
 SLOVENŠČINA                                                                                 24. 3. 2020 

 

 

 Na tej  povezavi poslušaj pravljico: 
https://www.youtube.com/watch?v=siVKl-

YAZ4A&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=3  

 Pravljico preberi še sam-a (odlomek BERILO stran 196 – 198). 

                                                                                                                         25.3. 

 V povedih dopolni, kar manjka. Celotno besedilo prepiši v črtni zvezek. 

Pazi na lepopis. 

 

Naslov: E. PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON                                  

 

Jelka je imela čudežni dežnik. Nekoč je izgubila žogo.  

Odšla jo je poiskat ___________________________ .  

Ponesel jo je v deželo_________________________ . Tam so bili 

______________________ in otroci __________________ .  

Klobuki so imeli čudežne ____________________________ . Preden jo je 

dežnik odnesel domov, _______________________________________ . 

 

 

 Nariši svoj čudežni klobuk. Opiši njegovo čudežno lastnost. 

Daj domišljiji prosto pot. 

 

Primer: 

 

Moj klobuk … 

https://www.youtube.com/watch?v=siVKl-YAZ4A&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=siVKl-YAZ4A&list=PL6kP1Nm0UkaWHzKt7IO1MV8N6a_El3VVI&index=3


 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 
Ob potoku je široka trata, na trati je bil razpet majhen rumen dežnik in ta dežnik je bil 
Jelkin šotor. Jelka je skakala okoli šotora in se žogala z rdečo žogo. Žoga je bila čisto 
nova in zanjo so se dedek, babica, mama, oče in teta zelo bali. 

"Pazi na žogo!" so rekli Jelki, ko jo je odnesla na travo. 

"La, la, la, la!" je Jelka pela, metala žogo visoko v zrak in jo lovila. Potem je vrgla 
žogo tako visoko, da je ni mogla uloviti. Žoga je padla v potok in potok jo je odnesel s 
seboj. 

Skozi okno v hiši so gledali dedek, babica, mama, oče in teta. "Jelka kje imaš žogo?" 
so jo vprašali. "Padla mi je v vodo," je odgovorila Jelka in sedla v svoj šotor. Dedek, 
babica, oče in teta so grozeče dvignili kazalec: "Nič nisi pazila na žogo!" Jelka je 
prijela svoj šotor za kljuko in si ga poveznila na glavo. Zaprla je oči, da bi ne videla 
hudih obrazov, ki so gledali iz hiše. 

Za zaprtimi očmi je bila čisto sama, le svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. 

"Moj dežnik je lahko balon!" je šepetala. 

Dežnik se je napel in se še bolj vzbočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je 
slišala, kako so se spodaj začudili: "Kam gres?" Hiteli so na cesto in gledali, kako jo 
je napeti rumeni dežnik nesel med bele oblake. 

"Kar tako brez vprašanja je šla," je rekel oče. 

Jelka je odprla oči šele nad mestom. Velike ljubljanske hiše so bile čisto majhne. Med 
hišami je videla štirioglata dvorišča. Na nekem dvorišču je bila visoka skladovnica 
drv, tako visoka, da jo je obsijalo sonce. In tam na vrhu je sedela mačka in se grela. 
Tu in tam med hišami in ulicami je bila zelena krpa trate. Sredi tratice je stal lesen 
konjiček in fantek je jezdil na njem v izmišljeno deželo. Po cestah so se vozile 
škatlice, to je bil najbrž tramvaj. Ob hišah so mrgolele črne pike; to so bili 
Ljubljančani. S strehe so zleteli beli golobi in se dvignili čisto k Jelki in jo obletavali. 
Klicala jih je: "Golobčki! " 

Potem so se spet spustili na strehe, Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je Ljubljanski 
grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole 
plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. 
Stegovali so roke k njej in jo klicali, Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. 

Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili s stolov, ko so jo zagledali. 
Bili so navdušeni. Jelka z rumenim dežnikom na nebu! To je bila lepa slika. Tudi 
sonce je sijalo, da je bil pogled se lepši. 



Splavala je proti Tivoliju. Počasi se je spuščala k zemlji in pristala na cvetlični gredi. 
Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je bila dežela Klobučarija in na gredah so 
rasli klobuki. Kakšni čudoviti klobuki! Vsak je bil drugačen in rasli so na dolgih pecljih. 
Veter jih je pozibaval. 

