
KAČA  LOLA 

( domišljijska zgodba) 

 

    Lepega sončnega dne sta se na travniku igrala deček in 

deklica. Tam je bilo polno rožic in naenkrat sta nekoga 

zagledala. Po tleh je lezla kača. Priplazila se je do njiju in sta 

jo božala. Kača je bila pisana, a ni bila strupena. Plazila se je 

tako, da je delala kroge. Potem sta šla do mamice in atija ter 

jima povedala, da sta videla kačo in jo božala. Vrnila sta se na 

travnik in si zaželela, da bi bila njun ljubljenček. Potem jih je 

kača pičila, ker ji ni bilo všeč, da je bila njihov ljubljenček. Šla 

je nazaj v svojo hiško, da bi šla jest kosilo. Potem se je splazila 

ven iz hiške in se odplazila nazaj na travnik, ker je bil tam njen 

dom. Opazila je nekaj čudnega. Nekdo ji je vzel hiško iz 

podloge. Šla je do svoje mamice in atija. Skupaj so se odplazili 

do babice in dedija ter se igrali. Na travniku so zagledali enega 

fantka. Kača se je zelo prestrašila, zato je dečka in deklico 

pičila. Nekdo ji je stopil na repek in jo poškodoval. Repek jo je 

bolel. Zavila sta ji ga s pasom. Splazila se je na rožice in srečala 

čebelico. Dogovorili sta se, da bosta skupaj šli iskat še več 

rožic, da bi iz njih skuhali juhico. Kača je zagledala tigra in ga 

ugriznila, ker ji ni bilo všeč, da je bil na travniku. Tiger je 

pobegnil, kača Lola pa je začela dalje raziskovati. Plazila je med 

rožicami in plazila tako dolgo, da se je odplazila v gozd. Tam 

je videla metuljčka, sovo in deževnika in vse ugriznila. Ni 

hotela, da so zraven nje v gozdu. S kačo Lolo se ni želel več 

nihče igrat, ker jih je samo napadala in grizla. Ostala je sama. 

Nato sta deček in deklica šla s kužkom in muco na sprehod v 

gozd. Tam so srečali kačo, ki jih je spet vse še enkrat ugriznila. 

Potem pa je bila kača žalostna, ker je ostala brez prijateljev. 

Čez nekaj časa ni več želela biti sama in je hotela postati hišni 

ljubljenček. Postala je prijazna in jih do konca svojih dni ni več 

grizla. Nastala je noč. Bila je tema in kača se je splazila k 

svojim prijateljem. Prišli so duhci, jo zgrabili in potem ni 

videla, kakšna je pot. Nato si je slekla svojo kožo in se rešila 

duhcev, ker jih je prestrašila. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci iz skupine Ježi z vzgojiteljicama Petro in Klaro 


