
 

 

 

 

           

MODRI ZAJEC 
 

 

NARISANKA 

PREPOZNALNICA Pravljica: Jesenko 

 

 

Iskalnica 



Publikacija Modri Zajec, september 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

2 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

http://www.modrizajec.wordpress.com/zakladnica


Publikacija Modri Zajec, september 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

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

Jesenko 
Napisala: Maja Monrue 

 

Jesenko je kostanju podobno majhno bitje, ki vse dolgo leto spi. Prebudi se na 

prvi jesenski  dan, ko sonce posije skozi rumene krošnje in v  zraku zadiši  po 

kurjavi. Za razliko od medvedov, ki v svojih brlogih prespijo zimo, Jesenko 

prespi zimo, pomlad in poletje. Spi v svojem podzemnem brlogu, ki mu pravi 

Rov. Ko se Jesenko prebudi, se odpravi na sprehod po gozdu, saj želi spoznati 

nove prebivalce gozda, tiste, ki odpadejo z različnih dreves. To so želodki, 

kostanji, žiri, lešniki in pisani listi. Najraje ima prijatelje liste, saj mu 

pripovedujejo zgodbe o poletju in pomladi. Seveda, saj listi zrastejo na krošnji 

že spomladi, ko zelenijo od magičnega napoja sončnih žarkov in potem poleti 

veselo opazujejo otroke, ki se igrajo pod krošnjami dreves. Toda Jesenko ima 

tudi stare prijatelje, tiste, ki ostajajo z njim leta in leta. Njegov najboljši prijatelj 

je storž Miloš. Storž Miloš je pred davnimi leti padel z velikega starega borovca 

in od takrat dalje biva v gozdu, prav tako kot Jesenko, le da je storž Miloš ves 

čas buden. 

Ko je letos Jesenka prebudil vonj po jeseni, je vzel pot pod noge in obiskal gozd, 

da bi našel Miloša, ki bi mu povedal vse gozdne novice preteklega leta. Najprej 

je naletel na skupino mladih želodkov, ki so malo prej, eden po eden, popadali 

na tla. »Pozdravljeni, želodki« jih je Jesenko prijazno pozdravil. Želodki so le 

nebogljeno gledali izpod svojih čepic. »Kdo pa si ti?« se je naposled vendarle 

opogumil eden izmed želodkov. »Jaz sem Jesenko. Iščem storža Miloša. Je 

morda šel tukaj mimo?« Želodki so se spogledali, nato pa je tisti najbolj 

pogumni dejal: »Tukaj mimo ni šel noben storž. Samo velik jež z belimi 

bodicami.« Jesenko se je začudil, saj še nikoli ni slišal za velikega belega ježa. 

Želodkom se je zahvalil in odšel naprej. Kmalu je prispel do kostanjev, ki so 

udobno ležali v svojih ježevkah. »Pozdravljeni, kostanji. Ali ste morda videli 

tod mimo iti storža Miloša?« Kostanji so v en glas dejali: »Ah, pusti nas spati. 

Nobenega storža ni bilo tod mimo. Samo en velik jež z belimi bodicami je 

prilomastil.« Jesenko se je ponovno začudil, se zahvalil kostanjem in 

nadaljeval svojo pot. Prispel je do pisanih listov, ki  so odpadli  z mogočnih 

dreves. Listi  so plesali v vetru, se igrivo dvigali v zrak in se polni smeha spuščali 

nazaj na tla. Jesenka sploh opazili niso, zato jih je glasno nagovoril: »Hojla, 

listi. Iščem storža Miloša. Ali ste ga morda videli iti mimo ali pa ste tudi vi videli 

samo enega velikega ježa z belimi bodicami?« Listi so ga prestrašeno pogledali 

in se spustili na tla. Največji in najbolj pisani med listi je spregovoril: 

