« je še zaklical v slovo in 

že izginil med zelenimi krošnjami dreves.  

Ko je priletel v domače duplo, je takoj povedal mami Žolni, kaj vse se mu je zgodilo 

in kakšni so njegovi novi načrti za avdicijo. Vseeno se bo avdicije udeležil, a bo 

predstavil nekaj, česar na avdiciji še niso slišali. Bobnanje! Mama Žolna ni vedela, 

ali naj bo žalostna ali pa naj se veseli, ker se je njen sin končno navdušil nad 

bobnanjem po deblih, kar pomeni tudi, da bo v prihodnosti izdelal kakšno duplo 

… ali dve. »Sedaj pa moram vaditi, da bo moje bobnanje spektakularno in 



Publikacija Modri Zajec, maj 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

5 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

ritmično. Navdušiti jih moram z nečim novim in to je zelo zahtevna naloga,« je 

ponosno naznanil Žolko in odletel do sosednjega drevesa, kjer je pričel z vajami 

bobnanja.  

Prihodnje dni je Žolko zavzeto, od jutra do večera, bobnal bo deblih dreves in vadil 

z vso vnemo, ki jo je premogel. Na vsakem deblu je vadil tako dolgo, dokler ni od 

njegovega bobnanja nastalo globoko duplo - luknja, zaradi katere se je moral lotiti 

naslednjega debla.  

Kmalu je prišel dan avdicije. Žolko je bil zjutraj tako razburjen, da ni pojedel niti 

zajtrka, ki mu ga je pripravila mama Žolna. Samo objel jo je v slovo in odletel do 

velikega starega hrasta, kjer je potekala vsakoletna avdicija za izbor najboljših 

pevcev za članstvo v elitnem ptičjem zboru. Tam so bili kosi, vrabci, sinice, taščice 

in še mnogi drugi ptičji pevci. Prišle so tudi druge ptice, saj je bil to eden 

najpomembnejših dogodkov v letu. Glasno ptičje žvrgolenje, čivkanje in piskanje 

se je slišalo daleč naokoli. Ptice so klepetale, se prepirale za najboljše mesto na 

veji, vadile za avdicijo in se medsebojno spodbujale. Ta hrušč nikakor ni bil 

podoben lepemu, elitnemu ptičjemu petju. Žolko je priletel in se zglasil pri prijavni 

veji, kjer je kukavica zbirala imena tekmovalcev. »Žolko, žolna,« je dejal. Kukavica 

je dvignila pogled in ga premerila od glave do peta, nato pa nejevoljno dejala: 

»Žolne niso ptice, ki pojejo. Naslednji prosim.« Žolko jo je zgroženo pogledal, nato 

pa nemudoma dejal: »Takoj zdaj zapišite moje ime na seznam. Imam pravico 

tekmovati na avdiciji, saj mi tega noben ptičji zakon ne prepoveduje. In, tudi 

Modri Zajec mi je rekel, naj se brez zadrege udeležim avdicije. Z bobnanjem.« 

Kukavica je debelo pogledala, zavzdihnila, nato pa rekla: »Prav. Če je Modri Zajec 

tako rekel. Naj ti bo. Na vrsti si šestindevetdeseti.« »Hvala,« je ponosno rekel 

Žolko in poletel na pripravljalno vejo, kjer so bili zbrani vsi tekmovalci. Tokrat se 

mu nihče izmed njih ni posmehoval, saj so vsi bili zaposleni z vajo in pripravami, 

da bi njihov nastop bil najboljši izmed vseh. In čez nekaj časa, ko je sonce s svojimi 

žarki že dodobra ogrelo ozračje pod krošnjami, se je avdicija začela. Na oder, ki ga 

je predstavljala debela ploščata veja, ki je rasla iz sredine širokega hrastovega 

debla, je najprej stopil kos Figaro in zapel s svojim čudovitim glasom. Pesem je 

govorila o življenju in o izzivih. Govorila je o stvareh, ki jih ne upamo poskusiti, 

ker so nam nepoznane. Nekako nove.  

