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Kinodvor. Kinobalon. Moj kino je lahko Kinobalon.



Osemletna deklica Meral se s starši preseli v novo mesto. Veseli se novih sošolcev in pri-
jateljev, vendar sklepanje prijateljstev ni tako enostavno, kot si predstavlja. Še najlažje je 
prijateljstvo skleniti z drobno sivo miško, ki živi v luknjici njene sobe in jo Meral poimenuje 
Pipip. Ko se z razredom odpravi na šolski tabor, miško na skrivaj vzame s seboj. Skrivnost 
o mišjem slepem potniku deklico zbliža z novimi sošolci: Desi, Vitom in Jasonom. Skupaj 
se podajo na vznemirljivo gozdno odpravo, na kateri odkrivajo pravila in lepote narave ter 
pravega prijateljstva.

Sova in miška Uilenbal
Simone van Dusseldorp, Nizozemska, 2016, 85 min, pripovedovanje v slovenščini / v nizozemščini s 
slovenskimi podnapisi, distribucija FIVIA – Vojnik

Kolofon | Sova in miška • Zbirka Kinobalon, 34. knjižica • Uredila: Živa Jurančič • Kinobalonova spraševalnica, Pravila 
prijateljstva, Gozdni dnevnik, Žvrgolenje v filmu – filmski muzikal: Živa Jurančič • Kdo bo koga?, Saj ni res, pa je! Sovji izbljuvek, 
Žvrgolenje v gozdu: Staša Tome • Gozdna odprava, V mojem gozdu, Še dve gozdni: Marijana Tavčar • Sovji piškoti (besedilo in 
fotografije): Barbara Vidmar, objavljeno v Svet ptic (revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), letnik 15, številka 
04, december 2009. • Ilustracija: Tanja Komadina • Jezikovni pregled: Mojca Hudolin • Oblikoval: Andraž Filač • Založil: Javni 
zavod Kinodvor, 2017.

32

5+

Zeleno
plesišče
Objavljeno v knjigi Sončnica na rami. Pesmi za otroke od Frana 

Levstika do danes (MKZ, 2017).

MILENA BATIČ

Sredi poletne
tople noči
v gozdu godijo se
čudne reči.

Polna luna 
jaso poišče,
ta spremeni se 
v zeleno plesišče.

Topol povabi
jelko na ples
bukev vrti se,
še mnogo dreves,

vitkih, košatih,
v oblekah bogatih, 
zeleno odetih,
prihaja na ples.

Breze se sklanjajo
in šelestijo,
se hrastom in gabrom
veselo smejijo.

Mesec poredno
mežika z neba,
beli oblak
pa puha za dva.

Ko na obzorju
se zasvetlika,
noč se skrivnostna
dnevu umika.

Jasa zelena
ni več plesišče,
zdaj je za srne 
in zajčke igrišče. 
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Režiserko Simone van Dusseldorp 
smo ujeli ravno med snemanjem 
novega filma. Glede novega filma je 
bila povsem skrivnostna in ni izdala 
prav ničesar. Zato pa nam je razkrila 
nekaj zanimivosti o nastajanju filma 
Sova in miška. 

Dva vaša filma, Žabe in paglavci ter 
Sova in miška, se odvijata v naravi 
in raziskujeta pisani živalski svet. 
Kaj vas tako očara v naravi?
Za mene in za moje otroke je na-
rava velikansko igrišče, kjer lahko 
odkrivamo nešteto stvari. Preučuje-
mo lahko mravlje, pa tudi plezamo 
na drevesa ali tečemo skozi visoko 
travo. Sama živim v centru mesta 
Amsterdam, vendar grem zelo rada 
v gozd ali na plažo. 

Ali v filmu nastopajo prave živali?
Skoraj vse živali v filmu so resnične. 
Snemali smo s približno 30 miška-
mi, ki so imele zelo različne značaje. 
Ena izmed njih je bila zelo živahna, 
zato smo jo uporabili v prizorih, kjer 
miška hitro teče. Spet druga je bila 
zelo tiha. Z njo smo posneli prizore, 
kjer miška tiho čepi pod Meralinim 
puloverjem. Nismo pa pravih mišk 
uporabili v vseh prizorih. Namesto 
prave miške tako sova ujame kos 
piščanca. Miško pa smo v ta prizor 
z animacijo dodali kasneje, pri mon-
taži filma. 

