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Uvodni k
Draga bralka, dragi bralec! 

Za nami je še en uspešno zaključen dan in vaša najljubša PR ekipa zopet ždi v svojih pisarnah v neprimerno poznih urah. Pravzaprav je zdaj, ko vi to berete 

že jutro in mi vsi upamo, da smo se mi in tudi vi dobro naspali. Čaka nas nov legendaren dan, ki  kar kliče po tem, da ga spravimo tudi v pisno obliko! Veseli 

bomo vaših prispevkov in smo že na trnih, da zopet izpraznimo naš nabiralnik. 
Zaspavčki pozdravčki,

Uredništvo Legendanesa
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ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vreme ns ka na poved za dane s
Naklo, Slovenija: delno oblačno, 34 °C

Vremenska napoved v besedi:

Senzacionalno! Ne boste verjeli, ampak obeta 

se nam sprememba v vremenu! Izvedeli smo, 

da bo med sedmo in deseto uro zjutraj nebo 

prekrilo nekaj oblakov. Srčno upamo, da vas 

ta silna sprememba ne bo preveč šokirala in da 

se boste za zajtrk znali ustrezno obleči. Kljub 

temu ni razloga za preplah, temperature bodo 

kasneje zopet narasle vse do 34 °C. Pihal bo 

šibek severozahodnik, vendar glede na pretekle 

dni predvidevamo, da ga sploh ne boste občutili.

Wellington, NZ: oblačno, 12 °C

Mexico City: razpršene nevihte, 24 °C

Vremenska napoved v sliki:

na današnji dan...
… sta se rodili naslednji legendi:

Lara Brodar (Homec 1) in Filip Megušar 

(Železniki 1).

Če ju srečaš, jima zaželi nekaj lepega!

Legenda pravi ...
Govori se, da je bilo rdeče sonce včeraj zvečer 

posledica požarov na Krasu.

Asfalt je najbolj recikliran material na svetu.

V Indiji štejejo s pomočjo členkov. Uporabljajo 

palec in se z njim dotikajo notranjih delov 

prstov iste roke (kazalca, sredinca, prstanca in 

mezinca). Tako na enem prstu preštejejo do 3, 

na celi roki pa do 12.

Povprečen Slovenec na dan porabi 104 L vode.

Tišino na Kvajdeju vedno piska PR. 

Jokam se                      [đoukam se]

Zakaj je šotor za prvo pomoč vedno tako poln? 

Moj mož leži v bolnici z glavobolom, ker ga je v 

čelo pičila čebela. Še dobro, da sem bila zraven 

in čebelo fentala z lopato.

Vsi imamo evro, samo Matija Tolar.

Blondiec gleda televizijo pol pa pride rjavolasec 
pa jo pržge.

Kako je ime Slovencema, ki ne znata plavat? 

Kako se reče reparju z očali? Očale Sale

Kako se reče ribi, ki proba pa ne more?

Zakaj je blo tolk okužb v Sloveniji s Covidom? 
Ker kar ma tvoj sosed morš met tud ti.

Ker imajo res bolane vajbe.

Matija Čop in Tone.

Očale Sale.

Skuša.

Avtobus spelje, moški teče za njim in kriči naj 

voznik ustavi, saj bo zamudil v službo. Potniki se 

ga usmilijo in prosijo voznika, če ustavi avtobus 

in počaka ubogega delavca. Voznik potnikom 

ustreže. Ko moški stopi na avtobus, se zahvali 

prijaznim potnikom, se nadiha nato pa izjavi: 

»No pokažite vsi svoje karte!«

Kako dobiš krokodile?

Kaj dobiš, če združš dva polža?

Kako veš, da si prišel na Gorenjsko? 
Ker sušijo wc papir.

Kaj je jopica? 
Oblačilo, ki ga otrok obleče, ko mamico zebe.

Na pomolu sedita dve osebi. Starejša in mlajša. 

Mlajša je sin starejši osebi, starejša pa ni oče 
mlajšega. Kako je to mogoče?

Avion je strmoglavil na meji med Portugalsko in 
Španijo. V kateri državi bodo pokopali preživele? 

Na avionu, ki strmoglavlja so mizar, duhovnik 
in kuhar. Med iskanjem padal so ugotovili, da 
imajo le dva na avionu. Mizar vzame prvi ruzak 
in skoči iz aviona. Kuhar pa duhovniku odstopi 
zadnje padalo. 
Duhovnik pa pravi: »Oh ne skrb, mizarju se je 

tolk mudil, da je vzel ruzak s spalko.«

Tako da narežeš krokohlode.

