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Uvod
 Dragi otroci in tisti malo starejši otroci!
 
 
 Živali in narava, v kateri že od nekdaj živimo, so lahko naše dobre prijateljice in 
zaveznice. Samo približati in prisluhniti jim je treba ter odkrile nam bodo marsikatero lepo 
življenjsko lekcijo. 
Tako je bilo tudi z dečkom Miklosem, našim mladim junakom v pričujočih živalskih basnih, 
saj različne živalce zelo rad obiskuje, se pogovarja z njimi ter odkriva nova znanja in v 
njihovi družbi pridobiva bogate izkušnje za svoje življenje. 
Nekaj drobnih spoznanj in nasvetov za vodenje pa bodo poleg vas otrok v njih lahko našli 
tudi vaši starši, pomembno je le, da oboji živalske basni berete z odprto glavo in hvaležnim 
srcem.

Vaš avtor
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Prašič Mankela
 Deček Miklos je poletja zelo rad preživljal na kmetiji svojih starih staršev, visoko v 
alpskih planinah Julijskih Alp. 
Na kmetiji je bilo veliko domačih živali, s katerimi se je igral, dedku je zjutraj vedno pomagal 
pri jutranjih opravilih v hlevu, popoldneve pa je preživljal pri igri v naravi in spoznavanju 
lastnosti ter spretnosti domačih živali na kmetiji, kot tudi tistih gorskih, ki so bile bolj divje 
in neudomačene. 
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Všeč mu je bil petelin s svojim jutranjim kikirikanjem in samozavestnim postavljanjem na 
kupu gnoja, pa krave, ki so vsak dan poskrbele za mleko in so bile nasploh zelo prijazne 
»gospe«, kot tudi koze in gamsi, ki so se gibčno in spretno premikali po skalnatih previsnih 
grebenih; prav neverjetno je bilo, kje vse so bili sposobni plezati.
Edina žival, za katero ni vedel, kaj bi z njo, je bil prašič Mankela, ki je cele dneve preležal v 
mlakuži ob hlevu in se mu je zdel samo ena lena in obilna žival, ki ne ve, kaj bi (sama) s seboj 
počela.
Prišel pa je vroč poletni dan, ko se je Mankela resnično izkazal in dokazal svoje vrline. Dedek 
in babica sta bila tisti dan po nakupih v dolini, Miklos pa se je ravno igral v hlevu z živalmi, ko 
je nad tamar pribrzela nevihta. Ko je udarila strela v bližnje drevo, je le-to zagorelo in padlo 
na vrata hleva, ki je začel goreti. 
Živali in Miklos so bili ujeti v vročem kotlu, takrat pa Mankela z močnim glasom ukaže: »Krave, 
poiščite nekaj hlodov in jih pomočite z mlekom; koze, naberite seno in nekaj vrvi; kokoši, 
priskrbite nam jajca; Miklos, ti pa nam pomagaj zvezati vse skupaj.« 
In tako so skupaj naredili pravi mali tobogan, po katerem so se vsi skupaj iz prvega nadstropja 
spustili in rešili. Navdušene živali in Miklos so po tem, ko jih je strah zapustil, začeli navdušeno 
vzklikati: »Živel, Mankela, hura, Mankela, naš junak!«
Mankela je ob tem samo skromno dejal: »To obilno in nepokretno telo je resda lahko moja 
ječa, vendar mi je narava dala glavo in bister um, da ga pametno uporabljam.«

Nauk zgodbe: 
Dober vodja deluje umno: zna se ustaviti in razmisliti, kako bi stvari 
lahko naredili drugače, jih poenostavili in izboljšali.

P. S. 
Splošno mišljenje ljudi je, da so prašiči debele in umazane živali. V resnici pa to ni res, saj so prašiči najbolj 
inteligentna domača žival. Lahko se naučijo mnogo stvari in se zelo navežejo na človeka. Valjajo se v blatu samo 
zaradi tega, ker se ne morejo potiti in se na tak način ohladijo. Prašiči so tudi zelo prilagodljivi in lahko živijo 
kjer koli. Lovci morajo vedno menjati pasti, ker imajo prašiči dober spomin in vedo, kje so pasti postavljene in 
kako se jim izogniti (vir: https://www.topshop.si/clanki/10-najpametnejsih-zivali-na-svetu).
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Živalske basni o vodenju predstavljajo zvedavega 
in dobrovoljnega dečka Miklosa, ki v družbi svojih 
živalskih prijateljic pridobiva pomembne nauke za 
življenje.

Zgodbe so napisane v obliki basni za vse generacije, 
kjer bodo tudi odrasli v njih našli zimzelene nasvete 
za vodenje, pa naj bo to v njihovem delovnem ali 
zasebnem okolju.

Vsaka basen ima tudi svojo odgovorno noto: v P. S. 
na kratko predstavimo nekaj dejstev o vsaki glavni 
junakinji - živalski vrsti, ki nastopa v zgodbi, z željo, 
da bomo ljudje spoznali, da nam narava ni podarjena 
in da se je do nje potrebno odgovorno in skrbno 
obnašati.
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