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Medvedja žalost 
Napisala: Maja Monrue 

 

Nekoč, pred davnimi leti, je za mnogimi gorami in še večimi vodami v 

posebnem podzemnem brlogu, nad katerim so vso leto cvetele rože, živel 

medved Srečko. To ime mu je pripadalo že od rojstva, saj se je na svet prismejal 

širokih ust in iskrivih oči. In potem je vse dni po svetu hodil nasmejan in vesel, 

zato so ga vsi imeli radi. Celo čebele so ga imele rade in so mu večkrat podarile 

med.  

Zemlja se je pripravljala na počitek. Jesen je že dodobra obarvala krošnje 

dreves in sonce je pričelo zahajati bolj zgodaj. Letos je bilo sonce nekoliko bolj 

skromno kot prejšnja leta. Na zemljo je sijalo manj močno in bolj se je skrivalo 

za oblaki. Zato so bili dnevi sivi in deževni. To je bil čas, ko se je medved Srečko, 

tako kot vsak medved na tem svetu, začel pripravljati na zimsko spanje. Toda 

letos nekaj ni bilo tako kot prejšnja leta. Medved Srečko je hodil po bližnjih 

gozdovih in travnikih s sklonjeno glavo. Druge živali in rastline so se čudile, da 

medved Srečko ne hodi po svetu nasmejan in vesel kot zmeraj. Vendar, ker je 

bilo to tako zelo nenavadno, ga nihče ni upal vprašati, kaj je narobe. Vsi so ga 

samo od daleč opazovali in se pri sebi spraševali, kaj neki je narobe s Srečkom.  

Nekega turobnega jesenskega dne se je čebelica Tinka opogumila in poletela k 

medvedu Srečku, ki je takrat na travniku ravno iskal nekaj za pod zob. Pristala 

je naravnost na njegovem smrčku, da se je medved Srečko prestrašil in se je od 

presenečenja sesedel na tazadnjo. »Pozdravljen, medved Srečko,« ga je 

prijazno pozdravila čebelica Tinka in ga pogledala naravnost v škileče oči. Če 

je medved Srečko želel čebelico Tinko videti, je moral obe očesi usmeriti v svoj 

smrček, to pa je pomenilo, da je moral poškiliti v sredino in naprej. Nič ni 

odgovoril, zato je Tinka nadaljevala: »Zakaj si pa letos tako otožen in žalosten? 

Nihče ne razume, kaj se je zgodilo. Zakaj je s tvojega veselega obraza izginil 

nasmeh? Povej nam!« Medved Srečko je pihnil skozi nosnice, da je Tinko 

odneslo in zavrtelo v zraku, in se postavil nazaj na vse štiri. »Ah, kaj bi to 

govoril. Niti sam ne razumem te svoje žalosti. Kar naenkrat je prišla, 

navsezgodaj zjutraj pred nekaj dnevi, ko sem se prebudil v deževno in sivo 

jutro. In od tistega trenutka se me drži brezup, ki ga sploh ne razumem.« 

Čebelica Tinka je začudeno pogledala, nato pa rekla: »Ampak, saj ti si vendar 

medved Srečko! Ti si prišel na svet srečen in vesel, kako neki te je lahko 

naenkrat prevzela takšna žalost?« Medved Srečko je sklonil glavo in nadaljeval 

pot: »Saj pravim, da ne vem, kako in zakaj je žalost prišla v moje življenje, zato 

me nehaj spraševati. Pusti me na miru. Najraje bi bil sam.« Kaj takšnega ni od 

medveda Srečka slišal še nihče, zato je Tinka bila vsa iz sebe od presenečenja. 

Žalostno je odletela proti panju, da bi drugim čebelicam povedala o tem 

nenavadnem srečanju z medvedom Srečkom.  

Medved Srečko pa je nadaljeval svojo pot po travniku. Naloga vsakega 

medveda je, da se pred zimo čimbolj nasiti, da svoj želodček napolni do skrajne 
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mere. Potem lahko vso zimo spi, ne da bi ga lakotno kruljenje prebujalo. Toda 

v svoji nejevolji ni in ni našel ničesar za pod zob. Trava okoli njega se je 

spreminjala v suho slamo in jagode so že zdavnaj odpadle z grmov ali pa so jih 

obrali gozdni sprehajalci. Tudi gob je bilo bolj malo, večino so jih pobrali ljudje 

ali so jih pojedle manjše živali. Ko medved Srečko skoraj ves dan ni našel 

ničesar za pod zob, je postal še bolj žalosten in se je od žalosti sesedel na 

travniška tla in kar tam zaspal. 

