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Zajček Karelček z ljubečo družino in 
hišnimi ljubljenčki živi v hiši na robu 
mesta. Star je pet let in hodi v vrtec. 
Rad vidi, da se mama in očka igrata z 
njim. Ko dobi sestrico Klaro, se mama in 
očka veliko ukvarjata z njo. Jo hranita, 
tolažita, ko joka, pestujeta … Karelčku 
ni vedno lahko. Za njegov rojstni dan bi 
morali z družino k jezeru na piknik, a kaj 
ko Klara ne neha jokati in zatem dobi še 
vročino! Karelček je jezen, ker je sestrica 
pokvarila njegov rojstni dan. Še dobro, 
da ima tudi prijateljico Moniko, s katero 
doživi veliko pustolovščino! 
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»Od kod pa imaš to lepo rdečo frnikolo, Karelček?« vpraša 
mama na poti iz vrtca domov.

»Dobil sem jo za darilo,« odvrne Karelček.
»Ampak to je še posebej lepa frnikola. Kdo ti jo je pa 

podaril?«
»Je ne poznaš. Monika je nova v vrtcu. Stara je štiri leta. 

Pravzaprav je še dojenček.«
»No, Karelček, zdaj pa pretiravaš. Dojenček je tvoja sestra 

Klara, pri štirih letih pa že nisi več dojenček. Kakšna pa je 
videti?«

»Jah, kot deklice pač. Ima čisto majhen nos in velike rjave 
oči in zna bliskovito hitro teči. Danes zjutraj me ni spustila z 
gugalnice in mi je odvezala obe vezalki.«

»Potem je pa kar močna, Karelček.«
»Ampak jaz sem veliko močnejši od nje. Znam se gugati 

mnogo višje in pri nogometu sem jo dvakrat prevrnil.«
»Ja, in zakaj ti je potem podarila frnikolo?«
»Ker je nisem spustil, ko smo se lovili, in ker sem ji podaril 

dve nogometni sličici, ki ju že imam, in ker sem jo tako ali tako 
povabil na svoj rojstni dan.«

Monika 

Zgodbica iz knjige Nove Karelčkove zgodbice (Rotraut Susanne Berner, prevedla 
Alenka Veler, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016).

Osebna izkaznica filma

Film je režiral in animiral:
Michael Ekbladh
Pri filmu je sodelovalo veliko ljudi, 
nastajal je v treh državah: Švedska, 
Nemčija, Nizozemska
Kako se film imenuje v tujini:
Best Birthday Ever
Film je bil končan leta: 2021
Film je dolg: 74 minut
Film je v Slovenijo pripeljalo podjetje:
FIVIA – Vojnik
Film je sinhroniziran v slovenščino.

Najboljši rojstni dan
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Filmski junaki To sem jaz,
Karelček.
Kdo si pa ti?

In to so
moja družina

in prijatelji.

Kdo so tvoja 
družina in 
prijatelji? Izberi si 
enega ter ga nariši 
in opiši.

Fredi in Vili.
Sta dvojčka. To 
pomeni dvojne
težave.

In njen pes Bobi.
Najbolj slinast pes
na svetu.

To je Monika.
Moja najboljša 
prijateljica in
soseda.

Moja mama.
Nosi predpasnik, 
ker peče najboljše 
torte.

Moja babica. 
Zabavna 
je. Kliče me 
‘hecko’.

Moj očka.
Rad spi, jaz
pa ga še raje 
budim.

Moja sestrica Klara.
Srčkana je, vendar 
zna biti res tečna.
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Zgodba
v slikah

Kaj vse Karelček doživi v filmu!
Oglej si sličice in pripoveduj, kaj se mu je 
zgodilo. Kako se Karelček ob tem počuti?
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Na sličicah je 5 razlik. Jih najdeš? Kokoška Piška išče svojega piščančka,
vendar je težko. Ji lahko pomagaš?

Toda pazi na lisico!

POISCI RAZLIKE LABIRINT



1110

ISKALNICA
Pomagaj Karelčku najti izgubljene stvari

in prijatelje, ki se skrivajo. 
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MOJ
ROJSTNI
DAN
Kakšen bi bil tvoj 
NAJBOLJŠI rojstni dan? 
Praznuj ga s Karelčkom.

Pobarvaj okraske in balone! 
Prostor in torto lahko okrasiš 
tudi z nalepkami in perlicami, 
ki jih imaš.

Koliko si
star/a ti? 

