
MOJCA POKRAJCULJA NA RAKEKU 

Nekega dne se je Mojca Pokrajculja sprehajala po gozdu na Rakeku. Našla je veliko odpadne 

embalaže – plastičnih vrečk. Ko je prišla na igrišče pred 1. triado Osnovne šole Jožeta Krajca 

Rakek, se je odločila, da se bo tukaj naselila. Uredila si je eko stanovanje in iz odpadne 

embalaže (plastičnih vrečk) naredila streho. Večino časa je živela v leseni hišici na igrišču. 

Naredila si je tudi leseno jedilnico s streho iz embalaže mleka in jogurtov – jogurtove lončke je 

zlepila skupaj, spodaj in zgoraj pa je prilepila sploščene embalaže mleka.  

Ravno ko si je za malico privoščila skodelico mleka in lonček jogurta, je vrata ograje potresel 

hermelin. Povedal ji je, da je zunaj zelo vroče in da potrebuje zavetje, saj mu ljudje s svojimi 

dejavnostmi uničujejo življenjski prostor. Mojca Pokrajculja ga ni želela takoj sprejeti, ampak 

ga je vprašala, kaj zna delati. Povedal ji je, da je odličen kuhar. Mojca Pokrajculja ga je sprejela 

v svoj dom in hermelin se je takoj izkazal ter za malico pripravil maslene piškote. Ker jogurt ni 

pasal zraven, sta pila mleko.  

Komaj sta ugriznila v prvi piškoti, ko je vrata ograje zatresla štorklja. Mojca Pokrajculja se je 

odpravila k vratom in jih odprla. Štorklja je zajokala, da ji je vroče in Mojci Pokrajculji povedala, 

da zna super pospravljati – po njenem čiščenju se vse sveti. Mojca Pokrajculja jo je povabila 

naprej in ji ponudila malico.  

Niso se še dobro usedli, ko so vrata ponovno zaropotala. Mojca Pokrajculja je šla razdraženo 

k vratom in jih odprla. Tam je stal svizec, ki je bil od vročine čisto premočen in zatrjeval je, da 

je najboljši računalničar v gozdu. Da bi mu verjeli, da je resnično računalničar, jim je prinesel 

LEPTOP TOP računalnik, ki ne porablja elektrike. Vsi so bili nad računalnikom navdušeni. 

Svizcu so naročili, da naj jim izdela ključavnico na daljinec, da jim ne bi bilo treba vstajati 

vsakič, ko na vrata potrka. Mojca Pokrajculja se je temu uprla, saj je menila, da se morajo vsaj 

malo rekreirati.  

Usedli so se za mizo in si v skodelice natočili mleko. Ko so želeli narediti prvi požirek, so vrata 

ponovno zabobnela. Tokrat je pred vrati stal jež. Rekel je, da je po poklicu čarovnik in da jim 

lahko pričara, kar si bodo zaželeli. Mojca Pokrajculja mu ni takoj verjela, zato mu je rekla, da 

mora vsakemu izpolniti eno željo. Hermelin si je zaželel nov lonec, štorklja najnovejšo 

električno metlo, svizec pa si je zaželel nov telefon Iphone 11PRO. Mojca Pokrajculja pa je 

rekla, da naj ji pričara novo pikčasto srajčko. Vsakemu od njih je izpolnil željo in jim pričaral, 

kar so želeli.  

Vsak s svojim darilom so sedli za mizo, ko so se vrata spet zatresla. Pred vrati je stala miš. 

Mojca Pokrajculja je odšla odpret vrata in miško vprašala, kaj zna. Miš je odgovorila, da je 

dobro izurjena detektivka in da ji bo rešila vse zločinske primere, ki bi jih lahko imela doma.  



Končno so v miru pojedli in so se odločili, da gredo na sprehod v gozd. Doma naj bi ostala le 

štorklja, ki je rekla, da bo pospravljala. Ravno so se odpravljali, ko je ježu postalo slabo, zato 

mu je Mojca Pokrajculja svetovala, da naj ostane doma, štorklja pa bo pazila nanj. Ko je jež 

zaspal, je štorklja uničila streho iz  plastičnih vrečk, tako da jo je večkrat prebodla s kljunom. 

Bila je zelo hudobna. Nato se je tudi ona odpravila k počitku.  

Ko so se ostali vrnili, so s hrupom prebudili štorkljo in ježa. Vsi so bili razburjeni in so se glasno 

jezili, ker je nekdo uničil streho. V vremenski napovedi so namreč izvedeli, da bo naslednji dan 

močno deževalo, oni pa strehe niso mogli popraviti tako hitro. Miš se je ponudila, da bo 

raziskala, kdo je kriv. Štorkljo in ježa je temeljito izprašala, kdo je to storil, a sta se izmenično 

obtoževala. Po natančnem pregledu kraja zločina, je miš našla ostanke perja. Skoraj gotova 

je bila, da je to storila štorklja. Odločila se je, da preveri še krvne skupine, če je to slučajno 

storil kak drug ptič in ne štorklja. Ugotovila je, da je streho uničila štorklja in o tem obvestila 

ostale živali. Živali so štorkljo izgnale in hitro popravile streho. Luknje so zapolnile s plastičnimi 

vrečkami in naslednji dan ostale suhe.  
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