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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni! Upam, da ste se prebili skozi vse zanke in uganke v prejšnjih nalogah o 

bralnem škratu. Ne dvomim, da ste spoznali škrata nekoliko bolj podrobno in, da ste si 

zapomnili, kaj ima rad in česa ne mara. Ali vas zanima, kaj počne? No, kar za njim in berite 

dalje! 

 

 

 

Na sončen pomladni dan se je škrat Bor odpravil na sprehod. Pred tem je seveda poskrbel za 

vse cvetlice na okenskih policah, kjer so v  zelenih koritih za rože, ravno cvetele trobentice, 

vijolice in zvončki. Iz soda ob levem vogalu pročelja svoje hišice je zajel čisto deževnico in jo 

prelil v moder zalivalnik, s katerim je »obiskal« čisto vsako cvetlico. Med zalivanjem si je 

veselo požvižgaval in prepeval. Mogoče, kaj mogoče, zagotovo prepoznate pesmico, ki jo 

prepeva veseli škrat Bor! Takole gre: 

»Metuljček cekinček, ti potepinček, kje si pa bil?                          

Pri majceni cvetki, beli marjetki, medek sem pil.     

Potem ko želodček, poln kot sodček, bil je nalit,  

sem rekel marjetki, majceni cvetki, zdaj sem pa sit!«                

(Bitenc, Janez. Metuljček cekinček)                                                                                                                                                                           



2 
 

Potem, ko je poskrbel za vse cvetje, je zavil še na vrt in zalil svoje gredice. Poskočil je od 

veselja, ko je opravil vse delo na vrtu in se odpravil čez jaso proti gozdu. 

Nad njim je sijalo pomladno sonce, metulji so mu plesali okoli glave in ptice so mu prepevale 

na uho. Oh, ravno tam je zagledal par lisic, pod mogočnim hrastom je spal mlad srnjaček in 

ravno pred nosom mu je priskakljal zajec. Ojoj, kmalu bi pohodil krta!  

Prispel je do brvi, ki je vodila čez potok in pogumno zakorakal nanjo. Na drugi strani potoka 

se je vila ozka gozdna stezica, ki jo je škrat zelo dobro poznal. Pot ga je vodila mimo treh 

mogočnih hrastov, mimo grmičevja, pa čez jaso, ki je obdana z nizko podrastjo, med katero 

se da najti marsikaj užitnega.  

Ja, škrat Bor zelo dobro pozna užitne sadeže, plodove gozda. Zelo natančno pozna rastline, 

ve kateri del rastline je uporaben, užiten, oziroma kako ga pripraviti, da bo najokusnejši pa 

tudi, da bo najbolj v pomoč. Seveda tudi ve, kje raste določena zdravilna rastlina in kdaj jo 

iskati. Kar sline so se mu pocedile, ko je pomislil na lansko poletje, ko je prav tu, na tej gozdni 

jasi našel ogromno jagod, kasneje pa tudi robidnic in borovnic. V misli so se mu prikradli 

sladki spomini na jagodno marmelado, borovničevo torto, zavitek z robidnicami... Oh, ne, ne, 

ne prenehati mora razmišljati o hrani, sicer ne bo videl ničesar več, ampak samo, kaj bi lahko 

pojedel. 
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KAKO POZORNI STE BILI PRI BRANJU?  

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)  

1.) Ali se še spomnite, koliko živali je škrat Bor srečal na svoji poti? Ali jih lahko po vrsti 

naštejete? 

2.) Ali poznate še kakšno pomladno pesmico? Kar pogumno si jo zamrmrajte, zažvižgajte 

ali zapojte. Izdelate lahko tudi glasbilo (ropotuljico,…), ali pa pobrskate za predmeti, s 

katerimi lahko spremljate, popestrite prepevanje. 

3.) S starši poskusite pripraviti, speči kakšno sladico. 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.)  

1.) Poskusite sestaviti kakšno pomladno pesem. Lahko uporabite tudi besedo POMLAD 

za začetek vsake vrstice vaše pesmice.  
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2.) Ali veste kako to pesniško figuro imenujemo? Poznate kakšno pesem, ki vsebuje to 

pesniško figuro ali pesnika, ki jo je uporabil? 

3.) Napišite recept za sadno sladico in jo poskusite tudi pripraviti. 

 

Zaenkrat ostanite zdravi in zvedavi! 

O škratu pa bomo kmalu izvedeli  kaj več..       

            

        Pripravila: Lara Tavčar, 

knjižničarka 
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