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Celotna pravljica:  

Drevo življenja 

Pred davnimi časi je živel deček, z imenom Maks. Njegovi starši zanj niso imeli prav veliko 

časa, zato je Maks popoldneve največkrat preživljal z deklico Leno, ki je živela le nekaj vrat 

stran od njegovega doma. Popoldneve sta pogosto preživljala na sosedovem travniku, kjer sta 

se igrala s svojimi prijatelji. 

Velikokrat pa sta se podala tudi v bližnji gozd. Med sprehajanjem sta poslušala ptičje petje, 

skakala čez bister potoček in posedala na bližnjem bregu. Med tem je Lena Maksu pogosto 

pripovedovala zgodbe o nenavadnih stvareh, ki naj bi se dogajale v gozdu in o katerih 

pripovedujejo številne pravljice. 

Nekega vročega poletnega dne pa sta se otroka od doma odpravila malo pozneje kot ponavadi. 

Zabredla sta že kar globoko v gozd, v upanju, da najdeta kakšno hišico na drevesu. Takrat pa 

se je nemudoma stemnilo. Pričelo je močno pihati, se bliskati, grmeti … Listje je odnašalo iz 

dreves, drevesa so se pričela majati in mali Maks je v sebi začutil neznanski strah. V strahu 

sta z Leno pogledovala proti nebu, se držala za roke in upala, da najdeta zatočišče.  

Kar naenkrat pa sta se ustavila pred ogromnim drevesom s številnimi vejami, nenavadnih 

oblik, ki so se v vetru zibale izjemno nizko. Lena in Maks sta se ustrašila saj so se veje zmeraj 

bolj nagibale k njima, še bolj pa sta poskočila ko sta zaslišala globok glas. 

Drevo je spregovorilo: “Ne bojta se otroka moja, varoval vaju bom pred to grozno nevihto. 

Pridita bližje in pomagal vama bom. Splezajta name, saj vaju bo moja gosta krošnja zaščitila 

pred neurjem.” 

Po tem dnevu sta Lena in Maks začutila željo po tem, da bi mu nekega dne vrnila uslugo. Še 

vedno sta zahajala v gozd in nekega dne sta se ustavila na istem mestu kot takrat, na dan 

nevihte. A pred njima ni več stalo drevo, ki je bilo včasih košato, zeleno, polno listja in 

življenja, temveč otožno drevo s posušenimi vejami, na katerih je viselo le še nekaj sivih 

listov. 

Ko sta se zaskrbljena odpravila proti domu, sta zagledala polno smeti. Ob potki so ležale 

plastične vrečke, na travniku zmečkane plastenke, v bližnjem potoku pa so plavali zamaški.  

Odločena, da bosta naravi pomagala sta sprva svojo zgodbo pripovedovala prijateljem in 

zbirala vse več prostovoljcev, s katerimi so organizirali čistilne akcije. Lena in Maks pa sta do 



drevesa čutila še prav posebno dolžnost, zato sta ga večkrat obiskala, ga objela in se z njim 

pogovarjala, kljub temu da se drevo ni odzivalo. 

Nekega sončnega, poletnega dne, ko sta ponovno zašla v gozd pa se jima je zdelo vse tako 

zopet zaživelo. Lena in Maks sta v sebi začutila zadoščenje, saj sta pomagala tako njunemu 

rešitelju, kot tudi vsem ostalim rastlinam. 

“Dobro, da imava vsaj streho nad glavo.” je rekla Lena, “Zares sva imela srečo, da sva ravno 

v takem vremenu naletela na to hišico.” 

Ker je bilo malega Gabrijela strah, ga je Lena objela in mu začela peti. Njeno petje pa ni 

pomirilo samo Gabrijela, ampak je privabilo tudi številne gozdne živali, ki so se zatekle v 

njuno novo odkrito skrivališče. Prihajale so veverice, siničke, grlice, polžki, metulji,... 

Po nevihti so se živali razšle, žal pa se ni vsem živalicam uspelo zateči v hišico na drevesu.  

Mali Gabrijel in Lena sta kmalu zaslišala otožno cviljenje, ki je prihajalo od zunaj. 

Zagledala sta majhne, sive, puhaste, jokajoče zajčke, ki so se zatekli pod grm zraven hišice.  

Stisnjeni drug ob drugega so razburjeni in prestrašeni pogledovali proti Leni in Gabrijelu, ki 

nista vedela, kaj se je malim zajčkom pripetilo in kako jim pomagati. Takrat pa je najmanjši 

od zajčkov pričel govoriti. 

“Trebuščki nas bolijo in strah nas je, da našo mamico skrbi za nas. Ne ve, da smo se med 

nevihto zatekli sem, medtem ko je ona iskala hrano. Pogrešamo jo,” je zajokal najmlajši 

zajček. 

