


ŠPANIJA
 Zgodbica o bikcu Ferdinandu se odvija v Španiji. 

 Ali veš, kje je Španija? Je obmorska država v Evropi. 

 Tukaj je Španija.

 Poišči Slovenijo, da si boš lahko

predstavljal, koliko je Španija

oddaljena od nas. 



NEZNANE BESEDE

Pred branjem zgodbice ti bom razložila nekatere besede, za katere menim, da 

jih morda ne poznaš. KAJ POMENI?

 plutovec je drevo. Iz njegove skorje pridobivajo pluto.

 bikoborba je boj med človekom in bikom.

 Madrid je glavno in največje mesto Španije.

 parada je organiziran slovesen sprevod.

 banderiljer je član ekipe v borbi z biki, nosi zastavo.

 Pikador je član ekipe v borbi z biki.



NALOGA: Preberi zgodbico o bikcu 
Ferdinandu. 

Nekoč, nekje v Španiji živel je bikec Ferdinand. Vsi drugi bikci, ki so z njim se

pasli, so kar naprej skakali, se suvali in topotali. Ferdinand pa ne. On je rad

sedel in čisto tiho duhal cvetice. Najraje je posedal na pašniku pod

plutovcem. To drevo mu je bilo najljubše. Vse dni je sedel v njegovi senci in

mirno duhal cvetlice.



Njegovo mamo kravo je včasih zaskrbelo. Bala se je, da bo tako sam kmalu

postal osamljen. „Zakaj ne tekaš in se igraš kot drugi bikci? Zakaj ne skačeš in

ne suvaš in se ruvaš?“ ga je spraševala. A Ferdinand je odkimal. „Raje tu sedim

in tiho duham cvetlice.“ Mama ga je razumela, in čeprav je bila krava, je bila

tako razumna, da ga je pustila v miru pod drevesom, kjer je bil vesel.



Leta so minevala in Ferdinand je rasel…. Postal je velik in močan. Vsi drugi 

bikci, ki so z njim gor zrasli, so se vse dni bojevali. Suvali so se in zbadali z rogovi. 

Vsi so želeli na bikoborbe v Madrid. 



Ferdinand pa ne. Še vedno je rad sedel pod plutovcem in čisto mirno duhal

cvetlice. Potem so nekega dne prišli neznani možje; pet muhastih čudakov s

smešnimi klobuki. Iskali so največjega, najhujšega med biki, da skakal bo in se boril

na bikoborbah v Madridu. Vsi drugi biki so se spustili v dir in so prhali in topotali, in se

borili in poskakovali, da bi se moškim zdeli zelo, zelo močni in srditi, da bi jih izbrali

ter jih odpeljali na bikoborbe v Madrid.

Ferdinand je vedel, da ne bodo izbrali njega, in ni mu bilo mar. Odpravil se je v

senco pod svoje najljubše drevo.



A ker ni gledal pod kopita, se je na senčni, hladni travi usedel na čmrlja. Kaj

mislite bo storil čmrlj, če se nanj usede bik? Želo ven, potem pa PIK! In točno to

se je zgodilo. AV, kako je zabolelo! Ferdinanda je odneslo v zrak. Puhal je in

prhal, suval z glavo in ril s kopiti, kot bi bil bedak.



Peterica ga je opazila in zavriskala od sreče. Našli so največjega divjaka, kar jih

je! Ta bo kot nalašč za bikoborbe. Na voz so Ferdinanda naložili, v Madrid na

bikoborbe z njim krenili. V mestu pa, kakšen prizor! Godci so igrali, zastave

plapolale… in vsepovsod so bile dame s cvetlicami v laseh.



V areno je vkorakala parada. Na čelu bandeljeri z našpičenimi kopji. S trakovi

so jih okrasili! Ti zbodli bodo bika in ga razjezili. Za njimi pikadorji na suhcenih

kobilah. In kakšne dolge sulice! Ti zbodli bodo bika in še bolj ga razjezili. Za

njimi matador, napihnjen kot puran. Imel je rdeče ogrinjalo, zraven pa še meč.

Priklonil se je damam, tako si je bil všeč. Ta najvažnejši od vseh mož bo zadnji

zbodel bika.



In za njim prišel je bik. Saj veste kdo, kajne? FERDINAND. Ferdinand Divjak, tako

so ga klicali in vsi so se ga bali, banderiljeri in pikadorji, še matador je bil ves

trd. Ferdinand je zdirjal v areno in vsi so mu zavpili, mu ploskali, se veselili.

Čakali so, da se bo ruval in z glavo suval in divjal. Ferdinand pa nič. V areni je

zagledal dame s cvetlicami v laseh in čisto mirno obsedel in duhal.



Poskušali so vse, a Ferdinand se ni boril. Pri miru je sedel in čisto tiho duhal.

Banderiljerom je zavrelo, pikadorjem pa še bolj, in matador je od jeze jokal, bil je

čisto preč: kaj mu bo zdaj ogrinjalo, kaj mu bo zdaj meč?



Tako so Ferdinanda peljali domov. Kdo ve, morda še vedno tam sedi, v senci

tistega drevesa, in čisto tiho duha cvetlice. In je nadvse vesel.

ZGODBICE JE KONEC. 