Ste dolgo iskali mlade igralce in 
kako je bilo snemati z njimi? 
Veliko otrok sem videla prej, preden 
sem se odločila, da izberem Hibo 
(Meral), Felixa (Vito), Jashayro 
(Desi) in Matheuja (Jason). Rada 
delam z igralci, ki so samosvoji in ki 
niso vedno »pridni«. V prvem delu 
snemanja je vse potekalo gladko. V 
drugem delu pa se je ekipa glavnih 
mladih junakov ujela tako dobro, da 
so se med snemanjem res dobro 
zabavali. Včasih tako zelo, da sem 
morala biti že kar stroga. Seveda pa 
so razumeli, da bi bila velika škoda, 
če zaradi njihove zabave filma ne bi 
končali, zato so se ponovno zbrali, 
da smo lahko nadaljevali z delom. 

So lahko mladi igralci vplivali na 
zgodbo in dialoge v filmu?
Zgodba je bila povsem dokonča-
na že pred snemanjem. Skupaj pa 
smo spremenili nekaj dialogov, saj 
so imeli boljše ideje za določene 
prizore. 

Film pripoveduje tudi o prijatelj-
stvu. Zakaj je prijateljstvo tako po-
membno in kaj je tisto, kar nas dela 
prave prijatelje? 
Prijateljstvo je najpomembnejša 
stvar na svetu. Zaradi prijateljev 
lahko bolje spoznamo sami sebe. 
Prav zato je pomembno, da resnični 
prijatelji vedno govorijo resnico, če-
tudi je kdaj ni lahko slišati. Nekateri 
otroci imajo radi jasna pravila, saj 
so prijateljstva včasih lahko zelo za-
pletena. Pri tem pa je pomembno, 
da si odkrito povemo, kaj je komu 
všeč in kaj ne. Saj ni prijetno, če v 
prijateljstvu pravila postavlja le ena 
oseba, vsi ostali pa tem pravilom le 
sledijo. 

Sova in miška je že drugi vaš film-
ski muzikal za otroke. Radi gledate 
muzikale in kateri vam je najljubši?
Niso mi všeč čisto vsi filmski mu-
zikali, zagotovo pa je moj najljubši 
Willy Wonka in tovarna čokolade 
iz leta 1971. 

KINobalonovA
spRAŠEValnICA

INTERVJU Z REŽISERKO FILMA SIMONE VAN DUSSELDORP 
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PRAVILA
PRIJATELJSTVA

RAD/A JE UREJEN/A.
GNUSIJO SE JI/MU SOVJI IZBLJUVKI.
ZBIRA OKOSTJA ŽIVALI. 
NOSI RUMENO PELERINO.
JE VEDNO PRIPRAVLJEN/A NA VSE. 
RAD/A PLEŠE.
OPAZUJE ŽUŽELKE. 
MU/JI NI NERODNO POKAZATI GOLE RITI. 
JE SUPER PRIJATELJ/ICA.

PRIJATELJICA 
JE LAHKO TUDI 
MIŠKA, … 

1. ... SI NAJBOLJŠA IN EDINA. 
2. ... O TEBI VSE VEM, TUDI SKRIVNOSTI TVOJE. 
3. ... NIKOLI ZAPUSTITI ME NE SMEŠ. 
4. ... BITI MORAŠ V KROGU PETIH METROV.
5. ... UDARI »PETKO«, PREDEN LULAT GREŠ
(ALI PREDEN ODIDEŠ).
6. ... POGODBO VEDNO IMAŠ PRI SEBI. 

ČE MOJA SI PRIJATELJICA, … 
VITOVA PRAVILA PRIJATELJSTVA

Stara sablja, bestička in bestič, zaupnik 
in zaveznica je le nekaj možnih nazivov 
za naše najboljše prijatelje in prijateljice. 
Ampak kakšni naj bodo in kako naj se 
obnašajo, da jih okronamo s temi častnimi 
nazivi? Vito je za svoje nove prijatelje 
sestavil pogodbo s šestimi pravili. Imaš tudi 
ti svoja pravila prijateljstva? 

