
IZGUBLJENI V GOZDU 

Vse se je začelo na ekskurziji po Dolenjskem. Učenci so si ogledovali 

lepote narave, živali, rastline… , saj so morali oddati kratko poročilo. 

Med temi učenci so bili tudi Tadej, Andrej in Katja. 
 

 

>Hej, fanta poglejta ta 

zvonček. Mar ni lep?< 

je vprašala Katja. 

Čez čas pa so opazili, da 

okoli ni nikogar. 

P 

 

 Na kup so položili 

vse reči, ki so jih imeli s sabo. Zemljevid, sponke, žvečilne 

gumije, papir, elastike,… skratka VSE. 
 

 

 

HMMMM.. 

Že vem kaj 

moramo narediti. 

Sodelovati... 

 



Katja je prijela nekaj semen in 

vzkliknila… 

 

 

Vsem se je zdela dobra ideja. 

Takoj so odšli, ampak Katja je 

nehote pozabila rokavici. 

 

 

 

Po nekaj urah tavanja po 

gozdu se je začelo mračiti. 

Tadej je opazil neko 

zvezdo in takoj rekel: 

 

 

 
 

 

 

To je to!  S semeni bomo 

označili pot, po kateri bomo 

hodili! 

TO JE PRAVA SMER! 

ZA MANO… 



In res, Tadej je imel prav. Prišli so do 

ceste, ki je med potjo ni opazil nihče, 

razen on. 

Andrej se je spomnil, da je tukaj v bližini 

njegovo skrivališče. 

Odšli so do njega. 

Med potjo je Katja prebrala tablo 

>Mok…>nadaljevati si ni upala. Tadej in 

Andrej sta jo spodbudila in ona je 

prebrala do konca >Mokron..og< 

 Hodili so po poti naprej.                                                                

Andrej je stekel naprej 

pogledat, ali je v bližini 

kakšna hiša. 

Medtem  je Tadej malo 

repal, Katja pa je plesala. 

Andrej je zaklical: 

Mokronog 1000m 



 

 

 

 

Prišli so do hiše in 

pozvonili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprla jim je prijazna 

družina, ki jih je povabila 

notri. 

RIIIIIIIIIIIINNNNNN 

RIIIIIIIIINNN 

Pridita sem. Tukaj je neka hiša. PA HITRO!! 



Povedali so jim, da so zašli in da morajo nazaj v šolo. 

Družina jim je ponudila prevoz do šole. Bili so zelo hvaležni. 

 

 

Ko so prišli v šolo, so bili 

deležni mrkih pogledov.  A 

hkrati so bili veseli, da se 

jim ni zgodilo nič hudega. 

 

 

 

S TEM SE JE NJIHOVA PUSTOLOVŠČINA KONČALA. 

SO PA DOKAZALI, DA S SKUPNIMI MOČMI 
ZMOREJO VSE!!!!! 
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