»Pozdravljen, Jesenko. A si tudi ti slišal za velikega belega ježa? Jaz sem visel 

v krošnji vse ljubo leto in nisem videl takšne živali vse do danes. Mimo je 

prikorakal kot kakšna velika bela prikazen.« Jesenko je še bolj napel ušesa. Le 

od kod bi se zdaj vzel ta veliki beli jež? In, kje, presneto, je storž Miloš? »Dragi 

list, že ves dan iščem starega prijatelja, storža Miloša, vendar mi vsi 

pripovedujete le o velikem belem ježu,« je obupano potarnal Jesenko in se od 

žalosti sesedel. List je zaskrbljeno odgovoril: »Morda pa ima izginotje storža 
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Miloša  kaj  opraviti  z  velikim  belim  ježem.«  Jesenko  je  dvignil  obrvi  in  

vstal: 

»Verjetno res. Takoj zdaj bom poiskal velikega belega ježa in ga vprašal, kaj je 

storil ubogemu storžu Milošu!« Jezno se je odpravil naprej, listi pa so 

nadaljevali s plesom v vetru. 

Jesenko je hodil in hodil. Hodil je vse do teme, toda velikega belega ježa ni 

našel. Ker se je stemnilo, si je poiskal prenočišče v mahu pod velikim starim 

hrastom. Čeprav je bil izmučen od iskanja, kar ni in ni mogel zaspati. 

Preobračal se je in globoko dihal, da bi lažje zaspal, toda ni mu uspelo. Preveč 

ga je skrbelo za storža Miloša. Le kje neki se je izgubil stari prijatelj? 

Ko se je nemirno obračal v postelji iz maha, je zaslišal pokanje vejic in šumenje 

listov v bližini. »Ojoj! Zagotovo prilomasti veliki jež z belimi bodicami. Le kaj 

bom storil, sam samcat v temi?« je prestrašeno pomislil Jesenko. Hitro kot le 

kaj je skopal rov pod mahom in se skril vanj. Iz majhne odprtine, ki si jo je 

pustil za zrak, je še zmeraj lahko opazoval, kaj se dogaja zunaj. Šum je postajal 

vedno glasnejši in vejice so pokale: »pok, čak, tik, čak, pok«. Jesenko je čisto 

tiho čakal, kaj se bo prikazalo iz gozda. In ko je tako čakal, je naenkrat pred 

seboj zagledal velikega belega ježa, ki je prilomastil  izza hrasta. Jesenko je bil 

začuden nad njegovo belo barvo, saj so ježi po navadi rjavi, ta pa je bil snežno 

bel. 

Jesenko je pomislil: »V bistvu sploh ni tako strašen. Morda bi ga lahko vprašal, 

če je kje videl storža Miloša.« Jesenko je počasi in previdno zlezel iz rova in 

potiho pozdravil: »Pozdravljen, beli jež.« Veliki jež se je okorno obrnil proti 

Jesenku in ga pozorno pogledal. »Ali kaj govoriš?« se je pošalil Jesenko, da bi 

spodbudil ježa, da bi spregovoril. »Seveda govorim,« je naposled odvrnil veliki 

beli jež. »Od kod pa prihajate? Takšnih belih ježev v tem gozdu še nismo 

videli,« je priznal Jesenko. Jež se je začudil: »Res? Tam, od koder prihajam, so 

vse živali bele.« »In, od kod je to?« je bil radoveden Jesenko. »Iz dežele 

Beltimor,« mu je pojasnil jež, »to je zelo daleč stran od tukaj. Na severu, kjer 

je zmeraj sneg in se zato živali lahko s svojo belo barvo dobro skrijemo.« 

Jesenko se je spet začudil. Vedno, ko je v njegovem gozdu zapadel prvi sneg, se 

je on odpravil nazaj v svoj rov in potem spal do naslednje jeseni. »Kaj pa potem 

počneš tukaj?« je radovedno vprašal. »Iščem nekoga, ki mu je ime Jesenko. 