Meral, Vito, Jason in Desi postanejo prijatelji 
kljub temu, da so si med seboj različni. Katere 
značilnosti sodijo h komu? Poveži jih. Je kakšna 
značilnost skupna vsem? 

ČE MOJ/A SI PRIJATELJ/ICA, …
MOJA PRAVILA PRIJATELJSTVA
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Rastline si lahko iz vode in zraka, le s pomočjo sonca, 
same izdelujejo hrano. Živali pa se hranijo z rastlinami, 
glivami, drugimi živalmi. 

Miška, ki nastopa v filmu, je hišna miš. 
Živi večinoma v hišah, hlevih, skednjih, 
shrambah. V gozdu jo bomo težko 
srečali, razen če je tja ne prinese 
kakšna deklica. Živijo pa v gozdu 
njene sorodnice, kot so rumenogrla 
miš, navadna belonoga miš in gozdna 
voluharica.

Miši so pogost plen velike uharice. Ta 
sova živi tudi pri nas in je naša največja 
sova. Poleg miši lovi tudi zajce, ježe, 
polhe, druge ptice, kuščarje, včasih 
ujame celo kakšno žabo. Običajno v 
zavetju teme neslišno jadra po nebu 
in z velikimi očmi opreza za plenom. 
Tudi sliši zelo dobro. Ko zazna svojo 
bodočo večerjo, se zviška spusti proti 
tlom in jo z močnimi kremplji zgrabi 
ter pokonča. 

Se ti miška smili? Ampak pomisli, 
brez hrane bi sova poginila. In če 
pikapolonica ne bi pomalicala listnih 
uši, bi se te lahko preveč namnožile in 
uničile gozd. Če lisica ne bi ujela zajca, 
bi stradala in ne bi mogla imeti mladih 
lisičk. Kot zapoje Jason v filmu: »Naj 
zveni še tako grdo, pa taka je narava!«

KDO BO KOGA?

Foto: Saxifraga - Peter Meininger (pikapolonica), Saxifraga - Janus Verkerk (zelenec – ptič), Saxifraga - Martin Mollet (skobec), Saxifraga - Piet 
Munsterman (lisica), Saxifraga - Luc Hoogenstein (hišna miš), Wikipedia (zelenec – kuščar). 

LISTNE UŠI

PIKAPOLON
ICA

ZELENEC

SKOBEC

VELIKA UHARICA

LISICA

ZELENEC

HIŠNA MIŠ

... ČE JE NE
POJE SOVA!

S PUŠČICAMI OZNAČI, KDO
POHRUSTA KOGA. 

Rešitve Kdo bo koga?
Listne uši sesajo rastlinske sokove. Pikapolonica se rada posladka z listnimi ušmi. 
Zelencu poleg semen včasih teknejo tudi žuželke. Skobec lovi predvsem manjše 
ptice, pa tudi miši in druge manjše živali. Lisica lovi miši, voluharice, ptice, 
kuščarje, pa tudi žuželke in druge manjše živali. Velika uharica pleni manjše 
živali. Hišne miši jedo semena in druge dele rastlin, včasih pa si privoščijo tudi 
kakšnega hroščka. Tudi kuščarju zelencu teknejo žuželke. 
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SOVJI IZBLJUVEK
SAJ NI RES, PA JE!

Ko sova svoj plen pohrusta, se v njenem želodcu prebavi 
meso. Kosti, dlaka in perje pa se sprimejo v nekakšen kosmat 
»čevapčič«, ki ga sova izbljuva oziroma izpljune skozi usta. Od 
tod tudi njegovo ime IZBLJUV-EK in ne morda zato, ker bi bil 
bljek in bljak nagnusen.

Sova v enem dnevu naredi 
enega do dva izbljuvka, 
običajno zvečer, preden se 
ponovno odpravi na lov. 
Sove rade počivajo vedno 
na istem mestu, nekatere 
na drevesih, druge na 
skednju ali pečinah. Tam se 
lahko sčasoma nabere gora 
izbljuvkov. 