Medtem je čebelica Tinka priletela nazaj v panj in drugim čebelicam povedala 

o medvedu Srečku. »Hm, res zanimivo,« je dejala čebelica Metka, poveljnica 

čebelic nabiralk cvetnega prahu. »Nekaj moramo storiti, saj naš medved 

Srečko od žalosti ne bo mogel zaspati v zimsko spanje, kar pomeni, da lahko 

zelo zboli. Medvedi namreč pozimi spijo v svojih toplih brlogih, saj bi se sicer 

pozimi lahko prehladili.« Druge čebelice so v en glas zaskrbljeno vzdihnile. 

»Kaj bomo storile?« je vprašala čebelica Tinka. Čebelica Metka je malo 

pomislila, nato pa rekla: »Odnesle mu bomo medu. Še malo več kot kadarkoli 

do zdaj. Med ga bo zagotovo spravil v dobro voljo in spet bo vesel. Tako bo 

morda lažje in z več volje iskal hrano za zimsko spanje.« Druge čebelice so 

navdušeno zaploskale in se družno odpravile po velik kos medenega satja.  

Čebelice so med odnesle proti travniku, kjer je še vedno ves brezvoljen ležal 

medved Srečko in se smilil sam sebi . Kos satja je bil tako velik, da ga je moralo 

nesti kar petindvajset čebelic. Med potjo do travnika skozi gozd je med kapljal 

na tla, kjer so ga hitro zavohale druge živali, veveričke, polhi, lisice in ježki. Vsi 

so sledili medeni sledi in lizali med, ki je kapljal na pisane jesenske liste. Ker, 

kdo pa se lahko upre sladkemu medu?  

Čebelice so kmalu prispele do travnika, kjer je počival medved Srečko. Sledil 

jim je tudi cel trop drugih gozdnih prebivalcev, ki so se vso pot sladkali z 

medom. Čebelice so veselo zaklicale: »Medved Srečko! Tukaj je med zate, da 

boš bolj vesel … tako vesel kot ponavadi!« Medved Srečko je počasi dvignil 

glavo in zagledal roj čebelic, ki so po zraku prenašale velik kos medenega satja, 

za njim pa je prišlo še vsaj ducat drugih gozdnih živali. Čebelice so satje spustile 

Srečku pred smrček in radovedno čakale, da naredi prvi ugriz. Čakale so tudi 

druge živali in nestrpno opazovale medveda Srečka. Srečko je povohal satje in 

prijeten sladek vonj se mu je razširil v nosnice in gobček. »Hvala,« je dejal 

prijazno, čeprav se do nasmeška ni zmogel pripraviti. Počasi je zagrizel v 

hrustljavo, od sladkega medu lepljivo satje in oči so se mu za trenutek zasvetile. 

Zelo je že bil lačen, zato mu je med zelo dobro del in pojedel ga je v eni sapi. Za 

trenutek bi tisti, ki so spremljali vsak njegov ugriz v satje, lahko prisegli, da so 

videli sledi nasmeška na njegovem obrazu, a to je bil res le trenutek. Medved 

Srečko je spet postal žalosten. Rekel je: »Hvala, čebelice, to je bilo res lepo in 

radodarno darilo. Res sem bil že lačen. Letos nikakor ne najdem hrane za 

zimsko spanje.« Čebelice so bile vesele, vendar tudi žalostne obenem, ker med 

iz medveda Srečka ni pregnal žalosti. »Kako ti še lahko pomagamo, da boš spet 

vesel in poln volje do življenja?« se je naposled opogumila veverička Repka. 

»Ja, povej Srečko, kako ti lahko vrnemo veselje v srce?« je dodal polh Mirko. 

Tudi druge živali so hitele s vprašanji, medved Srečko pa je le zavzdihnil in 

rekel: »Nehajte me to spraševati. Če bi vedel odgovor na to vprašanje, bi si že 
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sam pomagal. Ne vem, zakaj me prevevata takšna žalost in nejevolja. Najbolje, 

da me kar pustite na miru. Sam bi rad bil.« Živali so se žalostno spogledale in 

počasi odšle vsaka svojo pot. Medved Srečko pa je ostal kar tam na travniku in 

se ni premaknil, dokler sonce ni zašlo in je na plano prišla luna. Takrat se je 

zazrl proti veliki beli krogli in rekel: »Povej, teta Luna, zakaj sem tako žalosten? 