Poslal me je storž Miloš, ki je, po tem ko ga je pobral neki otrok, po dolgem 

potovanju pristal v deželi Beltimor. Uporabili so ga za božični okrasek, nato  pa 

odvrgli na bližnjem travniku, kjer sem ga srečal jaz. Moledoval je in me prosil, 

da pojdem iskat Jesenka, saj bo on edini vedel, kaj storiti.« Jesenko je bil 

presenečen in je hitro povedal, da je v bistvu on tisti, ki ga jež išče. »Ojoj,« je 

nadaljeval, » potem pa je potrebno takoj ukrepati in rešiti storža Miloša. Takoj 

morava na pot!« 

Jesenko je sklenil, da pojdeta najprej do Modrega Zajca, ki je bil najhitrejši in 

najbolj pameten zajec daleč naokoli. Ko sta prispela do brloga Modrega Zajca, 

je ta nabiral liste za steljo. Ko je videl Jesenka, se ga je zelo razveselil. Jesenko 

mu je povedal za storža Miloša, ki je bil izgubljen v deželi Beltimor. Modri Zajec 
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je Beltimor poznal, saj je zanj že večkrat slišal od velike snežne sove, ki je 

občasno priletela v njihov gozd. Jesenka in velikega belega ježa je napotil k 

sovi. Izročita naj ji dve čepici od želodkov, eno kostanjevo ježevko in tri zlato 

rumene liste. To naj bo plačilo, da poleti v Beltimor in reši storža Miloša. 

Jesenko se je zahvalil in z belim ježem sta nadaljevala pot do snežne sove. Na 

poti sta spet srečala prijatelje liste, ki  so plesali v vetru.  »Dragi   prijatelji  

listi,«  jih   je  nagovoril  Jesenko, »potrebujem vašo pomoč. Storž Miloš je 

izgubljen v deželi Beltimor, daleč daleč na severu, kjer je zmeraj sneg. Beli jež 

je prišel po našo pomoč, da bi ga rešili. Toda po njega lahko gre samo snežna 

sova, ker samo ona lahko poleti in prinese Miloša nazaj v naš gozd. Sova želi za 

plačilo tri zlato rumene liste, eno kostanjeo ježevko in dve čepici od želodkov.« 

Listi so še nekaj časa poplesovali in se smehljali, nato pa so se dvignili in 

naredili divji vrtinec. Bilo je čudovito, saj so se vrteli tako hitro, da so se njihove 

barve prelivale. Potem so se naenkrat ustavili in se lahkotno spustili na tla. 

Pred Jesenkom in belim ježem so pristali trije zlato rumeni listi: »Mi pojdemo 

z vama,« so dejali v en glas. Tako so Jesenko, veliki beli jež ter trije zlato rumeni 

listi nadaljevali pot. Prišli so do kostanjev. Jesenko je tako kot listom, tudi njim 

povedal za storža Miloša in snežno sovo, ki ga edina lahko reši, če ji seveda 

izročijo tri zlato rumene liste, en kostanjevo ježevko in dve želodkovi čepici. 

Kostanji so pokazali na prazno ježevko: »Tukaj je še včeraj ležal naš brat, 

vendar ga je sinoči odnesel lisjak. Sedaj je ježevka prazna in jo lahko vzameta 

s seboj.« 

Jesenko se je zahvalil in si oprtal kostanjevo ježevko na hrbet. Nadaljevali so 

pot in prišli do želodkov. Ti so jih radovedno gledali  izpod  svojih čepic. 

Jesenko jim je razložil, da so na poti, da bi rešili storža Miloša iz severne dežele 

Beltimor in da za to potrebujejo pomoč snežne sove, ki v zameno želi imeti tri 

zlato rumene liste, eno kostanjevo ježevko in dve želodkovi čepici. Želodki so 

bili tako navdušeni nad zgodbo, da so kar vsi ponudili svoje čepice v pomoč. 

Toda Jesenko je vzel le dve, kolikor jih je potreboval. Zahvalil se je in si oprtal 

dve želodkovi čepici čez ramo. Nadaljevali so pot in naposled prispeli do snežne 

sove. 

