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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi zasledovalci! 

Škrata Bora smo zapustili v gozdu, med aktivnim iskanjem dogodivščin, ki bi ga (morda) 

pripeljale do zaklada. Zaklad zanj predstavlja popisan list papirja, zgodba, pesem, knjiga. V 

nalogah ste se spomnili, kako moramo ravnati s knjigami in kako so knjige pospravljene v 

knjižnici. Razmišljali pa ste tudi o tem, kaj je za vas zaklad. Bralni palček je še vedno na poti… 

Pridružimo se mu… 

 

 

Škrat Bor je bil na poti že toliko časa, da je pojedel vse oreščke, ki jih je imel v žepih in se 

večkrat ustavil ob potočku, ki se je vil skozi gozdiček, da bi se napil. Sonce se je začelo že 

poslavljati in kmalu bo prepustilo prostor na nebu svoji prijateljici luni in zvezdam, zvestim 

luninim spremljevalkam.  

Naš mali prijatelj je ugotovil, da je preveč utrujen in predaleč od doma, da bi se vračal domov, 

zato je sklenil, da si bo poiskal zavetje in mogoče celo našel kakšnega prijatelja, ki mu bo 

ponudil kaj za pod zob. Najprej pa si mora poiskati zasilno streho nad glavo, kakšen zapuščen 

rov, gnezdo, …  

Če ga spomin ne vara, bi morala biti nekje v bližini naravna jama, ki je že od vseh pozabljena, 

ravno prav odmaknjena, na varnem pred nezaželenimi pogledi. Skrenil je s poti, obšel staro 

drevo, ki se je že nevarno nagibalo, se stisnil med dvema ogromnima skalama in prišel do 
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zelenega zidu. Odmaknil je listje, ki se je razrastlo po naravnem pobočju in se tako na gosto 

razbohotilo, da je povsem prekrilo vhod v jamo. Škrat Bor je previdno odmaknil listje, ki je 

zastiralo vhod vanjo, in pred njim se je razkril ta, že tako dolgo od vseh pozabljeni »biser«.  

Razveselil se je, da se je spomnil na ta kotiček in ga začel brž urejati, da bi mu nudil kar se da 

udobno prenočitev. Ometel je stare pajčevine. Veje, ki jih je držal v eni roki, je uporabil za 

metlo in z njimi jamo najprej pometel. Znosil je suho listje na kup. Ponj je moral večkrat v 

bližnjo okolico, kar mu je vzelo kar nekaj časa. Naposled je bilo listja dovolj za prijetno mehko 

posteljo. Manjkal je samo še ogenj, ki ga je seveda brž »pričaral« s pomočjo listja in paličice, 

ki jo je zelo hitro vrtel, tako da je kmalu zaprasketal ognjeni plamenček. Oh, kako prijetno 

svetlo in toplo je postalo v tej votlini! Ko, bi le našel še kaj za pod zob, postal je namreč lačen 

kot volk. A, naj se je še tako trudil, da bi v votlini kaj našel, ni bilo tukaj ničesar. Obrnil je še 

enkrat vse svoje žepe in pri iskanju listja v okolici je upal, da bo našel še kaj užitnega, a našel 

je le šelesteče listje, ki je pričalo o letnem času, ki se je poslavljal. Tolažil se je, da je vsaj na 

toplem in varnem, in se še bližje primaknil k ognju, da bi si ogrel prezeble ročice. Kljub temu, 

da si je sonce prizadevalo ogreti zemljo in izvabiti iz nje vse, ki so pozimi iskali toplote v njeni 

notranjosti, ni imelo še dovolj moči, da bi tudi noči bile prijetno tople. Takoj ko se je sonce 

»skrilo«, se je izgubila tudi topla sled, ki sicer v poletnih mesecih ostaja za njim še pozno v noč. 

»Kljub lakoti«, je pomislil, »sem vseeno na boljšem kot marsikateri pravljični junak.« 

Škrat Bor je zelo rad prebiral pravljice in tako mu je na misel prišla zelo žalostna pravljica. 

Spomnil se na revno deklico, ki je v snežnem metežu, na Silvestrovo,  zelo skromno oblečena 

morala za preživetje prodajati vžigalice. Očeta se je bala, saj jo je pretepel, če ni ničesar prodala 

in ni ničesar zaslužila.  

»Joj, pa ravno na to žalostno pravljico  

sem se moral spomniti«, je zatarnal škrat,  

ko mu je po licu spolzela solza… 

 

Viri: 

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

https://i.ytimg.com/vi/Z3fM-XPXAhU/maxresdefault.jpg 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Z3fM-XPXAhU/maxresdefault.jpg


3 
 

KAKO STE SLEDILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Ali poznaš avtorja/e zgornje pravljice o nesrečni deklici? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) HANS CHRISTIAN ANDERSEN    

b) JACOB LUDWIG KARL IN WILHELM KARL GRIMM 

c) SVETLANA MAKAROVIČ 

 

2.) Kdaj se zgodba dogaja? Dopolni. 

ZGODBA SE DOGAJA NA _______________________ NOČ.  

 

3.) Zakaj je deklica prodajala vžigalice? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) ŽELELA JE ZASLUŽITI ZA SLADKARIJE   

b) KER SO BILI DOMA TAKO REVNI, DA JE POMAGALA S SVOJIM DELOM PREŽIVLJATI 

DRUŽINO 

c) KER JI JE BILO DOLGČAS 

 

4.) Ilustriraj deklico, kakor si jo ti predstavljaš. 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kdo je avtor zgodbe o nesrečni deklici? Kaj veš še o njem?  

 

 

2.) Katere pravljice je še napisal? 

 

 

3.) Ali poznaš še kakšno pravljico, kjer so otroci morali delati za preživetje? Katero in 

kdo je avtor? 

 

4.) Razmisli o vlogi/ položaju otrok nekoč in danes. Ali so kakšne razlike? Najdeš tudi 

skupne točke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