Zakaj mi otožnost polni srce? Zakaj?!« Luna pa je samo molčala in se bohotila 

v svoji mlečni svetlobi na sivo-črnem nebu. Medved Srečko je nato vendarle 

vstal in se počasi odvlekel proti svojemu brlogu.  

Naslednje jutro je bilo spet sivo in v zraku je bilo čutiti pršenje jesenskega 

dežja. Od časa do časa je tudi zavel veter. Medved Srečko je noč prespal kar 

pred brlogom. Zvečer se mu namreč ni ljubilo kobacati v tesen podzemni brlog. 

Odprl je oči in pogledal proti sivemu nebu. Nato se je odločil, da danes ne bo 

vstal, ampak bo samo spal in spal. Čemu bi vstajal v tako sivem dnevu. Če 

včeraj ni bilo gob, jih tudi danes ne bo.  

Na drugi strani gozda pa so živali sklicale sestanek, da bi našle rešitev za 

Srečkovo težavo. Medved Srečko je namreč bil najbolj priljubljen prebivalec 

tistih krajev. Vsi so ga imeli radi, ker je zmeraj širil veselje in dobro voljo, in 

sedaj, ko je bil tako žalosten in otožen, je preprosto bilo potrebno nekaj storiti.  

»Kaj bomo storili?« je obupano vprašala veverička Repka. »Ne vem,« je 

nadaljevala čebelica Tinka, »poskusili smo že z medom, medvedjo najljubšo 

sladico, pa vendar ni pomagalo.« »Kaj pa, če mu poskusimo zapeti kakšno 

pesem?« se je domislila šoja Elza. Živali so se spogledale in prikimale. »Vredno 

je poskusiti!« je nato dejal polh Mirko. In so se vsi odpravili do Srečkovega 

brloga.  

Ko so prispeli, je medved Srečko, zavit v velikansko kepo svojega kožuha, 

smrčal pred brlogom. Šoja Elza je s krilom pomahala v znak drugim živalim, 

da zapojejo. Medved Srečko se je nemudoma predramil iz smrčečega dremeža 

in pogledal kvišku. Pred njim je stal zbor živali, ki so pele lepo pesem o veselju, 

soncu in pomladi. Vse so bile nasmejane in v očeh jim je gorela želja, da bi 

ugledale vsaj majhen nasmešek na obrazu medveda Srečka. Toda Srečko se ni 

mogel nasmejati. Potrpežljivo je poslušal do konca, nato pa so mu oči zalile 

solze. Živali so se začudile in šoja Elza je vprašala, zakaj joče. Medved Srečko 

je skomignil z rameni in dejal v joku: »Nimam pojma! Morda zato, ker ste 

zapeli pesem o soncu in pomladi, jaz pa ne vem niti, če bom preživel zimo … « 

Živali so se zmedeno spogledale, medved Srečko pa se je skobacal na vse štiri, 

se obrnil proti brlogu in rekel: »Res hvala, da mislite name in me skušate 

osrečiti. Vendar mi nič ne pomaga. Pustite me na miru.« In se je zavlekel v 

temni brlog.  

»Kaj pa zdaj?« je obupano rekla veverička Repka. Nobena izmed živali ni imela 

nobene ideje, zato so vse stale v tišini in se žalostno gledale. »Poglej,« je nato 

rekel polh Mirko, »zdaj smo tudi mi žalostni. To nikamor ne vodi. Očitno 

ničesar več ne moremo storiti za medveda Srečka.« »Toda, nekaj še lahko 

storimo,« se je slišal droben a predirljiv glasek s tal. »Kdo je to rekel?« je 

začudeno vprašal polh Mirko in vse živali so stopile nekoliko na stran ter 
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pogledale po tleh. Tam je, med tačkami drugih živali, stal majhen mišek. »Kdo 

si pa ti?« je vprašala veverica Repka. »Jaz sem mišek Pigmi. Zelo sem majhen, 

ker prihajam iz Afrike, kjer živi moja vrsta. Smo najmanjše miši na svetu in 

pred nekaj meseci nas je naš kralj, veliki Pigminus II., poslal raziskovat svet, 

da bi spoznali novosti in jih prinesli nazaj v našo deželo. Jaz sem na svoji poti 

srečal premnoga bitja in se naučil tega in onega o življenju, da zdaj kar kipim 

od znanja!« je navdušeno hitel razlagati mali mišek. Nekaj časa so vsi bili tiho, 