Ceuža.

Starejša oseba je mamica mlajši.

Preživelih ne pokopavamo.

Statistika
Kolikokrat si se že spotaknil ob štrik, ki označuje 
kvadrat?

V raziskavi je sodelovalo 82 ljudi.



Oznanila

Četo Železniki 1 je zapustil Blaž Hudolin, najboljši voditelj čete ever! Preden je odšel, 

smo mu napisali bans. Odšel je prehitro, vsi ga bomo pogrešali.

OBVESTILO

Izgubilo se je marsikaj. Tudi naša volja do izdajanja kvalitetne vsebine, pa smo še vedno 

tu. No, kakorkoli, izgubljeni in najdeni predmeti se nahajajo nekje na tabornem 

prostoru (nekaj njih tudi pred programsko tehniko - to je členar, na katerem je znak 

škarij). Poiščite jih preden jih odnese Brane podlasca ali Črt krt. 

Objav o izgubljenih predmetih v časopisu ne bo, lahko pa jih pritrdite na oglasno desko.

Duhovnovitost

Nekega škofa so povabili, da bi vodil slovesno sveto mašo. Na povabilo se je z 

veseljem odzval. Na dan svete maše je začel mašo kot ponavadi: »V imenu Očeta in 

Sina in Svetega Duha!« In vse ljudstvo odgovori: »Amen!« Opazil je, da mikrofon 

ne deluje, zato je rekel: »Z mikrofonom je nekaj narobe.« In ljudstvo odgovori: 

»In s tvojim duhom!«

Župnik je odšel na duhovne vaje. Nazaj se je vrnil ves prenovljen, zato si je na 

vrata nalepil napis: »Stari človek je umrl!« In čez tri dni je njegova gospodinja 

pripisala: »In tretji dan je vstal od mrtvih.«

Zlatorogova zgodba

Moj dom se nahaja v Julijskih Alpah, v pravem planinskem raju. Tam bivajo bele žene, mila, dobrosrčna bitja. Če pa se kakšen pastir ali planinec želi preveč približati našemu 

domovanju, ga prisilijo k vrnitvi s kamnitimi plazovi, nalivi in točo. Na steni, ki pada strmo v Soško dolino, se pasejo bele koze belih gorskih žena. Vodim pa jih jaz, Zlatorog. 

Bele žene so me naredile neranljivega. Če me na primer lovec zadane, iz moje krvi zraste čudežna zel – triglavska roža. In če zaužijem le list te cvetice, takoj ozdravim, tudi če 

sem bil zadet v srce.

Takrat, ko sem bil še mlad zlatorog, je v Soški dolini sin planšarice zrasel v pogumnega lovca. Bele žene so ga sprejele v svoje varstvo. Dovolile so mu celo vstop v moje kraljestvo, 

prepovedale so mu le položiti roko name. 

Mladi lovec je ljubil lepo krčmarjevo hči. Vsakič, ko se je vrnil z gora, ji je prinesel šopek gorskih cvetlic. Ona mu je ljubezen vračala, dokler se ni ob krčmi ustavila skupina 

beneških trgovcev. Dobrikali so se ji z darili in zlatom, ki so jo hitro premamili. Naslednjič, ko je prišel k njej, je zavrnila njegov šopek in mu očitala, da ji nikoli ne prinese ničesar 

lepega, da ji še Triglavske rože še nikoli ni prinesel. Zlato in biseri beneških trgovcev so ji bili ljubši. Tekel je v gore, ranjen od besed ljubljene deklice. V obupu se je odločil, da 

najde pot do zaklada v Bogatinu. Takrat je vsak deček na Gorenjskem poznal legendo o tem, da moj zlati rog odpre pot do zaklada, zato me je še tisto noč začel zasledovati. 

Bežal sem in bežal, žal mi je bilo za ubogega lovca, ki je bil zaslepljen od zlomljenega srca, a fant me je kmalu ujel in me ustrelil. V zadnjih zdihljajih sem videl grozo v njegovih 

očeh. Padel je na kolena in bridko zajokal. Ampak saj se spomniš, iz moje krvi zrastejo triglavske rože in še preden se je mladi lovec zavedel, sem spet stal pred njim, živ in zdrav. 

Ko me je pogledal, sem v njegovih očeh videl, da mu je iskreno žal. Odpustil sem mu in mu pokazal pot v dolino.

Ko se je mladi lovec vrnil domov, je dekletu povedal, kaj je doživel. Pojasnil ji je, da če zanjo ni dovolj dober tak kot je, preprost lovec, se lahko razideta, čeprav jo še vedno ljubi. 


