
Zgodboris: Zajček in zvonček 
Slike: 

 
Dizajn: 
Naslovna slika z zajčkom in zvončki na sivem ozadju..  
Zvok: 
Nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: / 

 

Slike: 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Hiša ob vodi, iz katere gre dim. Pokrajina v ozadju z drevesi in gorami. 
Zvok: 
Pripovedovalec in nežna melodija. 
Govor oz. besedilo: 

Nekoč je živel zajček Bine. V lepi, a majčkeni hišici ob robu gozda je živel s svojo mamo zajklo po imenu Beti in 

očetom zajcem, katerega so klicali Zvone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slike: 

 
Dizajn: 
Zajček v sobi z oblačkom, ki pravi: »O JOJ ...« 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka in nežna melodija. 
Govor oz. besedilo: 
Na lepo pomladno jutro se je Bine zbudil in spomnil, da ima njegova mami rojstni dan. Pomislil je: »Joj, prejoj, le kaj naj mami 
podarim za rojstni dan. Zagotovo bo vesela, če ji kaj prinesem.«.  Ker ni imel bratov in sester, ki bi mu pomagali pri iskanju darila, 
se je sam odpravil ponj. Vstal je iz postelje, hitro oblekel prve hlače in majico, ki ju je našel in odhitel iz sobe. 
 
 

 

Slike: 

 
Dizajn: 
Zajček v kuhinji, sedi za mizo, na kateri je kava. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka in njegovega očeta in nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

V kuhinji je oče Zajec, že na vse zgodaj sedel za mizo in ob srkanju dobre tople kave prebiral časopis. »Oči, oči, danes ima mami 

rojstni dan, bi mi pomagal najti darilo zanjo?« je polno upanja zaklical zajček.  Oče je bil seveda takoj za, da pomaga sinu, a kaj ko 

si je ravno prejšnji teden zlomil nogo in ni mogel hoditi. »Sine moj, seveda bi šel s tabo, a saj veš, da težko hodim in da ne morem 

iti s teboj«. Bine je razumel očetov problem in sklenil, da se sam odpravi po darilo. 

 

 

 

Slike): 



 
Dizajn: 
Lisica deblu in v ozadju pokrajina z drevesi, padanje jesenskih listov. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas lisice, zvok efekta padanja listov v jeseni in nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Odšel je v gozd ob hišici in kar nekaj časa hodil naokrog, da bi zagledal kaj, kar bi lahko podaril mami. Na poti je srečal lisico, ki jo 

je lepo pozdravil in ji povedal zakaj hodi že zgodaj zjutraj po temačnem gozdu. »Pomagala ti bom pri iskanju, a nekaj mi boš 

moral dati v zameno« je rekla lisica. Ker zajček ni imel nič takega s seboj, kar bi lisici ugajalo mu ni hotela pomagati in vzvišeno 

odšla. Bine je bil malce razočaran nad odzivom lisice, a kaj kmalu se je nasmehnil in odšel naprej.  

 

Slike: 

 
Dizajn: 
Zajček obrnjen na glavo in privezan na drevo, svinja ter pokrajina z drevesi v ozadju. 
Zvok: 
Pripovedovalec in nežna melodija v ozadju.  
Govor oz. besedilo: 

Hodil je in hodil in srečal divjo svinjo. Ko je le ta zagledala Bineta se je pognala v tek in začela zajčka loviti. Bine je s svojimi 

nožicami tekel na vso moč, med begom pred divjo svinjo se je spotaknil in padel naravnost v lužo. Hitro se je pobral in stekel 

naprej. Bil je zelo utrujen in noge so ga že močno bolele, ko se je naenkrat še ujel v past in vrv, ki je bila pripeta na drevo ga je 

potegnila navzgor. Visel je z glavo navzdol in pod njim gledal divjo svinjo, ki je jezno odšla, ker ga ni dosegla. 

 

 

 

Slike: 



 
Dizajn: 
Zajček obrnjen na glavi, privezan z vrvjo, sova ter sivo ozadje. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka in nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Zajček ni vedel kaj naj stori, mislil si je:« Kako naj zdaj najdem darilo za mami, ko pa visim tukaj z glavo obrnjen navzdol. In 

zagotovo tudi očija že močno skrbi, kje se potikam toliko časa«. Ko je tako visel in visel na drevesu, mu je kri že močno stopila v 

glavo in skorajda ni več vedel kje je, ko pa je kar naenkrat priletela sova in s kljunom začela trgati vrv.  