ker nihče ni vedel, kaj naj reče, potem pa je se oglasil polh Mirko: »No, Pigmi, 

praviš, da veš, kaj storiti. Torej, kaj naj storimo, da bo medved Srečko spet vesel 

in radosten?« Pigmi je nadaljeval: »No, kot sem že rekel, na svoji poti iz Afrike 

sem spoznal premnoga bitja, toda nihče me ni tako prevzel kot nek zajec … 

modre barve je bil, srečala sva se pri potoku, nedaleč stran od tukaj. Strmel 

sem v potok in skušal razumeti hitrost vode in on me je opazil ter mi potem 

razložil skrivnosti vodnih sil. Kakorkoli, predstavil se je kar kot Modri Zajec, 

in, ko sva kasneje skupaj preživela dan, sem ugotovil, da ni moder samo njegov 

kožušček, ampak da so modre tudi njegove misli. Ta zajec je genij. V samo 

enem dnevu sem se od njega naučil več kot prej v vsem življenju.« »No, in kaj 

je Modri Zajec rekel o sreči?« ga je nestrpno prekinila šoja Elza. Mišek Pigmi 

jo je veselo pogledal, nato pa dejal: »O sreči mi je veliko povedal. Rekel je, da 

jo vsi nosimo v srcu in da nam je nihče ne more vzeti, kakor nam je tudi nihče 

ne more podariti. Lahko jo samo kaj zbudi ali pa jo ugonobi. Toda zmeraj je v 

nas. Torej, poskusimo v medvedu Srečku srečo in veselje prebuditi. Sreča mora 

biti v njem, saj jo je zmeraj raznašal naokoli, letos pa je nekoliko zaspala.« 

Živali so se spogledale, nato pa je polh Mirko rekel: »Saj to ni nič novega. To, 

da poskušamo v Srečku prebuditi srečo in veselje. To poskušamo že ves čas. 

Poskusili smo z medom, a ni delovalo. Poskusili smo s petjem, tudi ni delovalo. 

Vprašanje ostaja še zmeraj enako: kaj naj naredimo, da v Srečku prebudimo 

veselje in srečo?« »Res je, poskusili smo že s sladkim medom in z lepo srčno 

pesmijo. Nismo pa še poskusili z vitamini!« je navdušeno dejal Pigmi. »Z 

vitamini?« so se živali čudile na ves glas. »Ja, z vitamini,« je ponosno dejal 

Pigmi. »Modri Zajec je rekel, da je včasih naša sreča odvisna tudi od tega, kaj 

jemo. Če naš jedilnik ne vsebuje dovolj pravih vitaminov, se lahko zgodi, da 

sreča v nas ne deluje več pravilno. Morda je to razlog za žalost medveda Srečka. 

Modri Zajec mi je povedal, da se vitamini skrivajo na najbolj nenavadnih 

mestih. Na primer, en najpomembnejših vitaminov za srečo je vitamin B, ki ga 

najdemo v zelenih listih, jajcih, pšeničnih kalčkih ter orehih. Potem je zelo 

pomemben tudi vitamin C, ki ga najdemo v sadju in nekaterih vrstah zelenjave. 

V medu najdemo tako vitamin B kot tudi vitamin C, zato je to eno najbolj 

vitaminskih živil. Nenazadnje pa je pomembno tudi, da najdemo izvor 

vitamina D, ki ga sicer dobimo od sonca, toda v teh dneh ga je malo in utegne 

se zgoditi, da nam vitamina D primanjkuje. Vse to vpliva na počutje, je rekel 

Modri Zajec in dodal tudi, da lahko tudi največje veseljake pomanjkanje 

vitaminov spravi v neutolažljivo žalost.« Vsi so spet bili tiho, saj so prvič slišali 

kaj takega. Nato pa se je iz množice živali oglasila lisica Breda: »Jaz bom 

prinesla jajca! Zadnjič sem jih v kokošnjaku na kmetiji nabrala nekoliko preveč 

in še jih imam v shrambi.« Takoj zatem se je oglasil jež Vilko: »Jaz imam polno 

ozimnico jabolk in hrušk. Lahko jih nekaj prinesem.« »Jaz bom prinesla 
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zvrhan koš orehov!« je zaklicala veverička Repka. »Jaz pa prinesem velike 

