
Meena 

 

To se lahko zgodi prav vsakomur 
 

 

Bil je vroč poletni dan. Meena je brala knjigo, njen brat Raju pa se je igral z avtomobilčkom. 

Babica je dremala. 

» Brrrrrrum, bruuuuum! Piibiiip!« 

 
 

Takrat je na verando prišla mami. Odpravljala se je v trgovino in hotela je, da gre Meena z njo. 

»Jaz tudi, jaz tudi! Lahko grem tudi jaz?« je zakričal Raju. 

 

Mala Rani je skoraj že spala, zato jo je mati položila poleg babice in odpravili so se v trgovino. 

Meenin papagaj jim je sledil. 

 

»Adijo, babica!  Kmalu bomo nazaj!« 

 

 



Bilo je tako vroče popoldne, da je babica kmalu zaspala. 

 

 
 

Na poti v trgovino sta Raju in papagaj Mithu stekla naprej. Mami je bila zaskrbljena, ker so se 

približevali glavni cesti. »Raju, ustavi se! Počakaj na naju!« 

 

Mami in Meena sta ravno pravi čas ujeli Rajuja. Na cesti je bilo polno tovornjakov in avtobusov.  

Mati je povedala otrokoma, da se je ob prometni cesti vedno potrebno ustaviti in pogledati v obe 

smeri, preden jo prečkamo. »Najprej pogledamo desno, nato pa še levo. Nato pe enkrat desno in 

potem hitro prečkamo cesto!« 



 
 

Šele ko se ne približuje nobeno vozilo, lahko prečkamo cesto. Končno so prispeli do trgovine. 

Treba je bilo kupiti tako veliko stvari. Mami in Meena nista opazili, da se je Raju s svojim 

avtomobilčkom zopet oddaljil. Tako zatopljen je bil v igro, da je kmalu pozabil, kaj mu je mami 

povedala o nevarnostih prometne ceste. 

  

 

Najprej desno, 

potem levo. 

Desno! 



Preden je stopil na cesto, ni pogledal ne desno ne levo in ni videl velikega avtobusa, ki se mu je 

približeval. Mami in Meena sta slišali grozljivo škripanje zavor. Šele takrat sta se zavedli, da 

Rajuja ni poleg njiju.  

 

 
 

Prestrašeni sta stekli k množici, ki se je že zbirala pred avtobusom. Kakšno olajšanje je bilo 

videti Rajuja na varnem! Voznik je ustavil avtobus v zadnjem trenutku.  

 

 

Čigav je 

tale fant? Raju! 

Moj sin! 



Mami je bilo tako zelo žal, da ni pazila na Rajuja. Lahko bi umrl! »Srečo ste imeli! Mar ne veste, 

kako nevarno se je igrati na cesti?« je rekel voznik tovornjaka. Ampak k sreči je bilo z Rajujem 

vse v redu in vsi so si oddahnili. Raju pa se je zatrdno odločil, da bo naslednjič bolj poslušal 

svojo mami. 

 

Med vsem tem razburjenjem se je doma mala Rani zbudila in se podala na svojo lastno 

pustolovščino.  

 

 
 

Babica je še vedno spala in ni videla Rani, ki je po stopnicah splezala na dvorišče. 

Rani je odtavala za hišo v visoko travo. Tam so bile tako čudovite stvari. Videla je žuželke in 

ptice, rože in lesketajoč ribnik.  

 

 
 

 



Ko so se čez nekaj časa mami, Meena in Raju vrnili domov, niso nikjer našli Rani. »Doma smo, 

babica!« Skupaj so ugotovili, da je mala Rani izginila.Preiskali so hišo in dvorišče. Kam bi mala 

Rani lahko odšla? Babica je bila vsa objokana. Ko so začeli preiskovati zarasel travnik za hišo, je 

mami začelo zelo skrbeti. Bala se je, da ne bi Rani padla v ribnik za dvoriščem. 

 

 

Nato je Raju na veji poleg ribnika našel Ranin trak. Mami ga je s tresočimi prsti vzela. Toda 

Meena je zakričala od veselje! Našla je Rani! Odtavala je mimo ribnika na vrt z bučami! 

 

 
 

Kakšen grozen dan je bil! Tako Raju kot Rani bi se lahko resno poškodovala. Tistega večera sta 

se mami in oče pogovarjala, kako bi lahko zaščitila otroke. »Nože bom pospravila tja, kjer jih 

otroci ne bodo mogli doseči.« je dejala mami. Oče pa je dodal: »Okrog ribnika bom zgradil 

ograjo, da bodo otroci varni tudi v okolici našega doma.« 

 

Naslednji dan je oče začel postavljati ograjo in mami je okrog Raninega pasu privezala zvončke. 

Nista hotela izgubljati časa s tem, da bi zavarovala otroke, saj sta se zavedla, da nanje preži 

veliko nevarnosti. 



Niso samo otroci tisti, ki se morajo učiti! Tudi radovedne živali in ptice lahko zaidejo v težave! 

 

 
 

Poišči tri stvari na tej strani, ki te lahko opečejo. Pobarvaj jih z rdečo. Pazi se ognja in stvari, ki 

te lahko opečejo. 

Ne, Mithu! To je 

strup! 



Na tej sliki je nekaj nevarnih ostrih predmetov. Kdo bi se lahko poškodoval? Kako? Kje je 

potrebno hraniti te ostre predmete? 

 

 
 

 



 

 
  

Zdravila ti lahko pomagajo, ko zboliš. Lahko ti tudi škodujejo, če zaužiješ napačno zdravilo ali 

napačen odmerek. Pri jemanju zdravil vedno upoštevaj zdravnikov nasvet. 

 

 

Abu je zbolel, zato mu mami 

daje zdravilo. 

Oh, ne! Ana misli, da so tablete 

bonboni! 

Ne, Ana! To ni zate. 

Škodovalo ti bo. 

Pospravila 

jih bom na 

varen kraj, 

kjer jih ne 

boš mogla 

doseči. 

 

Sonujev zmaj se je 

zataknil visoko na 

drevesu. Ne more ga 

doseči. Kaj se bo 

zgodilo? 

 

Shella ve, da je njena 

mati na najvišjo polico 

pospravila kozarec s 

sladkarijami, in 

poskuša ga doseči. Kaj 

se bo zgodilo? 

 

 

Če padeš z višine, si 

lahko zlomiš roko ali 

nogo ali še kaj hujšega. 

Nikoli ne plezaj na 

visoke stole, lestve, okna 

ali strehe. Lahko je zelo 

nevarno. 

 

 



 
 

Voda je nujno potrebna za življenje, vendar je lahko tudi 

nevarna, še posebno ob močnem dežju. Katere nevarnosti 

prežijo na te otroke? 