Jelka je zaprla dežnik in si ogledovala to čudno deželo. Mislila je, da je sama, a 
kmalu je našla otroke. Vsi so bili iz iste ulice kot ona. Kako se jih je razveselila! Saj to 
so bili sami Miški, Čenče, Pike, Čenčki in Jurji. 

Doma se z Miškom ne sme igrati, ker se rad pretepa. S Čenčo se ne sme igrati, ker 
ima ošpice, s Piko se ne sme igrati, ker kašlja, Čenček in Jurij pa se s punčkami ne 
igrata. 

"Boš ostala pri nas?" so jo vprašali. 

"Tako vas imam rada," je rekla Jelka in otroci so ji razkazovali Klobučarijo. 

"To so imenitni klobuki!! je pripovedoval Miško. "Lahko utrgaš katerega koli hočeš in 
kolikor hočeš, kakršnega si daš na glavo, takšen si. Poglej!" 

Vsak je utrgal klobuk in se z njim pokril. Miško je bil pod rdečim klobukom kapitan 
potniške ladje "Raca", Cenča z belim klobukom je bila baletka, Pika z modrim 
klobukom je bila gospodična, Cenček s pisanim klobukom je bil šofer in Jurij z 
zelenim je bil pilot. Drugi Miški, Čenče, Pike, Cenčki in Juriji so bili vsak nekaj 
drugega. 

Eden med njimi si je nadel tak klobuk, da je postal v tistem trenutku Vsevid. Videl je 
skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše, videl je tudi ribe v vodi. Tedaj se je Jelka 
spomnila na svojo žogo. 

"Prosim te, Vsevid, poišči mi žogo!" 

Vsevid jo je takoj našel. Bila je v potoku na drugi strani Klobučarije. Obtičala je med 
kamenjem. Vsi so tekli za Vsevidom. Vsevid si je zavihal hlače, skočil v vodo in 
prinesel iz nje Jelkino žogo. Potem so se žogali in vsak je hotel zagnati žogo najviše. 

In so se naveličali. 

Utrgaj si klobuk!" so rekli Jelki. 

"Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji sorodniki bi morali imeti klobuke," je 
odgovorila in utrgala nekaj klobukov. Privezala jih je na dežnik in ga odprla. Dežnik 
se je napel in odnesel Jelko, žogo in klobuke domov. 

Vsi domači so stali še vedno na cesti in gledali v nebo, kdaj se bo Jelka vrnila. Bili so 
hudi. Oče je že vse razmislil, kako jo bo oštel, ker jim dela toliko skrbi. 

Jelka se je spustila k njim na cesto. "Kaj me tako gledate?" jih je pozdravila. "Žoga je 
tu!" Spravila jo je babici v žep. 

Mama je hotela prva nekaj reči, a Jelka jo je prehitela in ji dala najlepši klobuk. Ko si 
ga je položila mama na glavo, se je silno razveselila. "Jej! Najlepša mama v Ljubljani 
sem!" 

Jelka je vse po vrsti obdarovala. Dedek se je s klobukom na glavi postavil v pozor in 
rekel: "Vendar sem dočakal, da sem postal general!" 

Babica si je odvezala ruto in se pokrila s klobukom. "Malo sem se pomladila," je 
rekla. "To dobro de." 



Oče se je premišljeno pokril s klobukom in premišljeno spregovoril: "Čisto 
nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor." 

Težko je povedati, kakšno veselje je doživela teta, ko si je položila klobuk na glavo. 
Vzkliknila je: "Čisto zares! Postala sem filmska igralka in moja slika bo na prvi strani 
našega največjega časopisa." 

Jelki je ostal le se en klobuček. Tega je dala majhni deklici, tako majhni, da je doslej 
niti opazili nismo. Tej deklici je ime Anka in je Jelkina edina in najljubša sestrica. 

Anka si je posadila klobuček na glavo in rekla: 

"Jaz sem zlata ribica." 

Tako so bili vsi obdarovani in čisto spremenjeni. Vprašali so Jelko: 

"Ali zase nimaš klobuka?" 

"Ne potrebujem ga. Imam dežnik in moj dežnik je lahko balon." 

 