zelene liste,« se je druščini pridružila šoja Elza, »iz komposta mestne tržnice 

bom odnesla nekaj špinačnih listov.« »Odlična ideje,« je rekel Pigmi in dodal, 

»jaz bom prinesel pšenične kalčke«. »Kje pa bomo našli vitamin D?« je 

zaskrbljeno vprašal polh Mirko. Pigmi je pomislil, nato pa rekel: »Aha, skoraj 

bi pozabil. Modri Zajec je rekel, da je vitamin D mogoče najti v mleku, ribjem 

olju in siru.« »Potem pojdem jaz po sir. Točno vem, kje ga najdem,« je rekel 

polh Mirko, več pa ni želel izdati. »Tako, vsak lahko prinese nekaj, zato 

pojdimo! Jutri bomo medvedu Srečku naredili prav poseben zajtrk!« je zaklical 

mišek Pigmi in še stekel svoji nalogi naproti. Tudi druge živali so se odpravile 

iskati primerno hrano za medveda Srečka. Čebelice so odletele v svoj panj po 

še en kos medenega satja, veveričke so tekle po orehe, polh se je namenil po 

sir, lisica po jajca, Pigmi je tekel, da bi nabral pšenične kalčke, šoja Elza pa je 

odletela na dolgo pot proti majhnemu mestu, v katerem so vsako nedeljo 

prirejali tržnico, kjer so branjevke prodajale svoje pridelke z vrta in njive.  

Medtem je medved Srečko cel dan ležal v brlogu, čeprav v resnici ni zares mogel 

spati. V želodčku mu je krulilo in prevevale so ga skrbi, kako se bo sploh lahko 

odpravil na zimsko spanje, ko pa je tako žalosten, in ker ni jedel, tudi brez moči. 

Na plano je spet prišla luna, tokrat je bila še bolj okrogla in vztrajno je svetila 

v medvedji brlog, kar je medveda Srečka še bolj vznejevoljilo in je zabrundal: 

»Kaj svetiš, ko pa nimaš odgovora na mojo žalost. Pojdi svetit v srečne brloge!« 

Nato se je obrnil na drugi bok in glavo potisnil med velikanske šape, da bi se 

skril pred lunino svetlobo.  

Naslednje jutro je bilo spet značilno jesensko. Pisane krošnje dreves so 

poplesovale v svežem vetru, ki je tulil kakor volk in v zraku je bilo čutiti prš 

dežja. Medveda Srečka ni prebudilo ne tuljenje vetra ne trkanje dežnih kapljic, 

pač pa nekakšen nenavaden hrup izpred brloga. Bilo je podobno brenčanju, a 

ni bilo samo brenčanje. Bilo je tudi šumenje, hihitanje in klokotanje. »Le kaj 

bi lahko pomenili vsi ti zvoki?« se je pri sebi vprašal medved Srečko ter si 

pomel zaspane in žalostne oči. Ko je pogledal proti izhodu iz brloga, je zagledal, 

kako je v tistem trenutku nekaj naglo šinilo mimo in lahko bi prisegel, da je 

videl zelo kosmati rep.  

Čeprav je bil medved Srečko zadnje čase zelo otožen in žalosten in brez volje 

do življenja, ga je tokrat vendarle premamila nekakšna navihana radovednost. 

Le kaj se dogaja pred brlogom? Skobacal se je proti odprtini in najprej ven 

pomolil glavo. To, kar je v tistem trenutku zagledal, ga je pustilo skoraj brez 

diha. Od presenečenja je kar trikrat zamižal in spet odprl oči, nato pa se je 

dvignil iz brloga. Pred njim se je na levo in na desno raztezala gurmanska 

pojedina. Jajca na špinačnih listih, orehi in oreščki, z grozdjem, jabolki in 

hruškami, pšenični kalčki in velikanski sir. In ob vsem tem je nekje v levem 

kotu bilo zloženih cel ducat koščkov medenega satja. Medvedu Srečku so se 

zaiskrile oči, nato so se mu pocedile sline. Toda preden je segel po pojedini, je 

dvignil pogled in zagledal vse živali, ki so stale za pojedino in ga radovedno 

gledale. »A je to zame?« je vprašal previdno. »Vse to je zate,« so rekle živali v 

en glas, nato pa je veverička Repka še dodala: »To je vitaminska pojedina. Če 

ti ne pomagata sladki med in lepa pesem iz srca, pa ti bodo morda pomagali 
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vitamini. To so posebni vitamini, vitamini za srečo.« Medved se je začudil, nato 

