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Prezimil je pod zemljo v topli čebulici. Zvit je bil v rjavo kožico kot v odejico. Zemljo nad njim 
je pokrivala snežna odeja, vse je zmrzovalo, le on ni nič vedel o strupeni zimi. Spal je. Slednjič 
je posijalo toplo sonce. Snežna odeja se je stajala v drobne kapljice, ki so si zvrtale pot v 
zemljo. V globini se bodo spet našle in združile v potoček, ki bo privrel na dan sredi zelene 
trave in cvetlic. Ena izmed kapljic se je ustavila ob čebulici, da bi si malo oddahnila. Naslonila 
se je ob njo. Zdajci je odskočila, ker se je iz notranjosti čebulice tanko oglasilo: »Kdo je 
potrkal po moji hišici?« »Jaz sem, kapljica.« je rekla. »Toda ne boj se, da bi hotela ostati pri 
tebi. Spodaj me čakajo sestrice, da pohitim znova na dan, na toplo sončece, ki zgoraj sije.« In 
brž je zdrknila po ozkem temnem rovu v globino. Beloglavček v čebulici je dolgo premišljeval 
o njenih besedah. Kaj je to: spodaj, zgoraj in toplo sončece. Toda začela ga je boleti glavica. 
Ni vedel, ali od premišljevanja ali zato, ker je čez zimo zrasel in mu postaja čebulica pretesna. 
Hotel je zravnati glavico, toda zadel je s tilnikom ob strešnico. In glej, koničasta strešnica se 
je predrla in v prhko zemljo nad seboj je napravil jamico. Aha, tukaj je menda tisto »zgoraj«, 
je pomislil, butajoč s tilnikom v strop nad seboj. Zakaj telesce mu je raslo in raslo in tudi 
jamica mu je postala pretesna. Moral se je razširiti. Spodaj je seveda tam, kjer mi poganjajo 
nožice –  koreninice in srkajo iz tople zemlje hrano, se je domislil. Toda, kje je toplo sončece? 
Kmalu je dobil odgovor tudi na to: predrl je namreč zadnjo plast zemlje, ki ga je ločila od 
površja. Zdaj mu je telesce – zeleno stebelce – visoko pognalo. Rasel je sredi poljane in 
glavico mu je oblivalo sonce s toplimi žarki. Lahko bi bil srečen, toda čutil se je ponižanega. 
Okrog njega so mlade travice visoko dvigale svoje bilke in tudi trobentice so ponosno molele 
glavice kvišku. Samo njegova glavica je bila povešena. Od velikega napora, s katerim se je 
prebijal skozi strop, se mu je tilnik ukrivil. »Zakaj nisi rajši ostal pod zemljo?« je pomislil ves 
osramočen. Tedaj je na velikem rogaču prijezdil mimo palček. Ozrl seje kvišku in veselo 
zaklical: »Končno!« Prvi zvonček je prikukal na dan! Zdaj bomo lahko pozvonili pomladi, naj 
pride k nam z vsem svojim cvetjem.« Palček je zlezel z rogača, prijel z obema ročicama 
malčkovo zeleno stebelce in ga pričel stresati, da se je bela glavica na stebelcu veselo 
zazibala. Iz nje so zacingljali srebrni zvoki: »Bom-bam, bim-bam, bom-bam!« Prihiteli so 
hrošči in mravlje, vsi drobni prebivalci poljane, se zbrali v veseli roj in zaplesali okrog 
zvončka. Tudi prva čebela je priletela in veselo zabrenčala okrog zvončka, ki zdaj ni bil več 
žalosten zaradi povešene glavice. Ponosen je bil, da zna tako lepo zvoniti z njo. 

  



 

 
 
  



  



 



  
POIŠČI 5 RAZLIK. 



 



 

 

 



POMLADNA 
(JANEZ BITENC) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Jo-edwq24Js) 

 

SO ZVONČKI SE ZBUDILI, 

VESELO ZAZVONILI: 

CIN, CIN, CIN, CIN,  

CIN, CIN, CIN, CIN, KAKO JE TO LEPO. 

 

TROBENTICE SO VSTALE, 

VESELO ZAIGRALE: 

TU, TU, TU, TU,  

TU, TU, TU, TU, KAKO JE TO LEPO.  

 

OTROCI POHITELI 

NA TRAVNIK SO IN PELI: 

TRA, LA, LA, LA,  

TRA, LA, LA, LA, KAKO JE TO LEPO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

USTVARI SI SVOJ, 

POMLADNI SPOMIN. 



    

    



 

 

 

    

    



 
 
 

 



 
 

 