»Pozdravljena, snežna sova. Potrebujemo tvojo pomoč in v zameno ti 

predajamo tri zlato rumene liste, eno kostanjevo ježevko in dve želodkovi 

čepici. Potrebujemo te, da poletiš v deželo Beltimor in prineseš nazaj našega 

prijatelja, storža Miloša,« je razložil Jesenko. Snežna sova ga je pogledala z 

velikimi  rumenimi  očmi in dvakrat pomežiknila, nato pa dejala z globokim 

glasom: » Vidim, da ste bili pri Modrem Zajcu. Res je, za vsako svoje potovanje 

potrebujem tri zlato rumene liste, zato da se lahko skrijem pred lovci, kadar 

letim pod zlatim soncem. Liste si zatlačim med perje pod trebuhom, od zgoraj 

pa me zlato obarvajo sončni žarki. Tako sem povsem neopazna, kadar letim čez 

hribe in doline, mesta in vasi. Kostanjevo ježevko potrebujem za čelado. Ostre 

bodice zbodejo velike orle, ki me želijo zgrabiti in odnesti v svoje gnezdo za 

kosilo. In želodkove čepice si nataknem na svoje kremplje, kadar želim koga 

nesti in ga nočem poškodovati s kremplji.« Jesenko in prijatelji so bili 

navdušeni nad snežno sovo in so ji takoj izročili vse potrebno za na pot. Snežna 

sova je takoj poletela visoko v nebo in nato v daljavo. 
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Jesenko in veliki beli jež sta čakala. Čakala sta in čakala, noč in dan in dan in 

noč. Minilo je več dni in Jesenka je pričelo skrbeti. »Ojoj, le kod hodi snežna 

sova s storžem Milošem? Da se jima ni kaj pripetilo.« Toda v tistem trenutku 

so krošnje završale in z neba so lahkotno priplesali trije zlato rumeni listi. 

Smehljali so se in si peli. Takoj za njimi je Jesenko v zraku zagledal storža 

Miloša, ki je tičal med kremplji snežne sove. Snežna sova je zaplahutala z 

belimi perutmi, nato pa nežno odložila storža Miloša na tla. Jesenko je od 

veselja poskočil in močno objel svojega starega prijatelja. Snežna sova je 

pomežiknila velikemu belemu ježu, ta pa se je nasmehnil. Vsi so se objeli in 

nato, od veselja, da se je vse izšlo tako dobro, zaplesali skupaj z jesenskimi listi. 

Jesenko in storž Miloša sta bila srečna, da sta spet skupaj in storž Miloš je 

potem še vso jesen pripovedoval Jesenku svojo zgodbo o potovanju v deželi 

Beltimor. 
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PREPOZNALNICA. Ali prepoznaš stopinje gozdnih prebivalcev? Poveži prave 

stopinje s pravim prebivalcem gozda. 
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ISKALNICA. Kje v tej gozdni zmešnjavi je skrit storž Miloš? Obkroži ga z rdečo, 

nato pa pobarvaj sliko. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPOLNJEVANKA. Dopolni spodnje besedilo s poljubnimi besedami in ustvari 

zgodbo.  

Nekoč, pred davnimi časi je živel _____________. Njegovo domovanje 

se je nahajalo v ______________________. Vsako jutro je vstal 

____________________, si pomel oči in se dobro pretegnil. Nato se je 

odpravil v __________________. Tam je _______________________. 

Nekega dne je na svoji poti srečal gospo______________________. 

Predstavil se je in povedal, da ________________________________ 

_______________________. ____________________ se je čudila, 

vendar mu je verjela. Povabila ga je na __________________. Tako sta 

skupaj preživela lep ______________________. 
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NARISANKA. Na prejšnji strani ti je uspelo ustvariti zanimivo zgodbo. Sedaj je 

čas, da ustvariš tudi svojo prvo ilustracijo! Nariši glavnega junaka svoje zgodbe. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj pa v okvirčku desno nariši še glavnega   

junaka naše pravljice, Jesenka. 

 

 

 

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 avgust:  

1. Izriše se slika morskega konjička. 2. Samec; Življenje; Jutro; Ples; Oko  3.  1- vedro; 2- modre; 3- jata; 4- Pavle; 

5- obala; 6- pelikan; 7- trebušček; 8- Marina; 9- zvezda        