pa je segel po hrani. Vse, kar je dal v usta, je bilo zelo okusno, zato je ob vsakem 

grižljaju zaprl oči in užival. Živali so ga pričakujoče opazovale. Potem pa so 

medvedu Srečku, ko je tako jedel, na oči pritekle solze. Vsi so razočarano 

zavzdihnili in polh je rekel: »Nič mu ne pomaga, tudi pojedina z vitamini ne.« 

Toda takrat je medved Srečko pogoltnil veliki kos sira, ki ga je pravkar grizljal, 

dvignil veliko šapo, z drugo pa si je obrisal solze. »To ni več jok od žalosti. To 

je jok sreče. Tako sem srečen, da kar čutim, kako mi veselje preveva telo!« je 

vzkliknil in se na ves gobec nasmejal. Živali so se začudile, nato pa je droben 

glasek iz ozadja, seveda, bil je mišek Pigmi, zavpil: »Juhu!! Uspelo nam je!« In 

takrat so se vse živali pričele smejati in se veseliti skupaj z medvedom Srečkom, 

ki je spet lahko čutil veselje. »Dajte, jejte tudi vi, prijatelji,« je zavpil radosten 

Srečko, »hrane je vendar več kot dovolj za vse nas!« In živali so se pridružile 

pojedini. Nato je skozi oblake posijalo še nasmejano sonce in šoja Elza je 

pričela čivkati pesem o veselju in soncu. Vsi so se ji pridružili, tudi medved 

Srečko, ki je spet bil vesel in srečen.  

Njegova sreča je bila prebujena, ker so si njegovi prijatelji tako zelo prizadevali, 

da bi mu pomagali. Niso se vdali, ne po prvem poskusu ne po drugem poskusu. 

Pravzaprav se ne bi vdali niti po tretjem, če ta ne bi uspel, ker prijatelji nikoli 

ne odnehajo, kadar gre za žalost. Toda vitamini so nemudoma delovali in tako 

je najbolj veseli medved bil spet ves nasmejan in dobre volje. Tako nasmejan 

se je potem tudi tisto leto odpravil na zimsko spanje. In spal je tako trdno in 

zadovoljno, da ga niti najbolj vztrajna lunina svetloba ni mogla prebuditi vse 

do pomladi, ko je gozd spet zadišal po jagodah in so rože nad brlogom bujno 

zacvetele.  
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DOPOLNJEVANKA.  

a. Iz spodnjega okvirčka izberi ustrezne besede in jih vstavi v besedilo. O kateri 

posebni živali govori besedilo? 

 

 

Miši je mogoče zlahka prepoznati po njihovi _ _ _ _ _ _ _ _ _, ampak afriška vrsta miši je to 

lastnost pripeljala do skrajnosti. Afriške miniaturne miške v _ _ _ _ _ _ _ merijo do 7 

centimetrov in pogosto tehtajo manj kot 10 gramov. So najmanjše miške na _ _ _ _ _.  

Ker so tako majhne, vode ne pijejo, ampak jim je dovolj že, če ližejo _ _ _ _  z drobnih 

kamenčkov pred svojim brlogom. Tako tudi ostajajo varne pred morebitnimi _ _ _ _ _ _ _ _. 

Tej vrsti se strokovno reče afriška pigmejska miš, ker izhaja z istega področja Afrike kot 

miniaturno ljudstvo, ki ga imenujemo Pigmejci.  

 

b. Na črti pod sliko zapiši strokovno ime najmanjše miške na svetu ter strokovno ime 

najmanjšega ljudstva na svetu. 

 

 

 

 

 

        

__________________________  ______________________ 

 

POVEZOVALNICA. Vitamine na levi poveži s tisto hrano na desni, ki te vitamine 

vsebuje. Ne pozabi, da lahko določena hrana vsebuje tudi več vitaminov. Kateri 

vitamin pa nam daje sonce?  
. 

C 

B 

D 

SVETU  ROSO  MAJHNOSTI  PLENILCI   DOLŽINO 
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POBARVANKA. Pobarvaj spodnjo sliko. Nariši tudi ostale živali in pojedino. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABIRINT. Pomagaj šoji Elzi najti pot do mestne tržnice. Pot nariši z rdečo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Jesenku in storžu Milošu. 

 

Rešitve za mesec september:  

1. Sova-4, Zajec-3, Jež-2, Jelen-5, Medved-1 2. Storž Miloš se skriva na sredini pobarvanke spodaj.  

     