Izbljuvkov ne delajo samo 
sove, temveč tudi orli, 
galebi, vrane in celo kosi. 

Ličinke hroščev slaninarjev s
kosti oberejo vse meso. Na koncu
so vsi zadovoljni: hrošči so siti,
znanstveniki pa imajo očiščene
kosti.

Sova lahko v eni noči upleni tudi do 
deset živali, saj se z eno miško ne 
naje. V izbljuvku tako lahko najdemo 
kosti več živali. Ohranijo se prav 
vse – od lobanje, reber, kosti nog 
do drobnih prstnih koščic. Okostje 
miške najdeš na strani 17!

Jason za svoj hobi zbira okostja
različnih živali. Okostja so zanimiva
tudi za naravoslovce, saj jim veliko
povedo o notranji zgradbi in načinu
življenja živali. V Prirodoslovnem
muzeju Slovenije si lahko ogledaš
številna okostja ptic in drugih
gozdnih živali. V posebni muzejski
shrambi, ki ji pravijo depo, hranijo
še mnoga druga okostja živali, ki jim
služijo za znanstvene raziskave.

A kako iz mrtvih živali pridobijo 
lepe bele kosti?
Pomagajo si z »naravnimi čistilci«. V
posebnih posodah gojijo hrošče iz
skupine slaninarjev ali kožojedov. Že
njihovo ime pove, da se ne hranijo s
solato, kajne? Ti v naravi opravljajo
pomembno nalogo, hranijo se z
odmrlimi živalmi in tako »čistijo«
okolje. V muzejih pa s čiščenjem
kosti pomagajo znanstvenikom.

Foto: Davorin Tome (izbljuvek, kosti). 

VESTNI NARAVNI ČISTILCI
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GOZDNA 3-4-
ZDAAAAAJ!ODPRAVA

Kako se znajti v gozdu?
Pisani kamenčki za označevanje poti 
ne bodo dovolj, saj se vse prehitro 
izgubijo. Namesto tega: 

• Pozorno opazujte pot. Zapomnite 
si razpotja, nenavadno drevo, večje 
skale, potoček, velika podrta debla, 
planinske markacije.
• Med potjo se večkrat ozrite nazaj 
in si zapomnite, kako je videti gozd 
za vami. To bo vaša pot nazaj. 
• V gozdu, kjer ste prvič, ne hodite 
predaleč oziroma se držite uhojene 
poti.
• Ostanite skupaj s prijatelji ali starši. 
Več glav vedno več ve!

Kako se obleči in obuti? 
Poleti manj in pozimi več, vedno 
pa kot čebula po plasteh, da se 
lahko s slačenjem in oblačenjem 
prilagajaš vremenu. Za noge bodo 
najprimernejši pohodni ali planinski 
čevlji, v dežju in takoj po njem tudi 
gumijasti škornji. 

Preden se podaš na gozdno 
odpravo, se moraš dobro pripraviti. 
Pomembno je, kaj vzameš s seboj, 
kako se oblečeš in obuješ ter da 
svojo pot dobro načrtuješ. 

KAJ SO S SEBOJ V 
GOZD VZELI MERAL, 
VITO, JASON IN DESI? 
OZNAČI, KAJ BI V 
GOZD VZEL/A TI!

• Pri načrtovanju svoje poti ne 
pozabite, da se v gozdu prej stemni.
• S seboj za vsak primer vzemite 
telefon (s polno baterijo). Tako lahko 
kadarkoli pokličete.

O, pardon – gozdni bonton!
• Bodite čim bolj tiho, da ne motite 
in ne plašite živali. Tako jih boste 
tudi več videli.
• Pazite na bivališča živali. Ne 
odstranjujte gnezd in ne podirajte 
mravljišč. 
• Pazite na majhna in velika drevesa. 
Ne poškodujte jih. 
• Vse smeti odnesite s seboj. 

Vreme
Bo dan sončen, oblačen, je 
napovedan dež? V gozd se ne 
odpravi, če so napovedana neurja ali 
močen veter in dež. 

