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Nekoč je velika pisana kocka skakljala po ulici v lep
pomladni dan. Ogledovala si je cvetoča drevesa,
lepe hiše in raznobarvne avtomobile. Za ovinkom je
zagledala zanimivo veliko hišo. Bila je lepo rumena
in na njej je z velikimi črkami pisalo ŠOLA.

Kocka je vstopila v veliko stavbo. Vzpela se je po
stopnicah, zavila na hodniku levo in še enkrat levo
in prišla do vrat. Na njih je pisalo 2. A. 
Radovedno je pokukala v razred.





Izbuljila je oči in obstala. Kajti v klopeh niso sedeli
otroci, ampak številke, same številke, od 1 pa vse
do 24 in s table prepisovale besede na črko A. 
Učiteljica je kocko prijazno povabila, naj se jim pridruži.





To je bilo res zanimivo. Kocka se je učila pisati. 
Pa koliko nenavadnih reči so znale povedati številke!
Tako je kocka prihajala dan za dnem. 
Veliko se je naučila in se prav lepo imela.





Nekega dne pa je bilo veselja konec. 
Številki 9 in 11 sta se prav močno sprli. 
Obe sta se namreč hoteli v odmoru igrati 
z istim avtomobilčkom. 
Učiteljica je predlagala, naj se najprej igra ena, 
nato pa še druga.  A sta se še kar naprej prepirali. 
Nazadnje je bilo učiteljici dovolj 
in je avtomobilček pospravila v omaro.





Številki pa sta se prepirali še kar naprej in naprej …
"Kaj boš ti, ki si zoprna in vsa špičasta!" se je drla devetka. 
"Ti si pa okrogla kakor krof in misliš, da mora
biti vse po tvojem!" je jezno odgovarjala enajstica.
"Boš že videla, prebunkala te bom!" je zagrozila.

In v hipu so se številke razdelile v dva tabora. 
Tiste, ki so bile na strani enajstice, so trdile, da je ne bo
prebunkala, tiste, ki so bile na strani devetke, 
pa so trdile, da jo bo prebunkala.





Nobena številka se ni hotela igrati s številko iz
nasprotnega tabora. Gledale so se grdo, se zbirale v
gruče in zmerjale. To se je ponavljalo iz dneva v dan.
Samo ena številka je bila prijazna in se je želela igrati 
z vsemi. Številka 10.

"Neumno je biti s sošolci sprt," je rekla. "Kdo ti bo
pa potem povedal, kaj je za domačo nalogo, ko boš
manjkal pri pouku? S kom se boš pa pogovarjal, kako je
bilo včeraj na tekmi? S kom se boš pa na igrišču igral?
Ne, ne, jaz že ne bom sprta z nikomer. Jaz sem srečna,
ker imam veliko prijateljev."





Toda ostale številke je niso poslušale. Kocka je postajala
vedno bolj potrta. Zdelo se ji je, da jo iz vseh koncev
učilnice gledajo jezne oči. Ali se bodo te presnete
številke že enkrat pobotale ali ne?

Tistega dne je bila pozna. Ko je vstopila v učilnico, 
je takoj ugotovila, da je stanje spet napeto. 
"Daj sem!" je vpila petka.
"Izgini mi izpred oči!" je vreščala šestica.





"Kaj si drzneš?" je zarjula sedmica. 
Njene oči so bile izbuljene, obrvi pa čisto nasršene.
Zdaj zdaj se bo vnel boj. 
Učiteljice ni bilo v razredu. Kocko je spreletel srh.
Hotela je zbežati, pa so bile številke tudi pred vrati.
Hotela je imeti le mir in hotela je imeti vsaj eno prijateljico.





Nenadoma je pred tablo zagledala desetko. 
Ah, desetka, srečna desetka, ki se z nikomer ne prepira ...
Kocka se je pognala in skočila proti srečni desetki, 
ta se je prevrnila, kocka pa je padla nanjo.

V tistem trenutku se je šola zatresla od vrha do tal
in skozi okna je posijalo sonce. Svoje tople žarke je poslalo
v vsak kotiček sobe in svetloba je preplavila prostor.
Številke so nenadoma začudene obstale. 
Na ustih se je prikazal nasmeh.





"Zakaj se pa sploh prepiramo?" je vprašala petica. "
To je res čisto brez zveze", je odgovorila šestica. 
"Bodimo raje prijateljice in se skupaj igrajmo!"
je rekla devetka.
"Ja, igrajmo se!" so vzklikale ena za drugo. "Hura!"

Ko je učiteljica stopila v razred, so se srečne številke 
in srečna kocka veselo igrale 
in se vse srečne objemale med seboj.
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O otroški slikanici
KOCKA NA OBISKU

Oh, kakšna zmeda!

Otroška slikanica »Kocka na obisku – Oh, kakšna zmeda!« je nastala v okviru 
nacionalnega Unesco ASPnet projekta »Dobre vesti iz naše šole in našega mesta«, njeni
ustvarjalci pa so učenci in učenke 2. razreda OŠ Ledina iz Ljubljane. Domišljijsko zgodbo
o kocki, ki pride v nenavaden razred številk, kjer številke po prepiru spoznajo vrednost
prijateljstva, so pod mentorstvom učiteljice Marjete Žorž sami tudi ilustrirali.

Na 10. mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo »Na krilih metulja
in laboda« je slikanica v kategoriji osnovne šole na razredni stopnji julija 2012 v
Schwanenstadtu v Avstriji osvojila specialno nagrado.

Ljubica Kosmač, vodja projekta
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