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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni! 

V prejšnjih nalogah ste se malo spomnili na živali, kako se pripravijo na zimo in kako jo 

preživijo. Živali poznajo kar nekaj načinov, da se spopadejo s tem, najneprijaznejšim letnim 

časom, ko je hrane malo. V kolikor se temperature spustijo pod nič, je potrebno biti kar 

iznajdljiv ali pa vsaj dobro pripravljen, da te debela snežna odeja ne preseneti. Verjamem, 

da ste našli tudi veliko pregovorov in rekov o živalih.  

No, sedaj pa je že čas, da pogledamo, kje se potepa in kaj počne škrat Bor… 

 

 

Škrat Bor radoveden in razigran kot vedno! Razgledoval se je okoli sebe, preskočil vejo tu, 

brcnil kamenček tam, pokukal za ogromno skalo ob poti, ali je tam kaj zanimivega, pogledal v 

ptičje gnezdo na bližnjem grmu, ki je bilo na njegovo žalost prazno, spustil se je celo v zapuščen 

rov, kjer je bilo vlažno in mračno, tako da jo je hitro ucvrl stran, a našel ni nič.  

Nadaljeval je svoj pohod, si požvižgaval in še nadalje napenjal oči, da bi videl, kaj vznemirljivega 

in pazljivo prisluškoval zvokom v naravi, da ne bi preslišal še tako neznatnega šuma. Obrnil je 

vsak večji list, kjer pa je zmotil le pridne mravlje pri njihovem delu, vtaknil nos v vsak cvet, s 

tem pa je le tvegal, da ga piči kakšna čebela, pokukal v vsako gnezdo, luknjo, a kar ni imel 

sreče, saj je izgledalo, kot da so vse živali odšle iz svojih toplih lukenj, gnezd.  
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Kam pa naj bi odšle? Mogoče  po hrano ? Sonce je končno malo pokukalo izza oblakov in malo 

pobožalo zemljo, kar je dajalo slutiti, da zima izgublja svojo moč. Ja, vsi gozdni prebivalci so si 

želeli pomladi! Pomladi, ko se najde več hrane, ko je topleje, ko se dnevi bolj »raztegnejo«, ko 

je več časa svetlo in ko ni nevarnosti, da se zbudiš prekrit z belo odejo. Pomladi se ptice selivke 

vrnejo v domače gnezdo in  gozd oživi. Zopet se v krošnjah oglasi ptičje petje, ki  predstavlja 

najlepši zbor. Ptički se spomladi »ženijo« in poskrbijo za svoj zarod, svoje mladiče. Ali veste, 

kdaj naj bi se ptički ženili? Kako imenujemo ta »praznik«? Tako je, to naj bi bilo Gregorjevo. 

»Gregorjevo, je praznik, ki se praznuje 12. marca, na god sv. Gregorja. Šega ima korenine v 

predkrščanski dobi, vendar se je pri ljudeh uveljavilo prepričanje, da predstavlja prihod 

pomladi, saj se je po starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del 

dneva postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na 

Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan ‘ptički 

ženijo’, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci. 

 

 

 

Ko je veljal še stari julijanski koledar je Gregor Veliki, znan kot prinašalec luči, godoval prav na 

prvi spomladanski dan, ko je navadno že toplo.« (Iz Wikipedije, proste enciklopedije) 

Tudi ostale živali so aktivnejše, saj sonce prebudi še največje zaspance.  

Škrat Bor si ni pokvaril razpoloženja s tem, ko vsaj zaenkrat, ni našel pustolovščin, ki jih je tako 

željno in zavzeto iskal, ampak je z iskrico v očeh, pesmijo na ustih, pogumno oprezal za 

dogodivščinami naprej… 

Viri: 

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

https://www.radio-

odeon.com/site/assets/files/28759/gregorjevo12032019_fotor.800x0.jpg 

 

 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
https://www.radio-odeon.com/site/assets/files/28759/gregorjevo12032019_fotor.800x0.jpg
https://www.radio-odeon.com/site/assets/files/28759/gregorjevo12032019_fotor.800x0.jpg
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KAKO STE SLEDILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)                                                 

1.) Kdaj je začetek pomladi? Kaj je značilno za pomlad? 

2.) Kateri prazniki so v pomladnem času?  

3.) Kateri praznik je omenjen v besedilu? 

 

 

 

     STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.)  

1.) Kako pozorno ste prebrali besedilo? Poskusite odgovoriti na spodnja vprašanja. 

1.) Kdaj se praznuje Gregorjevo?  

2.) Kako daleč nazaj segajo korenine tega praznika?  

3.) Kaj naj bi se dogajalo na ta praznik po ljudskem izročilu? 

4.) S kom je ta dan povezan? 

 

2.) Kakšne šege in navade so povezane s tem praznikom? (raziskujte po spletu, knjigah… ) 

3.) Ali poznate še kakšen podoben »praznik«, ki ga praznujejo zaljubljenci?  

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

Škratu pa bomo sledili kmalu naprej…       

            

        Pripravila: Lara Tavčar, knjižničarka 

 


