
SLOVENŠČINA 

 

Za tiste, ki ţelite več. 

Navodilo: 

Glasno preberi zgodbo. Nato ustno odgovori na vprašanja. 

 

1. Zakaj se je opica odpravila k brivcu? 

2. Zakaj ji je brivec dal svojo britev? 

3. Kaj je z britvijo naredila stara ţenica? 

4. Od koga je opica dobila piškote? 

5. Zakaj je reveţ zamenjal boben za piškote? 

6. Razmisli in povej, ali je bila opica poštena do ljudi, ki jih je srečala? 

 

KAKO JE OPICA DOBILA BOBEN (ljudska iz Indije) 

 

V daljnem gozdu je ţivela opica in tej opici se je nekega dne v konček repa zaril trn. 

Poskušala ga je iztisniti, pa ni mogla. Zato je šla v vas in stopila do brivca. »Brivec, 

prijatelj moj,« je rekla opica, »trn se mi je zapičil v rep. Izpuli ga, pa te pošteno 

poplačam.«Brivec je prijel za britev in se lotil trna. A bil je nekoliko neroden in ji je s 

trnom vred odrezal še konček repa. Zdaj se je opica razjezila:»Brivec, da mi takoj 

spraviš rep nazaj. Napravi, da bo cel, kakor veš in znaš! Če ne moreš, potem mi daj pa 

svojo britev!«Brivcu je bilo nerodno. Repa ji ni mogel prilepiti, in ker je kričala in 

kričala, ji je pač dal svojo britev.  

 

Opica se je odpravila nazaj v gozd. Na poti je srečala staro ţenico, ki je s suhega 

drevesa lomila veje. »Babica,« je rekla opica, »les je trd, a jaz imam ostro britev. Vzemi 

raje mojo britev, pa si z njo nasekaj vej.«Ţenica je bila zadovoljna. Vzela je britev, z 

britvijo se je spravila nad veje in bolje ji je šlo kot prej. A britev ni sekira, skrhala se je 

in zdaj je opica kričala:»Vidiš, britev si mi skrhala. Daj mi drugo ali pa mi pusti 

drva.«Kaj je hotela ţenica? Dala ji je drva, opica si jih je naloţila na glavo in jih je 

odnesla v vas, da jih proda. Zdaj je ob poti srečala ţensko, ki je pekla kolače.  

 

»Tetka,« ji je rekla opica, »kolače cvreš, pa ti komaj še gori. Na, tukaj so drva, naloţi 

jih na ogenj, pa se bodo pekli lepše in hitreje.«Ţenska se je zahvalila, vzela je drva in 

podkurila z njimi. Prebrisana opica pa se je postavila ob ogenj in ga je gledala in čakala, 

dokler ni dogorela zadnja vejica. Potem je rekla:»Kaj pa zdaj? Kaj naj odnesem v vas? 

Vrni mi drva ali pa mi daj kolačke!«In uboga ţena ji je morala dati kolačke, kajti drv ni 

imela. Tako je opica s polno košaro kolačkov na glavi korakala naprej.  

 



Šla je, šla in srečala reveţa, ki je nosil boben. Boben je bil vse, kar je imel. Opica pa je 

stopila bliţe in rekla: »Bratec, ti imaš boben, jaz pa kolačke. Zamenjajva. Poglej, kako 

dišijo!«Reveţ je bil lačen, ţe od jutra ni pokusil ničesar. Res je vzel kolačke in dal opici 

svoj ljubi boben. Opica pa je zlezla na drevo, sedla je na najvišjo vejo in tolkla, da se je 

slišalo na vse strani:»Zgubila sem rep, a dobila sem britev, bum, bum, bum!Zgubila sem 

britev, dobila pa les, bum bum bum!Zgubila sem les, a dobila kolačke, bum, bum 

bum!Zgubila kolačke, a boben je moj! Bum, bum, bum!«Tolkla je, tolkla, da je 

odmevalo čez ves gozd. Kajti so falotje, ki se celo naglas veselijo svojih grdobij. 


