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ZAJČEK SKOKEC IN JEŽEK FILIP 

Zajček Skokec in ježek Flip sta bila sošolca in najboljša prijatelja. Komaj sta čakala 

na začetek jesenskih počitnic. Dogovorila sta se, da bosta odšla v gozd in cel dan 

preživela kot tabornika. 

Že dan pred odhodom sta pripravila vsak svoj nahrbtnik v katera sta zložila hrano 

in pijačo. Zajec je v nahrbtnik dal še vžigalice. 

Naslednjega dne sta zgodaj zjutraj prijatelja odšla dogodivščinam naproti. Čez 

nekaj časa sta postala utrujena in lačna. V gozdu sta poiskala primeren prostor za 

počitek. 

Med tem ko je ježek pripravljal malico, je zajček odšel v okolico kjer je poiskal 

suhljad, saj je želel zakuriti ogenj. Zajček je nabrano suhljad zložil na suho gozdno 

podrast in z vžigalicami prižgal ogenj. 

Ogenj se je hitro razširil po gozdni podrasti. Zajček se je prestrašil in začel vpiti: » 

JEŽ, VODE!!! » 

Ko je jež prišel do zajca, je videl, da je zajec povzročil požar. Zajec je od strahu 

zbežal in med begom vpil: » VODE, VODE!!!« 

Ježek je nemudoma poklical gasilce na številko 112. Razložil je kaj se je zgodilo, 

kje se je zgodilo in kdo je pri telefonu. Med tem je ježek pričel z gašenjem požara 

tako, da je z tačkami kopal zemljo in jo metal na ogenj. 

Z veliko truda mu je uspelo požar pogasiti. Utrujen se je sesedel na bližnji štor 

ravno v trenutku, ko je iz bližnjega grma skočil zajec, ki je še vedno tulil: » VODE, 

VODE.« 

Ježek je pomiril zajca ter mu razložil kako je pogasil požar. Zajec je bil navdušen 

nad ježevim znanjem. Jež mu je povedal, da se je tega naučil na gasilskem taboru, 

ki se ga je udeležil med poletnimi počitnicami. 

Med tem ko sta prijatelja modrovala o gašenju požara, so se na kraj pripeljali 

gasilci z velikim rdečim avtom in prižganimi modrimi lučmi. Gasilci so pohvalili 

ježevo znanje in podučili zajca, da je potrebno pred kurjenjem v naravi, urediti 

kurišče. 

Ker prijateljema več ni bilo do nadaljevanja dogodivščine, so ju gasilci z svojim 

vozilom odpeljali domov. 

 


