
 

Listki padajo z drevesa, ježek jih natika. 

Listki milo jokajo, ker jih ježek pika.  

Nič ne jokaj, listek mali, saj ne bo 

tako hudo, 

ko prišla bo zima mrzla, ti pri meni bo toplo.  

Nekega dne se je ježek zibal skozi grmovje, obračal je svoj radoveden 

smrček in mrmral: »Kaj bom našel? Kaj bom našel? Bo mogoče – 

hruškica? Bo mogoče – gobica? Bo mogoče –  kupček sliv? Kdo bi 

vedel! Kdo bi vedel!« Tako je mrmral in se prizibal do samotne stare 

jablane. Stare jablane imajo ponavadi drobcena jabolka, trpka in 

črviva, ampak ta so bila lepa, debela, okrogla, rdeča …  »Ooo, in 

gotovo dobra,« se je zapodil ježek in si brž naložil največje in najlepše 

jabolko na hrbet. In sta se odzibala, ježek in jabolko, odzibala proti 

domu. »Čudno,« si je med potjo govoril ježek. »Čudno, čudno. Tako 

veliko jabolko, pa tako lahko …« Seveda ježek ni vedel, da je jabolko 

votlo in da v njem živi majhna siva miš.  Ko pa ga je doma vrgel na tla, 

se je jabolko razčesnilo in pred njim je sedela prelepa mišja 

gospodična.  »No!« se je namrdnil ježek, »pa ne, da sem namesto 

sladkega jabolka vso pot prenašal tole miš?!«Ampak miška, ta ga sploh 

ni poslušala. S tačicam je pokrila smrček in zastokala:»Moja hišica … 

moja lepa dobra hišica … ooo, jaz, sirotica uboga … brez doma sem 



ostala … le kaj bom zdaj …«Ježek je kar molčal, ampak to ne pomeni, 

da ni nič mislil. O ne, celo zelo pametno je mislil. Mislil je, da je res 

veliko huje, če si ob celo hišo kot pa ob eno samo jabolko. In tako je 

nazadnje stopil malo bliže in prijazno dejal: »Veš kaj, miška? Pa ostani 

pri meni, če ti je prav. Toplo je, prostora je dovolj, postlala si boš pa že 

sama.« Potem se je obrnil in se odzibal skozi grmovje. Jabolko, ki ga je 

našel tokrat, je bilo precej manjše. Ampak – če se majhno jabolko 

razreže na majhne koščke, ga je vseeno lahko dovolj. Celo za dva. In 

tako sta se ježek in miška usedla, in sta rezala in delila: »Enega meni, 

enega tebi, enega meni, enega tebi …« 

 Če prav slišim, še vedno mljaskata. 

 

Pojdi ven in naberi jesensko listje. Dobro si oglej priložene sličice in se 

potrudi, da narediš nekaj podobnega. Naštej živali, katere vidiš na 

sličicah. Veliko veselja ob ustvarjanju ti želim. 

 

 

 

 

Lahko narediš lisico ali pa 

preprosto nekaj, kar je všeč tebi.  

Bodi ustvarjalen! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vesela bom kakšne fotografije tvojega izdelka in ob iskanju 

primernega listja, ne pozabi uživati v naravi ter se nadihati svežega 

zraka. 
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