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ČISTI SMETKO 

Čistko in Smetko sta bila prijatelja. Imeni sta dobila po svojih navadah, ki so se zelo 

razlikovale. Čistko je zelo rad pospravljal. Njegova sobica je bila vedno urejena in 

pospravljena. Vsi, ki so ga poznali so bili navdušeni nad njim. Smetko pa je vse predmete 

odvrgel kar na tla. Ni prisluhnil mami, ki ga je opozarjala na nered. Njegova soba je bila pravi 

smetnjak, saj so tam obležali tudi različni odpadki. Opravičeno so ga prijatelji klicali kar 

Smetko. Mnogi ljudje v vasi so se trudili, da bi ga prevzgojili, toda do takrat ni to uspelo še 

nikomur. 
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V vas se je nekega dne preselil deček  Matic s svojo družino. Njihova hiška je stala na lepem 

kraju ob potočku.  

 

 



Matic je bil po svoji naravi podoben Smetku. Bil je precej neposlušen in nereden. Kljub 

maminim opozorilom ni skrbel za red in čistočo. Odpadke je puščal povsod, še posebej rad jih 

je metal v potok ob hiški. To so videli drugi ljudje in ga posnemali. Potok je postajal vse bolj 

onesnažen. Ribe, ki so živele v njem, so se komaj še premikale. Zbolele so in nekatere tudi 

poginile. Matija in njemu podobni pa niso odnehali. Zaradi mnogih smeti, voda v potoku ni 

imela več prostora za svojo pot in se je ob večjem dežju razlila po travnikih, gozdovih. Zalila 

je tudi nekaj hiš, med drugim tudi hiško, v kateri je živel Matic z družino. Vsi ljudje so bili 

prestrašeni in žalostni. Na pomoč so jim hitro priskočili gasilci. S skupnimi močmi jim je 

uspelo odstraniti odpadke in potok je tekel spet po svoji strugi. Odpadke so odpeljali na 

smetišče in se tako  rešili poplave. Ribice so ponovno veselo zaplavale. Vse je bilo v 

najlepšem redu, le Smetko, Matic in drugi neredni ljudje so bili žalostni. Počutili so se 

odgovorne za to nesrečo-poplavo in so želeli popraviti svoja dejanja. Pred vsemi dobrimi 

ljudmi v vasi so obljubili, da odpadkov ne bodo metali v vodo. Še več skrbeli bodo za red in 

čistočo prelepe narave, ki jih obdaja. 

 

Nesreča, ki se je zgodila je tako prevzgojila med drugim tudi Matica in našega nagajivega 

Smetka, ki sedaj ni bil več Smetko, ampak so ga  prijatelji preimenovali. Postal je Čisti 

Smetko. 

 