V tem trenutku pa je Gabrijel pomislil na svojo mamico. Nikoli se mu ni zdelo, da jo skrbi 

zanj. Tudi pogrešal je ni nikoli… Saj je imel ob sebi vedno Leno, ki ga je imela neskončno 

rada in se je z njim vedno igrala. 

"Jo greva midva poiskat, vi pa počakajte tu," je zajčku odvrnila Lena, "vse bo še dobro." 

Z malim Gabrijelom sta odšla in čez nekaj časa našla mamo zajkljo, ki je ležala na hrbtu in 

grozno ječala. Okoli nje je ležal kupček zgrizenih plastičnih zamaškov in vrečk. Čeprav sta jo 

iznenadila, se ju zajklja ni ustrašila. Tarnala je, da jo neznosno boli trebušček. Lena je 

previdno prijela zajkljo in odnesla sta jo k njenim mladičem. Zajčjo družinico sta prenesla v 

hišico in jim tam iz blaga pripravila mehko in toplo zavetje. Obiskovala sta jih vsak dan in jih 

oskrbovala s hrano in vodo. 

Otroka sta svojim prijateljem nemudoma pričela pripovedovati o tem, kar se jima je zgodilo.  



Ko pa je Gabrijel to zgodbo povedal svoji mamici, mu ta ni verjela, saj je bila prepričana, da 

gre le za otroško izmišljotino. 

Mali Gabrijel in Lena sta prebrala številne knjige o zajčkih, pri čemer sta ugotovila, da zajčki 

plastike ne jedo. Takoj sta pomislila, da je zajklja pojedla plastično vrečko in zamaške, ki so  

razgriženi ležali poleg nje in ji povzročili bolečine. 

Od takrat naprej sta se Lena in mali Gabrijel odločila, da bosta skrbela za čisto okolje.  

Pobirala sta vrečke in zamaške, pri tem pa so jima navdušeno in zavzeto pomagali tudi njuni 

sošolci, prijatelji in še celo zajčja družinica. Zajčki so jim namreč povedali za vse odkrite 

kupe smeti, na katere so naleteli v gozdu. Na žalost pa odrasli niso razumeli njihovega početja 

in zgodbi o zajčji družinici niso verjeli. Otrokom so se občasno celo posmehovali.  

Kljub temu so otroci vztrajali in se odločili, da se bodo trudili tudi odrasle spodbuditi k 

pobiranju odvrženih plastičnih odpadkov in k ločevanju le-teh. 

Mali Gabrijel in Lena sta upala, da jim bo nekoč uspelo očistiti gozdove. Verjela sta v to, da 

bodo ljudje vedno bolj varovali okolje, v katerem živijo, in z ločevanjem zaščitili živali. 

Zajklja je kmalu ozdravela in jima vekomaj ostala hvaležna. Svojo hvaležnost pa je izražala s 

pomočjo, ki jima jo je vedno nudila, ko sta jo potrebovala. Zajčja družinica je tako do konca 

svojih dni živela v čudežnem gozdu, v katerem je bilo bivanje vseh živalic vedno bolj 

prijetno, polno življenja. Smeti iz gozda so namreč vsakodnevno izginjale, živalice pa so si 

lahko brezskrbno poiskale hrano, ki je bila primerna za njih. 

 

  



Spremenjeni liki v najini digitalni zgodbi: 

 

              

                                                                                                  

 

 

 

Sprva sva ločili fantka in punčko. 

Vir slike: Pixabay 

OpenClipart-Vectors 

https://pixabay.com/users/openclipart-

vectors-30363/ 

Public Domain 

Nato sva likoma spremenili 

izraze na obrazu. 

https://pixabay.com/users/openclipart-vectors-30363/
https://pixabay.com/users/openclipart-vectors-30363/


 

  

 

 

 

 

 

Ker s v zgodbi želeli imeti nekaj 

več otrok, sva se odločili, da 

prvotnima otrokoma spremeniva 

barvo oblačil in tako doseževa isto 

grafiko likov. 

Tudi ostalim otrokom sva 

spremenili izraz na obrazu.  

 

Ker sva nekaj likov preuredili na 

fakulteti, kvalitetnejših prvotnih 

slik žal na šolskih računalnikih 

nisva več našli. 

Vir slike: Pixabay 

OpenClipart-Vectors / 27427 images 

https://pixabay.com/vectors/tree-forest-

trunk-nature-leaves-576847/ 

Public Domain 
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Sprva sva uredili sence krošnje in drevo malo potemnili, 

da bi se ujemalo z najinimi izbranimi scenami. 

Nato sva za prikaz drevesa brez življenja, s številnimi 

vejami izrezali krošnjo in namesto nje narisali številne 

veje. 

Najinemu že preurejenemu drevesu sva na koncu dodali 

še roke in obraz. 



 

Skica scen v Storyjumperju. 