Nato je kos Figaro spregovoril: »Dragi tekmovalci, dragi obiskovalci avdicije za 

elitni ptičji  zbor. Kot veste, na tej veličastni avdiciji vsako leto mi, izkušeni pevci, 

ki sedimo tukaj v komisiji, izberemo nove pevce. Ti pevci so izbrani, ker je njihovo 

petje nekaj posebnega in so njihove pevske sposobnosti daleč nad povprečnimi. 

Tudi letos bo tako, zato lahko vsi tisti, ki niste povsem prepričani v svoje petje, 

prizorišče že zdaj zapustite. Bolje zdaj kot potem, osramočeni pred vsemi.« V 

krošnji starega hrasta je zavladala tišina. Nihče si ni upal spregovoriti, le pogledi 

so švigali sem in tja, da bi morda zapazili katerega izmed tekmovalcev, ki si ne bo 

upal nastopiti in bo raje zdaj takoj zapustil avdicijo s sklonjeno glavo. Vendar se 

nihče ni odločil pobegniti. Vsi so bili pripravljeni na izziv. Tudi Žolko. In tako se je 

pričelo. Nastopili so kosi, vrabci, sinice in druge ptice vseh vrst. Žolko je postajal 

nemiren in v prsih je spet začutil ščipanje. Ko je bil na vrsti za avdicijo 

šestinosemdeseti ptič, je bilo do njegovega nastopa samo še deset tekmovalcev, in 

do tistega trenutka so bili na avdiciji neuspešni skoraj vsi tekmovalci, razen dveh 

kosov in enega vrabca. Tik pred Žolkom je nastopila sinica, ki je čudovito 

žvrgolela, da ji ni bilo enake. Takoj so jo izbrali. Komisija je bila navdušena in 

obiskovalci so ploskali ter se veselili. Nato je bil na vrsti Žolko. Kos Figaro se ga je 
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spomnil, vendar ni rekel ničesar. Samo zavil je z očmi in zavzdihnil. S perutnico je 

Žolku nakazal, naj začne s svojim petjem. Takrat je Žolko zavzdihnil in od treme 

skoraj omedlel. A se je naenkrat spomnil besed Modrega Zajca. V svojem bobnanju 

je edinstven. In nihče ne zna bobnati tako kot on. S kljunom je pričel trkati ob vejo, 

na kateri je stal: »TOK-TOK-TOK TOKTOKTOKTOK, TOK-TOK-TOK 

TOKTOKTOKTOK…« Njegovo bobnanje sicer ni bilo petje, vendar pa je bilo 

ritmično, dovršeno in nekako podobno glasbi. Ptice v občinstvu so pričele 

spodbujati njegovo bobnanje, saj se jim je zdelo izjemno zanimivo. Sinica, ki je 

bila izbrana v nastopu pred njim, se mu je pridružila na veji in pričela žvrgoleti v 

ritmu njegovega bobnanja. Zvenelo je odlično. Drugače sicer, ampak odlično! 

Žolko je od vsega navdušenja pričel še bolj veselo bobnati, sinica je še močneje 

zapela, v tistem pa je kos Figaro vstal in zakričal: »Konec s tem!« Vsi so v trenutku 

obnemeli. Sinica je prenehala peti in Žolko je prenehal trkati ob vejo, v kateri je 

sedaj nastala že prav velika luknja. »To ni nikakršno petje!« je jezno rekel Figaro, 

»to je ropotanje in to ne spada v elitni ptičji  zbor. Poleg tega pa si nam v oder 

napravil luknjo! Samo škodo si naredil in nič drugega! Niti enega samega spevnega 

tona ni bilo slišati od tebe! Poberi se z avdicije!« Vse je spet utihnilo in sinica je od 

strahu odletela z veje. Figaro je jezno in vzvišeno gledal Žolka, ta je bil pa zmeden 

in solze so mu spet polnile oči.  

V tistem je močno zapihalo in zagrmelo. Ptice so se močno prestrašile. Tudi kos 

Figaro je nekoliko prestrašeno pogledal kvišku, Žolko pa je užaljeno sklonil glavo. 

