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KNJIGOLJUB – 1., 2. IN 3. TRIADA 
 

NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM...             

         

Vsem, ki se dolgočasite in ne veste, kaj bi počeli, ali pa samo radi berete, pozdravljeni!  

Spoznali boste škrata, ki rad bere, zato smo ga poimenovali kar bralni škrat.  

Ali vas zanima, kako mu je pa pravzaprav ime, kje živi in kaj se mu dogaja?  

Potem pa,  kar berite pogumno naprej! 

Preden pa gremo z njim na sprehod, pokukajmo, kje in kako škrat živi...                                               

Nekoč je živel globoko v gozdu, pod krošnjami najstarejših dreves, škrat. Glede na to, da 

škratje dočakajo visoko starost, živi najbrž tam še danes... 

Njegova majhna hišica je stala na jasi, daleč stran od radovednih pogledov. Zgrajena je bila iz 

lesenih brun. Na pročelju so bila mogočna hrastova vrata, ki so se le redko odprla 

obiskovalcem. Škrat je namreč ljubil samoto in ni bil pretirano gostoljuben. Tako so imela 

vrata v njegov dom na sredini manjšo zastekljeno pravokotno odprtino, zavarovano z železno 

mrežo. Skozi katero je škrat zanesljivo preveril, kdo si želi k njemu in skrbno premislil, preden 

je vrata dejansko tudi odprl. Nad vrati je bila pritrjena rogovilasta veja, na njej pa je bil šopek 

suhega cvetja.  

Na obeh straneh vrat je bilo okno z zelenimi polkni. Po dve okni z zelenimi polkni sta bili tudi 

na desni in levi strani hiše. Pod okni so bila pritrjena zelena korita za rože. V njih pa je cvetelo 
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cvetje najrazličnejših barv in oblik. Tako si je spomladi vzel čas in v koritih občudoval najprej 

prve znanilce pomladi. Ali veste kateri so to?  

Verjamem, da ste vsi takoj pomislili na bele zvončke, trobentice, ki so v naravi rumene, izven 

narave, po mestnih vrtovih in balkonih, oknih pa se bohotijo v vseh mogočih barvah, na 

vijolične in bele (oh, da tudi bele!) vijolice in bele, rumene, oranžne, vijolične žafrane, ... Ko, 

so prvi znanilci, povesili svoje glavice, se je posvečal rumenim narcisam in rdečim tulipanom, 

pa vrtnicam vseh barv in sort , mačeham, begonijam,... Ja, res je bil navdušen nad cvetlicami!  

Seveda so stala na zadnji steni, nasproti vhoda, še vrata za izhod v gozd. Škrat je bil namreč 

zelo previden, vedno je želel imeti na razpolago vrata za pobeg, v primeru najrazličnejših 

nevarnosti. 

 Streha je bila prekrita z lesenimi deščicami – skodlami. Na spodnjem robu strehe sta stala 

stala lesena žlebova, v katerih se je zbirala deževnica. Ta je po ceveh odtekla v lesena  soda, 

ki sta stala ob levem in desnem vogalu pročelja. Z deževnico je oskrboval svoje cvetje, pa tudi 

majhen vrtiček, ki se je bohotil za hiško. Na vrhu slemena se je mogočno dvigal v nebo 

kamnit dimnik. Iz katerega se je pogosto kadilo, kar je dalo slutiti, da je škrat rad doma.  

 

 

 

Viri: 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg 

Pripravila: Lara Tavčar 

KAKO POZORNI STE BILI PRI BRANJU?  
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Mlajši radovedneži (1. -3. raz.) se preizkusite tako, da poskusite ilustrirati škratovo hišico 

glede na opis v besedilu. Saj ne bo pretežko, kajne! 

Starejši radovedneži (4.-6. raz.) pa se lahko »spopadete« s spodnjimi vprašanji. 

1. Kje leži dom bralnega škrata? 

2. Iz katerega materiala je bila zgrajena škratova hišica? 

3. Kakšna so vrata v škratovo domovanje? 

4. Kakšne barve so polkna? 

5. S čim je prekrita streha? 

6. Kaj se zbira v žlebovih na robu strehe? 

7. Zakaj potrebuje škrat deževnico? 

8. Katero cvetje ima škrat rad? 

Tudi vi seveda, lahko ilustrirate škratovo hišico! 

Zaenkrat ostanite zdravi in zvedavi! 

O škratu pa bomo kmalu izvedeli  kaj več... 

 

 

 

Pripravila: Lara Tavčar, knjižničarka 

 

 


