
Ne pametuj, ločuj! 

JOGURTKOVA ZGODBA 

Živijo, moje ime je Jogurtko. Sprva sem bil le običajen lonček za jogurt, a se je vse 

spremenilo. Sedaj pa vam bom povedal, kako se je vse to zgodilo, in mi zato le 

prisluhnite! 

Izdelan sem bil v neki tovarni, ki je izdelovala lončke, take in drugačne. Imel sem 

mnoge prijatelje, s katerimi smo se skupaj tiščali in se smejali. V nekem zaboju pa so 

nas odnesli v tovornjak, ki nas je odpeljal v Ljubljano v Ljubljanske mlekarne. Bilo je 

kot v nebesih. Toliko mlečnih izdelkov, da te kap! Tam So me tudi tetovirali z 

jagodami in nekimi napisi. Kar naenkrat pa sem postal težji. Prijatelji so mi povedali, 

da sem poln jagodnega jogurta, kar si mi je zdelo enkratno. Dobil sem tudi kapo, tako 

srebrno, porisano z jagodami.  

Kar naenkrat sem se znašel v trgovini. Tam sem opazil mnogo embalaž, takih in 

drugačnih. Potem pa so se pred mano znašli ljudje. Neka punčka me je zagrabila in 

dala v košaro, v kateri je bilo tudi veliko drugih jedi, pijač, škatel, vrečk itd. Peljal sem 

se kar nekaj časa v avtu, nakar sem bil kar naenkrat v polnem hladilniku. Minil je 

točno en dan, ko me je ista deklica vzela iz hladilnika in kar naenkrat sem bil že 

prazen. Povem vam, prej kot v dveh minutah ni bilo v meni več jagodnega jogurta. 

Ugotovil sem, da je z mano konec, saj sem mislil, da me bo vrgla v smeti. A na čudež 

me ni! Lepo me je oprala z dišečim detergentom, ki se je tako lepo in nežno penil. 

Tisti dan je bil zame najboljši. Postavila me je na mizo, kjer je bilo mnogo različnih 

barvic, lepil, papirjev, bleščic … Deklica je zagrabila čopič, ga pomočila v barvo in me 

začela barvati. Niti ene jagode ni bilo več videti, postal pa sem prav mnogobarven. 

Name je nalepila mnoge vzorčke, takih in drugačnih barv in oblik. Na koncu pa me je 

posula še z zelo lepimi barvnimi bleščicami, da sem sedaj kot najlepša zvezda na 

nebu. Nato me je odnesla ven in me napolnila z zemljo in vanjo dala prečudovito 

rožico, ki jo vsak dan zaliva. Postal sem najlepši cvetlični lonček, kar jih obstaja. 

Povem vam, da nas, lončke in drugo embalažo, raje pametno uporabite, kot pa da 

vse to mečete v naravo ali pa vse odpadke odložite v en in isti smetnjak. Raje 

reciklirajte ali pa nas uporabite na tak način, kakor je mene ta deklica. In verjemite 

mi, če boste tako ravnali, bo vse mnogo lepše. 
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