Naenkrat je pričelo še močneje pihati in deževati. Tako močno so debele kaplje 

udarjale ob krošnje dreves, da so listi silovito odpadali z vej. Veter je pihal s takšno 

silo, da ptiči nisi mogli poleteti in nastala je splošna panika. Stresla so se tla in 

pričelo je glasno in neskončno grmeti. Če je katera izmed ptic hotela poleteti, so jo 

težke kaplje skupaj s silo vetra udarile ob deblo ali v tla. Takrat se je Žolko spomnil 

na vsa dupla, ki jih je, ko je vadil svoje bobnanje, izdolbel v bližnjih deblih dreves. 

Zaklical je: »Dragi ptičji prijatelji, v deblih okoli vas so luknje, dupla, v katerih se 

lahko skrijete. Poletite in poiščite ta dupla. Skrijte se!« Takrat je gromozanska 

strela udarila v vejo na kateri sta stala Žolko in Figaro. Veja se je škrtajoče odlomila 

in jima izginila izpod noga. Zaprhutala sta s perutnicami in v tistem je velika dežna 

kaplja udarila ob Figarova krila, da se je ta opotekel v zraku in izgubil nadzor nad 

letenjem. Žolko je nemudoma zaprhutal proti Figaru, ga s krempeljci zgrabil za 

krila in z velikanskim naporom odletel proti bližnjemu deblu, v katerem je pred 

nekaj dnevi, med bobnanjem, izdolbel duplo. Figara je položil v luknjo in ker ni 

bilo prostora za oba, se je sam močno oprijel roba dupla in upal, da bo neurja 

kmalu konec. Vendar je neurje trajalo še ves popoldan in vso noč in Žolko se je s 

krempeljci že komaj držal debla. Nato se je dež umiril, veter je nehal pihati in na 

gozdnih tleh se je v kapljicah, ki so počivale na odpadlih listih, pričelo svetlikati 

sonce. Nastalo je tiho in sveže jutro. Žolko je pogledal v duplo in tam je spal Figaro. 

Zaprhutal je s perutnicami, da bi otresel s sebe težke dežne kaplje, nato pa je 

poletel proti domu. Bil je utrujen in izčrpan od večera, pa ponovno žalosten, ker 

njegovo bobnanje na avdiciji za elitni ptičji  zbor ni bilo zaželeno. Mama žolna ga 

je pričakala zaskrbljena. »Nič mi ni. V redu sem,« je nejevoljno rekel Žolko in se 

stisnil v kot domačega dupla, da bi zaspal in pozabil na vse.  

Ni spal dolgo, ko ga je mama Žolna prebudila in rekla: »Žolko, zunaj te čaka 

poseben obisk. Zbudi se.« Žolko je začudeno vstal, stresel svoje perje in pretegnil 

perutnice. Odpravil se je ven, kjer ga je, na njegovo začudenje, čakal kos Figaro. 

Ta je dejal: »Žolko, pozdravljen. Najprej, hvala za to, da si mi rešil življenje. Ne 
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samo tako, da si me odnesel v enega izmed tvojih dupel, pač pa tudi zato, ker si 

vsa ta dupla sploh napravil. Tvoja dupla so ob včerajšnjem neurju rešila mnogo 

ptičjih življenj in smo ti neskončno hvaležni. Prav tako je potrebno priznati, da če 

ne bi bilo tvoje vztrajnosti in zavzetosti pri vaji, tudi teh dupel ne bi bilo. Ne 

spomnim se, kdaj sem nazadnje srečal tako vztrajnega in zavzetega pevca. In tega 

ne priznavam samo jaz, pač pa vsi člani elitnega ptičjega zbora.« Žolko je debelo 

pogledal in ni vedel, kaj bi rekel. Figaro je nadaljeval: »Po pogovoru s člani zbora 

smo se odločili, da bomo poskusili nekaj novega. Sprejeli bomo tvoje bobnanje v 

naš elitni ptičji  zbor. Ti boš naš elitni bobnar … če se seveda strinjaš.« Žolko je 

presenečno pogoltnil slino in zaprhutal s perutnicami, navdušenje v njem je raslo, 

Figaro pa je še dodal: »Nekdo izmed članov zbora je celo povedal, da je slišal, da 

elitni ptičji zbori v tropskih krajih že nekaj časa sodelujejo z žolnami in da jim te s 

svojim bobnanjem prinesejo poseben ritem, zaradi katerega je njihovo petje še 

lepše.« Žolko je poskočil od veselja in objel Figara, da je ta presenečeno stresel z 

glavo. »Dobro. Dobro. Umiri se zdaj,« se je zresnil Figaro in strogo dejal: »Sedaj 

si član elitnega ptičjega zbora in se moraš temu primerno obnašati. Brez 

objemanja!« Žolko je takoj spustil Figara iz objema in se ponosno vzravnal. »Vaja 

je danes pred mrakom. Nikar ne zamudi,« je še strogo dodal Figaro in odletel.  