Daljnogled Povečevalno
steklo Lonček Zemljevid Kompas

TelefonBeležka

Priročnik

Pisalo

Nahrbtnik

Svetilka

Prijatelj

Piščalka Hrana in
pijača
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GOZDU
MOJEMV

Zapri oči in prisluhni! Kaj 
slišiš? Šelestenje dreves, 
žvrgolenje ptic? Koliko 
različnih zvokov slišiš? 
Jih lahko prepoznaš? 
Zapiši jih v svoj gozdni 
dnevnik. 

Kako diši gozd? Ima po 
dežju drugačen vonj 
kot na vroč sončen 
dan? V lonček natlači 
zmečkane liste, iglice, 
smolo. Naredi svoj 
gozdni parfum. 

• ptičje pero?
• nekaj okroglega?
• nekaj kosmatega?
• nekaj ostrega?
• nekaj belega?
• nekaj, česar narava ne potrebuje?
• nekaj, kar lahko uporablja ptič?
• pogrizen list?
• nekaj posebnega?
• lep nasmeh?

Najdeš tudi izbljuvek? Na strani 17 najdeš 
navodila, kako iz njega izbrskaš kosti!

Zapri oči in se 
pretipaj skozi delček 
gozda. Kakšni so na 
otip deblo drevesa, 
mah, veje in vejice, 
listje? Lahko se 
sezuješ, da gozd 
občutijo tudi tvoji 
podplati. 

Pokukaj pod 
debelejšo vejo ali 
kos debla na tleh, 
prebrskaj med 
listjem. Kaj vse tam 
migeta?

Tudi vse živali, ki jih vidimo v filmu, živijo 
v naših gozdovih. Morda jih srečaš na svoji 
gozdni odpravi. 

Svoj pogled usmeri tudi 
navzgor, med krošnje 
dreves in oblake. Morda 
zagledaš kakšno ptico 
ali ptičje gnezdo. Vidiš 
še koga? Pobližje poglej 
z daljnogledom! 

Mravlje z velikostjo 
in obliko mravljišča 
uravnavajo temperaturo 
in vlago v njem. Zato so 
mravljišča na sončnih 
mestih bolj ploščata, v 
senci pod drevesi pa bolj 
visoka in ozka.

Jež se po gozdu premika 
predvsem ponoči, pri 
tem pa je zelo hrupen. 
Zato ga prej slišimo kot 
vidimo. Srečamo ga 
lahko tudi v mestu. Če 
ga najdeš, mu nikar ne 
daj piti mleka: po mleku 
dobi drisko, kar se zanj 
lahko slabo konča! 

Pazljivo ujemi majhne živalce v lonček in si jih oglej s povečevalnim steklom. Kakšne
so? Ko si jih dobro ogledaš, jih ne pozabi spustiti nazaj na prostost.

Jagode, maline in 
borovnice že poznaš. 
Kaj pa zajčjo deteljico? 
Poišči jo. Kakšen okus 
ima?

LOV NA
ZAKLAD

ALI LAHKO V SVOJEM 
GOZDU NAJDEŠ …



1716

GOZDNI
DNEVNIK

IME ODPRAVE: 

KRAJ: 

DAN: 

VREME: 

MOJA GOZDNA DOŽIVETJA IN OPAŽANJA:
(LAHKO JIH NARIŠEŠ ALI NAPIŠEŠ.)

ŠE DVE GOZDNI
Moj zemljevid gozda 
Izberi si svoje posebno mesto v gozdu, 
morda ob velikem štoru, pod debelo 
bukvijo ali ob skupini smrek. Nariši svoj 
zemljevid. Na njem označi posebna 
drevesa, hecno grmovje, velike skale, 
vijugasto gozdno pot, potoček. Morda 
rastejo tu tudi jagode?

