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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi zasledovalci!  

Tako, sedaj vemo o bralnem škratu, že kar veliko; kako mu je ime, kako izgleda, kaj mara in 

česa ne, ter kje leži in kakšna je njegova hišica. Ob prepevanju pomladnih pesmic sledimo 

škratu Boru  na njegovem sprehodu skozi gozd, kjer je srečal kar veliko živali in prišel do 

jase, kjer je obujal spomine na poletje in sladkanje s plodovi narave. Upam, da ste si z njim 

prepevali in pripravljali okusne sadne sladice in se z njimi tudi sladkali. Ali vas zanima 

nadaljevanje njegovega potepanja? Kar za menoj… (berite dalje) 

 

 

Škrat Bor se je kar boril s spomini na poletje, ki so imeli okus po jagodah, robidnicah in 

borovnicah. Toda premagal je skušnjavo, da bi se obrnil in odšel domov po kakšen prigrizek.  

Odločen je bil, da gre po gozdu in najde kaj novega, zanimivega, kar je spregledal, ko je bil 

zadnjič na podobnem raziskovalnem potepu. No, ali se je zbudila in dvignila svojo glavico 

kakšna nova cvetlica, ali je pokukala iz spanja kakšna nova zel. Ali je mogoče zrastlo kakšno 

novo drevo? Mogoče pa bo zagledal tudi kakšnega »zaspanca«, ki se je prebudil...  

Ali veste, katere živali se pomladi prebudijo iz zimskega spanja? Vem, da je to lahko!  

Vem, da vsi veste, da »medvedi in veverice nimajo pravega zimskega spanja, krajša obdobja 

le predremajo v svojem brlogu in gnezdu. Drugače je z ježi, netopirji, podleski in polhi, ki 

zimo zelo trdno prespijo.  
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Zlasti polhi so veliki zaspanci, saj spijo več kot šest mesecev. Z debelo zalogo podkožne 

maščobe se zavlečejo v drevesna dupla, v luknje med skalami in koreninami, včasih celo na 

podstrehe hiš. Zvijejo se v klobčič, pokrijejo se s košatim repom in zaspijo. Temperatura se 

jim močno zniža, telesne funkcije se zmanjšajo na minimum in takega polha ni mogoče 

prebuditi. Reka »Debel kot polh« in »Spi kot polh« kar držita.«  

(Bizjak, Vojko. 2020.  Zeleni raj) 

 

 

 

Škrat Bor se je zavihtel na spodnjo vejo mogočnega drevesa in se urno kot veverica povzpel 

višje na drevo. Vzravnal se je oklepajoč se drevesa in se razgledal po okolici. Pred njim se je 

razprostiral hrastov gozd, drevesa so se šele otresla bele odeje, tako da  listnate krošnje 

dreves mu še niso zastirale preveč razgleda. Aha, tam je videl siničje gnezdo, pa v travi pod 

drevesom pred njim se sprehaja kos, na levi strani je videl samo še veveričji rep, ki mu je 

izginil tako urno izpred oči, da ni bil čisto prepričan, ali je bila res veverica, ali se mu je samo 

zazdelo. Pred njim na tleh pa kar nekaj svežih krtin. No, no je zadovoljno pomislil, počasi pa 

postaja že bolj živahno in veselo. Razigrano si je zažvižgal in se spretno spustil na tla. Pospešil 

je korak in veselo odhitel naprej… 
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KAKO STE SLEDILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)  

 

1.) Katere živali zimo prespijo in katere jo predremajo? 

 

2.) Katera dva reka sta omenjena v besedilu? 

 

 

3.) Živali , ki jih je srečal škrat Bor lahko tudi ilustrirate. 

 

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.)  

 

1.) Kako se živali pripravijo na zimo? 

 

2.) Poiščite še kakšne reke o živalih. 

 

 

 

Zaenkrat ostanite zdravi in zvedavi! 

Škratu pa bomo sledili kmalu naprej…       

            

        Pripravila: Lara Tavčar, 

knjižničarka 
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