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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni! 

V prejšnjih nalogah ste se malo spomnili na značilnosti pomladi, praznike, posebej ste 

raziskovali praznik ljubezni – Gregorjevo. Sledili smo bralnemu škratu Boru, ki zaenkrat nima 

sreče pri iskanju dogodivščin. Kljub svojemu prizadevanju in iznajdljivosti ter marljivemu 

raziskovanju narave ostaja brez neke vznemirljive najdbe, zaklada,…kakorkoli že hočemo to 

poimenovati. Tako je osredotočen na svojem potepu, da ne pozna ne lakote, ne žeje, ne 

utrujenosti. Ne manjka mu volje, energije in optimizma, da bo razburkal svoj vsakdan in kot 

kaže se pošteno pretegnil in morebiti … celo kaj našel… 

 

 

Škrat Bor je prehodil že lep kos poti pa ni našel nič. No, nič posebnega, nič vznemirljivega. Videl 

je,  sicer veliko zelenih rastlin, ki so pokukale iz zemlje in se tako odločile, da je dovolj toplo in 

da so dovolj dolgo spale ter da je čas, da se pokažejo. Oko mu je ujelo veliko cvetnih glavic, ki 

so se dvignile in se obračale za soncem. Opazil je zeleneti drevesa, grmičke nekatera celo 

cveteti. Uzrl je tudi kar nekaj živalskih prijateljev, nekatere bolj slišal, a tega ni iskal.  

Kaj pa je iskal? Zaklad!? 

Kakšen zaklad? Čigav? Kje? Zakaj?  

 Ja, vem, da imate veliko vprašanj. Niste edini! Tudi škrat Bor jih ima kar nekaj… 

Mogoče najprej ugotovimo, kaj je zanj zaklad… 
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Najbrž imate nekako take slike pred očmi? 

No, kaj pa če pomislimo kaj je za nas največji zaklad, kaj je 

za nas zelo pomembno, neprecenljivo? Pomislili bomo na  

družino, prijatelje, sorodnike, sošolce, sošolke, prosti čas…? 

Tako, sedaj smo že bližje temu, kaj je za škrata Bora zaklad. Glede na to, da je bralni škrat, mu 

pomeni branje zelo veliko. Doma ima, v njegovi majhni leseni hišici, sobo v kateri ima samo 

knjige. Tako, prav ste se domislili ustreznejše besede – domačo knjižnico. Ker pa tako hlastno 

prebira vse knjige, mu jih ni nikoli dovolj. Svoje knjige pridno prebira, pospravlja, z njih tudi 

omete prah, predvsem pa, jih skrbno pazi, nikomur jih ne posoja. S police jih vzame le s čistimi 

rokami, najstarejše celo z belimi bombažnimi rokavičkami. Nikoli ne je, pije, kadar jih lista, 

prebira. Ne zvija listov, ne podčrtuje vanje, ne riše po njih. Leposlovne knjige ima urejene po 

abecedi priimka avtorja. Strokovne knjige (predvsem o živalih, rastlinah, vesolju, tehniki, 

medicini, ustvarjanju) pa ima razvrščene glede na tematiko (po UDK-ju). Vsako knjigo tudi 

zavije v prozorno folijo. Ja, no malo mogoče pretirava… Verjetno sedaj že slutite, kaj je zanj 

največji zaklad, kajne? Tako, je, knjige, oziroma, vse, kar lahko prebere!  

Pri branju zares ni izbirčen in prebira vse mogoče knjige, tako zgodbe, pesmi, kot 

enciklopedije,… Nikoli mu jih ni preveč in vsako besedilo prebere od prve do zadnje besede. 

Ampak, kot vse kaže, ta njegov sprehod ne bo obrodil tako željenih sadov, oziroma mu  

napolnil domače knjižnice, ali pač? 

 

 

 

Viri: 

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

https://cdn.kme.si/public/images-

cache/1140xX/2016/01/28/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad/56a9c58b81fb3/8b214d6

4f71ba8d9f259405a03b5f5ad.jpeg 

 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
https://cdn.kme.si/public/images-cache/1140xX/2016/01/28/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad/56a9c58b81fb3/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad.jpeg
https://cdn.kme.si/public/images-cache/1140xX/2016/01/28/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad/56a9c58b81fb3/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad.jpeg
https://cdn.kme.si/public/images-cache/1140xX/2016/01/28/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad/56a9c58b81fb3/8b214d64f71ba8d9f259405a03b5f5ad.jpeg


3 
 

KAKO STE SLEDILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Kako skrbimo za knjige? 

ZA KNJIGE SKRBIMO TAKO, DA… 

 

2.) Katera je tvoja najljubša knjiga, zgodba? Napiši naslov in avtorja. Ilustriraj. 

MOJA NAJLJUBŠA ZGODBA, KNJIGA JE______________________________ 

AVTOR MOJE NAJLJUBŠE ZGODBE JE_______________________________ 

 

3.) Kakšen zaklad išče bralni palček? _________________________________ 

 

4.) Kdo je zate zaklad? Kaj je zate neprecenljivo, ti predstavlja zaklad? Nariši ali napiši. 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kako so knjige v knjižnici postavljene, razvrščene? 

2.) Pusti peresu, da leti, oziroma prstom, da si dajo duška po tipkovnici, in piši o svojem 

največjem zakladu. 

Moj največji zaklad …  

Lahko tudi v obliki pesmi…  

Z                                                                                        
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Ostanite zdravi in zvedavi! 

Škratu pa bomo sledili kmalu naprej…                               Pripravila: Lara Tavčar, knjižničarka 
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