Kako razkosati sovji izbljuvek?
Perje, dlake in kosti so v izbljuvku zbiti skupaj 

precej trdo. Delci se bodo najlažje ločili, če 
izbljuvek previdno raztrgaš na več koščkov 

in jih položiš v posodo z vodo. Po nekaj urah 
posodo rahlo pretresi in nekaj dlak in perja 
bo splavalo na površje. To ponoviš večkrat, 
dokler ne odstraniš vsega perja in dlak. Na 

koncu okostje previdno vzemi iz posode. 
Lahko ga skušaš sestaviti, vendar ni nujno, da 

v izbljuvku najdeš prav vse kosti. Sova je po 
obroku lahko pridelala dva izbljuvka ali pa so 

v enem izbljuvku kosti več manjših živali. 

1., 3., 4. LOBANJSKE KOSTI 
2. SPODNJA ČELJUSTNICA

5. DLANČNICE IN PRSTNICE
6. ZAPESTNICE 
7. KOŽELJNICA

8. PODLAHTNICA
9. NADLAHTNICA

10. LOPATICA
11. PRSNICA

12. REBRA
13. VRETENCE
14. MEDENICA

15. STEGNENICA
16. MEČNICA

17. GOLENICA
18. PRSTNICE

19. STOPALNICE
20. REPNA VRETENCA

Ilustracija okostja:
Just & Lemming Film. 



– – – –  Izbljuvek je najden!
– – – Na pomoč, izgubil sem se!
. . –  Prihajam!
. . . –  Nevarnost! 

MORSEJEVA ABECEDA 
ODPRAVE SOVJI 

IZBLJUVEK

1918

Žvrgolenje
V gozdu MORSEJEVA

ABECEDA
Najbolj znani gozdni pevci so 
zagotovo ptice. Te se oglašajo na 
različne načine in si sporočajo, 
kje je hrana, ali se opozarjajo na 
nevarnosti. Z glasnim čivkanjem 
lačni mladički kličejo svoje starše. 

Ptice se petja učijo vse življenje, 
zato imajo zrelejši in bolj izkušeni 
samci lepše in bolj zapletene 
napeve. Mlade ptice se petja učijo 
postopno, podobno kot se otroci 
učijo govora. Pozorno poslušajo 
svoje starše, jih posnemajo in 
njihovo »čebljanje« postaja vse 
bolj podobno napevom staršev. 

Ptice iste vrste imajo v različnih 
krajih nekoliko drugačne napeve, 
podobno kot imajo ljudje v 
različnih krajih različna narečja. 
Nekatere ptice se lahko naučijo
oponašati oglašanje drugih ptic, 
nekatere pa lahko posnemajo 
celo zvok avtomobilske troblje ali 
telefona. 

Vito je za gozdno odpravo sestavil 
posebne signale za sporočanje z 
žvižganjem. Ti signali so podobni 
Morsejevi abecedi, ki si jo je davnega 
leta 1837 izmislil slikar in izumitelj 
Samuel Morse. 

V filmu žvižga tudi naša druščina. 
Meral na piščalko, Vito in Desi na 
svoje prste, Jason pa s čepico želoda. 
Kako pa znaš žvižgati ti? 

ZAPIŠI SVOJE IME Z 
MORSEJEVO ABECEDO. 

Stržek je majhen ptiček, 
a ima presenetljivo 
močan glas. Prepoznamo 
ga po visoko 
privzdignjenem repu.

Oglašanje velikega 
strnada je podobno 
zvoku, ki nastane, če 
stresemo šop ključev.

Črna vrana se oglaša z 
značilnim krakanjem. 
Vsak »kra« ponovi trikrat 
do štirikrat v nizu. Pri nas 
je zelo redka. Pogostejša 
je siva vrana, ki ji je zelo 
podobna.

Slavček poje ob mraku 
in ponoči. Ima glasen in 
zelo raznolik napev.

Foto: Saxifraga - Piet Munsterman (veliki strnad, črna 
vrana), Saxifraga - Luc Hoogenstein (stržek)



Čarovnik iz Oza
The Wizard of Oz, Victor Fleming, 
ZDA, 1939

Pojmo v dežju
Singin' in the Rain, Gene Kelly, 
Stanley Donen, ZDA, 1952

Žvrgolenje
V FILMU - FILMski mUzIkaL
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V filmskem muzikalu filmski junaki svoje misli, občutja, 
zgodbo pripovedujejo s pesmijo, glasbo in plesom. 
Zgodbe, ki jih prinašajo, so po navadi zabavne, 
smešne, velikokrat ljubezenske ali pa pripovedujejo 
o uspehu. Številni so prava paša za oči z razkošnimi 
scenografijami in bleščečimi oblekami. Gledalci pa 
si po ogledu filma pesmi in melodije, s katerimi so 
jih očarali igralci, prepevajo in mrmrajo še dolgo po 
odhodu iz dvorane. 

