
Tomo Kočar                              O LISJAKU IN VRANU  

 

Lisjak je zadovoljno postopal po gozdu. V vreči je nosil pravo bogastvo. Ježka je 

prelisičil za hruško, orlu izmaknil ribo in psu ugrabil dve piščeti. Ko je na drevesu 

zagledal vrana z velikim kosom sira v kljunu, si je zadovoljno obliznil gobec. »Hoj, 

kako postaven si!« ga je nagovoril. »Nisem te še videl v našem gozdu.« »Veliko 

potujem,« je odvrnil vran in pri tem pazil, da mu sir ni padel na tla. »Stavim, da si 

doživel veliko zanimivega,« je nadaljeval lisjak. »Seveda, tudi naučil sem se 

marsičesa,« je važno pokimal vran. »Oho! Govoriš morda tuje jezike?« je še kar 

spraševal lisjak. »Znaš celo peti?« »Kako, da ne!« se je izprsil vran in zakrakal na vse 

grlo. Njegov hrapavi glas je odmeval med zelenjem, da so si veverice kar mašile 

ušesa. Prebrisani lisjak je takoj opazil, da je neprevidnemu vranu sir med petjem padel 

iz kljuna. Brž ga je zbasal v vrečo k drugim priboljškom. Obrnil se je, da bi se umaknil 

s plenom. Vseeno pa je še enkrat pogledal v drevesno krošnjo. Vran se je tako vživel 

v petje, da je na svet okoli sebe kar pozabil. Njegov hripavi glas je zvenel kakor rjasta 

žaga, a to mu ni bilo dovolj. S priprtimi očmi se je začel prestopati po veji, kakor bi 

plesal. Njegovo nerodno stopicljanje in poskakovanje sta se zdela lisjaku tako 

zabavna, da se je glasno zakrohotal. Kaj zakrohotal! Zvil se je v dlakavo kepo, ki se 

je ob neznansko smešnem vranovem nastopu zakotalila po gozdnih tleh. Solze 

smeha so ga oblile in za minutko ali dve je tudi sam pozabil na svet okoli sebe. Ravno 

dovolj, da je vran pograbil vrečo s sirom in drugimi dobrotami. Nato je urno poletel 

novim prigodam naproti. »Lepo je potovati,« si je mislil. »Še lepše je peti. A najlepše 

je prelisičiti lisjaka.« 

 

1. a) Kdo je napisal besedilo, ki si ga prebral? Ime in priimek avtorja napiši na črto. 

______________________________________  

b) Na črto napiši naslov prebranega besedila. 

______________________________________  

2 . Kje se dogaja zgodba? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A V gozdu.  

B V ribniku.  

C Na polju.  

D Na travniku.  

3. Na črti dopolni poved glede na prebrano besedilo. Lisjak je ježka prelisičil za 

______________________ , orlu je izmaknil _____________________ .  



4. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne? Če je trditev 

pravilna, obkroži DRŽI. Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.  

a) Vran je imel v kljunu velik kos sira. DRŽI NE DRŽI  

b) Vran je veliko potoval. DRŽI NE DRŽI  

c) Vran je piskajoče zakrakal na vse grlo. DRŽI NE DRŽI  

d) Lisjak je med smehom pozabil na svet okoli sebe. DRŽI NE DRŽI  

e) Vran je pograbil vrečo s sirom. DRŽI NE DRŽI   

5. Odgovori na vprašanja. Odgovore napiši na črte.  

a) Zakaj se je lisjak začel pogovarjati z vranom? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

b) Zakaj so si veverice mašile ušesa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

c) Zakaj se je lisjak zvil v dlakavo kepo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

6. Katere so skupne lastnosti lisjaka in vrana? Izberi tri besede med spodaj 

naštetimi in jih napiši na črto. postavna, radovedna, tatinska, zadovoljna, 

prestrašena, prebrisana 

________________________________________________________________  

7. Preberi spodnje pregovore in izberi pravega glede na besedilo. Obkroži črko pred 

pravilnim pregovorom.  

A Jabolko ne pade daleč od drevesa.  

B Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.  

C Povsod je lepo, a doma je najlepše.  

D Kjer osel leži, tam dlako pusti.  

 

8. Lisjak bi rad popravil krivico, ki jo je storil orlu, ježku in psu. V zvezek napiši 

nadaljevanje zgodbe. Nadaljevanje naj bo smiselno povezano. Pazi na slovnična in 

pravopisna pravila.  