Le kaj je v darilu? 

Pobarvaj torto. 
Katera ti je najljubša?
Korenčkova, sadna, čokoladna?
Kaj čisto drugega? 

Koga bi povabil/a
na rojstni dan?
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KorenCkova torta
SlikogibSočna in sladka, preprosta za izdelavo. Poskusi še ti!

Za merico uporabi čajno skodelico (2 dl).

Jutro je in Karelček ima končno rojstni dan!
Od veselja skoči očku v naročje. 

Zavrti se z njima tudi ti!

Potrebuješ 5 naribanih korenčkov
in dve skledi:

Suha skleda:
2 skodelici (260 gramov) bele moke
2 čajni žlički pecilnega praška
½ čajne žličke soli
1 ½ čajne žličke cimeta
½ skodelice mletih lešnikov ali 
mandljev

Mokra skleda:
1 ¼ skodelice rastlinskega olja
1 skodelica rjavega sladkorja
4 jajca pri sobni temperaturi

Namaz:
500 g mascarponeja pri sobni 
temperaturi
½ skodelice sladkorja v prahu

Potrebuješ:
škarje

svinčnik

Navodila:
Odreži sliko po črtkanih črticah. 
Navij jo na svinčnik, kot kaže skica. 
Nato svinčnik hitro premikaj levo in 
desno. Sličica bo oživela – Karelček 
in očka bosta zaplesala.

✁

Premešaj sestavine v suhi skledi. 
Zelo dobro premešaj sestavine v 
mokri skledi. Zdaj pa zmešaj vse 
sestavine skupaj. Ko dobiš gladko 
maso, ji dodaj še 5 naribanih 
korenčkov in premešaj. Vse skupaj 
zlij v namaščen okrogel pekač za 
torto in peci pri 180 stopinjah 45–55 
minut. 

Namaz narediš tako, da gladko 
zmešaš mascarpone in sladkor 
v prahu. Ko se biskvit ohladi, ga 
prereži na pol in namaži z namazom. 
Prekrij ga z drugo polovico biskvita 
in namaži še povrhu. Torto daj 
v hladilnik za nekaj ur. Nato jo 
lahko okrasiš s svojimi najljubšimi 
bomboni ali suhim sadjem. Dober 
tek!
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ZajCki
in kunci
Ljubkim dolgouhim 
domačim živalim radi 
rečemo kar zajčki, pa to 
niso. Doma imamo kunce, 
zajci pa živijo na prostem v 
naravi.

To sta dve različni vrsti živali in se 
med sabo ne moreta razmnoževati. 
Zajci so divje živali, kunce pa 
smo ljudje pred davnimi leti tudi 
udomačili. Kunci so družabna bitja, 
zajci živijo sami ali v paru. Ko se 
skotijo, so kunci še goli in slepi, 
medtem ko zajčki že gledajo in so 
poraščeni z dlako, tudi bežati pred 
plenilci že zmorejo. Zajci so precej 
večji od kuncev, merijo namreč 
okrog pol metra. V naravi lahko vidiš 
poljskega ali planinskega zajca. 

Kunci imajo kratka ušesa, zajci pa 
dolga, pokončna. Zajci imajo tudi 
dolge tace. Ločiš kunca in zajca na 
fotografijah? Ima Karelček ušesa 
bolj podobna kuncu ali zajcu?

Uganke in dopolnjevanke so povzete po knjigah: Uganke in dopolnjevanke so povzete po knjigah: Uganke in Še 
sto ugank (Anja Štefan, Mladinska knjiga, 2017), Uganke 100+1 (Andrej Rozman Roza, Mladinska knjiga, 2010) ter 
Otroška pesmarica 1. Slovenske ljudske pesmi (Mladinska knjiga, 2004).

Prijazno godrnja,
sešit je iz blaga,
in ker ima me rad, 
gre z mano tudi spat. 

Z repom košatim mahlja,
z veje na vejo skaklja.

Po eni nogi po svetu potuje,
kjer se ustavi, tam tudi 
stanuje.

Uganke in 
dopolnjevanke

Zelene so njene hlače.
Še više kot bolha skače.
Za dom ji je blatna mlaka.
Ponoči pa glasno … 

Puhaste glavice,
šibke nožice,
koklji se skrivajo
pod perutnice.

Našo hišo straži.
Muco Maco draži.
Ko pridem domov,
pozdravi: …
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OBLECI KARELCKA



www.kinodvor.org

Kinodvor. Kinobalon.