 

Slike: 

 
Dizajn: 
Zajček, ki leži na tleh in v oblačku: »AWWW, AWWWW, MOJ HRBET«, pokrajina z drevesi v ozadju. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka in sove ter nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Bine je s celega padel na tla. Ležal je na tleh in stokal: »awww, aww moj hrbet in noge!« K sreči je bila pod njim mehka trava in 

se ni veliko poškodoval, a vseeno so ga noge močno bolele od bežanja pred svinjo. Ko se je končno zavedal kje je, je pred seboj 

zagledal sovo. Lepo se ji je zahvalil, ker ga je rešila, sova pa ga je vprašala: »Ja kaj pa počneš ti tukaj tako zgodaj in sredi gozda 

sam. Veš koliko je nevarnosti, ki se ti lahko pripetijo?« Bine pa je žalosten odgovoril: »Mami ima rojstni dan in sem ji hotel 

poiskati darilo, ker oči ni mogel it z mano, sem se odpravil sam«. 

Ker je sova videla, da se ne počuti dobro in da si res želi najti nekaj za mami, mu je sklenila pomagati. 

 
 

Slike: 



 
Dizajn: 
Pokrajina z zvončki in drevesi, čez njo letijo metulji. 
Zvok: 
Pripovedovalec, zvok efekta metuljev, glas zajčka in sove, nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 
Skupaj sta odšla na drugo stran gozda in po nekaj časa hoda prišla do velike jase, na kateri so rasle same lepe bele rožice. Zajček 
je okamenel. »waaw, kako lepe cvetlice, take so kot neke pravljične kronice« Sova mu je povedala, da se rožice imenujejo 
Zvončki in da imajo cvet res kot nekakšno kronico. Binetu se je na obraz narisal nasmeh. Zaklical je: »Jaaa, to bo pravo darilo za 
mami. Nabral ji bom šopek lepih belih zvončkov«. Ker je vedel, da bo mami zelo vesela šopka čudovitih belih zvončkov je že hotel 
odtrgati prvo cvetlico, ko pa ga je sova ustavila. »Vidiš tam na levi strani je neko opozorilo, pridi ga bova skupaj prebrala. 

 
 

Slike: 

 
Dizajn: 
Znak, ki pravi NE TRGAJ ZNONČKOV!, zvončki ter narava v ozadju. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka, nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Zajček, ki je že znal brati sam, je začel: Nnee, trrrgaj zvonnnčkooov. Sova ga je opozorila, da so zvončki zaščitena vrsta, saj so jih 

ljudje že preveliko potrgali in se borijo za preživetje. Bilo je nevarno, da neke pomladi zvončki sploh ne bi več zrasli. Zajček je 

pozorno poslušal sovo in seveda ni utrgal zvončka. Bil je malce razočaran, ker pa mu je sova rekla, da lahko zvončke nariše na 

papir in mamici podari sliko le teh, je sklenil, da res naredi tako. Šel je domov po papir in barvice, da nariše jaso z Zvončki. Ko je 

prišel domov, je očetu povedal kakšen je plan in da bi bilo lepo, če skupaj spečeta še čokoladno torto in pripravita korenčkov sok. 

Ko je bila torta pečena, sok pripravljen in slika narisana sta zajček Bine in oče Zvone odšla skupaj do mami in ji povedala, da 

imata zanjo pripravljeno presenečenje. 

 



 

Slike: 

 
Dizajn: 
Družina zajčkov, torta na mizi, sova, v ozadju narava, voda in zvončki. 
Zvok: 
Pripovedovalec, glas zajčka ter nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Košaro s čokoladno torto in korenčkovim sokom, ki je bila kar težka, pa je nesel oče. Ko so prišli na cilj, je mama Zajec obstala, ko 

je zagledala jaso polno belih zvončkov in orosile so se ji oči. Bila je izredno vesela, da se je njen sin tako potrudil, da jo preseneti. 

Pogled na zvončke pa je bil eden izmed najlepših v njenem življenju. Usedli so se in začeli jesti čokoladno torto. Vsi trije so bili 

presrečni. Zajček je pomislil: «tudi sova je zaslužna za to, da je mami dobila takšno presenečenje«. Staršema je rekel, da mora še 

nekaj storiti in odhitel je do sove. Lepo jo je povabil, da se jim pridruži na pikniku. S sovo sta vzela še odejo in odšla nazaj na jaso. 

Skupaj so se usedli na rob travnika, si narezali torto in nazdravili s sokom. Zabavali in prepevali od sreče so vse do mraka. Nato pa 

so se počasi odpravili domov. 

 
 

Slike: 

 
Dizajn: 
Zajček in mama zajklja v sobi na postelji. 
Zvok: 
Pripovedovalec, nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: 

Mama Beti je v postelji objela zajčka in se mu še enkrat lepo zahvalila. Zaželela mu je lahko noč in odšla iz sobe. 

Zajček Bine pa je preden je zaspal sklenil, da ne bo nikoli odtrgal zvončkov, ampak, da bo vedno, ko si bo zaželel miru in tišine, 

odšel na jaso in opazoval njegove prečudovite bele kronice. 

 



 

Slike: 

 
Dizajn: 
Zvončki ter sivo ozadje. 
Zvok: 
Nežna melodija v ozadju. 
Govor oz. besedilo: / 

 
 


