
Zima v gozdu 
(Pravljica) 

 

Nekoč je na mali jasi sredi gozda stala hiška. V njej sta živela Tačka in zajec 

Albert. Sneg je že okrasil gozdno drevje, zato je tudi muca Tačka želela okrasiti svojo 

jelko. Za pomoč je vprašala Alberta. On je vedno vedel kaj je potrebno storiti.  

Na podstrešju sta našla že davno pozabljeno čudežno škatlo. Nato sta želela 

okrasiti jelko. Začela sta obešat okrase na jelko. Ko sta končala, muci Tački ni bilo 

všeč. Zajec Albert ji je rekel, da nima pojma kaj je lepo in kaj ne. Muca Tačka se je 

razjezila, odšla je v gozd in tam prespala. Celo noč jo je zeblo, padal je sneg in pihala 

je burja. Zjutraj se je zbudila in zagledala palčka Robija. Palček Robi jo je vprašal, 

zakaj je v gozdu, saj pada sneg in piha burja. Tačka je rekla, da se je sprla z Albertom. 

Palček jo je vprašal, če bi šla z njim domov, saj je imel hišico v gozdu. Tačka je rekla 

da, saj ji je bila zelo mraz. Robi jo je nežno prijel za roko in jo odpeljal domov.  

Albert je bil zelo osamljen. Vedel je, da je Tačka v gozdu, saj jo je zelo dobro 

poznal in vedno ko se spreta, gre Tačka v gozd. Tako se je Albert odločil, da bo šel v 

gozd, toplo se je oblekel in šel. Preiskal je celoten gozd, a je ni našel. Ostala je samo 

hišica od palčka. Albert ga je poznal, šel je do Robija in vprašal če je videl kje muco 

Tačko. Palček mu je povedal, da je Tačka pri njemu. Albert je vprašal, če lahko vstopi. 

Palček mu je z veseljem odprl vrata. Vstopil je v hišico in vprašal muco, če bi odšla z 

njim nazaj na malo jaso. Tačka je bila zelo vesela in z veseljem rekla da. Skupaj sta 

odšla domov.  

Albert je skuhal večerjo, Tačkino najljubšo jed, zato je pojedla kar tri krožnike 

kaše. Nato sta pod jelko našla darila, ki sta jih skupaj odprl. Bila sta zelo vesela. 
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