Žolko je od veselja poskočil in zaprhutal, nato pa je objel mamo Žolno, saj je od 

vsega tega veselja nekoga preprosto moral objeti. Mama Žolna se je nasmehnila in 

dejala: »No vidiš, Žolko, pa lahko počneš oboje. To kar počnejo žolne in to kar 

počnejo elitni ptičji pevci. Ponosna sem nate.«  

Pred mrakom so se zbrali vsi stari, pa tudi vsi na novo izbrani elitni ptičji pevci. 

Tudi Žolko. Namesto, da bi se njegovi prisotnosti posmehovali, so se mu vsi 

narahlo priklonili. »No, pa poskusimo,« je zaklical kos Figaro, »Žolko, ritem!« 

Žolko je pričel bobnati po bližnjem deblu in ptičji pevci so se mu počasi pridružili, 

vsak s svojim čudovitim žvrgolenjem, čivkanjem in petjem. Pesem je tako 

naenkrat postala bolj vesela kot kadarkoli prej. Zato, ker so poskusili nekaj novega. 

Zato, ker so možnostim odprli vrata. Čudovito! TOK TOK!         
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DOPOLNJEVANKA. Dopolni spodnje besedilo in nato preštej število črk 

samoglasnikov v teh besedah. Samoglasniki so tiste črke, ki zvenijo nekoliko 

podaljšano. To so A, E, I, O, U.  

 

Žolna je dnevna žival. S svojim močnim _ L _ _ _ _ _ vrta luknje v mehak 

les in si tako izdela _ _ P _ _. S plezalnimi nogami se oprijema hrapavega 

lubja, ko pleza navzgor, navzdol pa žolne ne morejo plezati. Ko se želijo 

spustiti, razširijo krila in P _ L _ _ _ J _. V slovenskih gozdovih gnezdijo: 

zelena žolna, črna Ž _ _ _ _, ki je največja, siva žolna, veliki detel, srednji 

detel, mali detel in belohrbti detel. Žolna se le redko oglaša, slišali jo bomo, 

ko bo B _ _ N _ _ _ na debla dreves. Žolno prepoznamo po lepem črnem, 

belem, na glavi pa tudi rdečem P _ _ _ _.   

Žolni v pravljici je ime _ _ L _ _. Njegova največja želja je peti v elitnem 
ptičjem _ B _ _ _ . To mu na koncu uspe, kar prizna tudi _ _ _ Figaro. 

 

Koliko samoglasnikov si zapisal/a? Število zapiši v kvadratek v spodnjem stavku 

in izvedel/a boš koliko različnih vrst žoln je na svetu. 

Na svetu živi več kot        0   različnih vrst žoln. 

 

POBARVANKA. Pobarvaj Žolkota z ustreznimi barvami. Namig: Njegove barve so 

opisane v drugem odstavku pravljice.  
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POVEZOVALNICA. Kako se oglašajo pevci na elitnem ptičjem koncertu? Poveži 

sliko na levi strani z njihovim besedilom na desni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cvetlicah. 

 Rešitve za mesec april: 1. Mušica Berta se nahaja na sliki zgoraj levo. 2. Več različnih barv je na sliki 1.  

                 3. Navpične rešitve: Vijolica, Regrat, Zlatica, Marjetica, Žafran Rešitev križanke: VETER  

SKUIK – ČIRIRI – FIRIRI – 

SKUIK - SKUIK 

TOK – TOK - TOKTOKTOK 

ČIV – ČIV  ČIV - ČIV 

CI-CI-DOO CI-CI-DOO 