V filmu Sova in miška junaki ne nosijo 
bleščečih oblek in zgodba ni 
ljubezenska. Ker pa mladi filmski 
junaki svoje misli in čustva 
vendarle pripovedujejo s 
petjem in tudi plesom, film 
lahko uvrstimo med filmske 
muzikale.

Film Sova in miška ni prvi filmski 
muzikal režiserke Simone van 
Dusseldorp. V Kinodvoru smo si 
že lahko ogledali njen film Žabe 
in paglavci (2009). Če so ti všeč 
filmski muzikali, smo zate izbrali 
še nekaj predlogov. Vse lahko 
najdeš v knjižnici ali v Kinodvorovi 
Knjigarnici. 

O svoji jezi in 
razočaranju, da 
je sova uplenila 
miško, nam
zapoje
Meral. 

S pesmijo 
druščina prijateljev 
pogumno 
zakoraka na 
gozdno odpravo 
Sovji izbljuvek. 

Mary Poppins
Robert Stevenson, ZDA, 1964 

Moje pesmi, moje sanje 
The Sound of Music, Robert Wise, 
ZDA, 1965

Knjiga o džungli
The Jungle Book, Wolfgang 
Reitherman, ZDA, 1967

Willy Wonka in tovarna čokolade
Willy Wonka and the Chocolate 
Factory, Mel Stuart, ZDA, 1971

Annie
John Huston, ZDA, 1982

Predbožična mora
The Nightmare Before Christmas, 
Henry Selick, ZDA, 1993

Lepotica in zver
Beauty and the Beast, Bill Condon, 
ZDA, 2017



Navodila za pripravo

Zmešaj moko in obe vrsti sladkorja, 
dodaj maslo in jajce ter zgneti gladko 
testo.

Testo razdeli na tri dele. En del pusti 
takšen, kot je, v preostalo testo pa 
vmešaj kakav in mleko.

Iz svetlega testa naredi svaljek, ki naj 
bo dolg približno 35 cm. Temno testo 
razvaljaj v pravokotnik. Daljša stranica 
naj bo dolga toliko, kot je dolg svaljek 
iz svetlega testa, krajša pa toliko, da jo 
lahko oviješ okoli svetlega svaljka.

Temno testo tesno ovij okoli svetlega 
svaljka, tako, da dobiš debelejši svaljek. 
Zavij ga v plastično folijo in ga za nekaj 
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SOVJI

Potrebščine
250 g moke
150 g sladkorja
1 vaniljev sladkor
125 g zmehčanega masla
1 jajce
25 g kakava v prahu
žlica mleka
15–20 indijskih oreškov
malo črne in bele čokolade za
krašenje in okrogle bonbone

PIŠKoTI
ur postavi v hladilnik, da se strdi. 
Razreži svaljek na približno pol 
centimetra široke kolute in ju po dva 
položi na pekač, tako da se tesno držita 
skupaj. Kjer se koluta stikata, vtisni v 
testo indijski orešek, ki bo služil kot kljun.

Piškote peci od 15 do 20 minut pri 
temperaturi 170 °C oziroma dokler ne 
dobijo svetlo zlate barve.

Ko so piškoti ohlajeni, lahko začneš s 
krašenjem. V majhno vrečko nadevaj 
stopljeno čokolado ter na koncu 
vrečke s škarjami naredi zelo majhno 
luknjico. Nariši perje z rjavo in oči z belo 
čokolado, v slednjo pa vtisni še bombon. 
Počakaj, da se čokolada strdi.

Pa sovji dober tek! Rumenogrla miš.  
Foto: Saxifraga - Rudmer Zwerver.

Mladička velike uharice.
Foto: Saxifraga - Mark Zekhuis. 




