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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi poslušalci! 

Škrat Bor je ravno zaključil pripoved o medvedu, ki je na sprehodu končno vsem pokazal svoj 

novi dežnik, ob tem pa dokazal, da ima res veliko srce, saj je vzel kar nekaj premočenih živali 

k sebi pod dežnik. Potem pa je našel še svojo »sliko« in jo odnesel domov.  

Ali je res našel svojo sliko? Kaj je storil, ko je prišel domov? Verjamem, da ste se zabavali v 

odkrivanju obeh zgodbic (Pod medvedovim dežnikom avtorice Svetlane Makarovič in  

Zrcalce, ki jo je napisal Grigor Vitez), ki ju je naš škrat združil v eno in bili tudi ustvarjalni pri 

pisanju in ilustriranju svojih zaključkov pravljic. Ni bilo pretežko, kaj? 

Kaj počneta pa sedaj naša prijatelja? 

Pokukajmo k njima… 

 

Medved Jaka je seveda kmalu ugotovil, da sta to dve pravljici, ki ju vsi dobro poznamo, in 

sicer Pod medvedovim dežnikom pisateljice Svetlane Makarovič in Zrcalce, pravljica, ki jo je 

napisal Grigor Vitez .  

Škrat Bor mu je pritrdil in se mu navihano pomežiknil. »Si slišal, nastala je čisto nova 

pravljica!« je bil vesel škrat. 

 »Ja, res je, pa še tako zabavno se zdi,« se je navduševal tudi kosmatinec Jaka. 

»Ali bi poskusil tudi ti in mi povedal kakšno pravljico?« ga je vprašal škratji prijatelj. 
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»Ojoj, počakaj malo, jaz ne pripovedujem pravljic, jaz jih poslušam ,« se je prestrašil Jaka.  

»No, no zagotovo imaš veliko domišljije in poznaš tudi na kupe pravljic, zgodbic,« ga je 

spodbujal naš knjigoljub. 

»No, prav, bom poskusil,«… Medved Jaka je začel pripovedovati: 

»Mali medvedek Gašper je žalosten sedel pred svojim brlogom na robu gozda. Vedel je, da se 

bliža mrzla zima in da si bo moral poiskati kotiček, kjer jo bo prespal Pomislil je, da bi bilo lepo, 

če bi vsi medvedi skupaj prespali zimo  v velikanskem brlogu. Vesel je to idejo zaupal tudi 

ostalim medvedom, a vsi so ga zavrnili, češ da je prelen, da bi si sam zgradil svoj zimski brlog. 

Lastovka mu je predlagala, da gre z njo na jug, kjer so sonce, palme, pesek in morje. Gašper se 

je odločil in odšel za smrčkom. Začelo je snežiti in Gašper se je kmalu tresel od mraza in 

utrujenosti. Naenkrat je videl v snegu majhen tovornjak. Previdno je odšel do tovornjaka in 

našel v njem tri prestrašene polhe. Polhe je prepričal, da so ga spustili v tovornjak in kmalu so 

vsi zaspali. Medvedek se je z aaačih prebudil in povedal polhom zgodbo o lastovki in odhodu 

na jug. Polhom je odločno zatrdil, da gredo na jug s tovornjakom. Na poti se jim je pridružil 

jazbec in druge živali. Ko so prišli na jug pa so Gašper in polhi ugotovili, da je tu zelo vroče. 

Gašper se je prebudil in videl, da na njegovem trebuhu ležijo polhi, in da mu je zato tako vroče. 

Prebudili so se tudi polhi in skupaj so ugotovili, da so prespali zimo in dočakali pomlad. Gašper 

je prišel do zaključka, da ni odšel na jug. Poslovili so se in se dogovorili, da se jeseni spet srečajo 

in zlezejo v tovornjak, tako bodo skupaj vsako zimo sanjali o toplih krajih.« 

»O, kako čudovita zgodbica! Te pa ne poznam.  

Kako je naslov zgodbici?  

Počakaj, si jo moram zapisati,« je bil navdušen škrat Bor. 

 

Viri: 

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

De Beer, Hans. 1994. Medvedek, o čem sanjaš? Ljubljana: Založba Kres 

https://cdn.kupiknjigo.si/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d

6e5fb8d27136e95/m/e/medvedek_o_cem_sanjas.jpg 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Pri zapisovanju zgodbice se je škratu Boru mudilo in  naredil je nekaj napak 

(podčrtane besede). Ali jih znaš popraviti? 

 

MALI MEDVEDEK GREGOR JE VESEL SEDEL PRED SVOJIM BRLOGOM NA ROBU GOZDA.  

VEDEL JE, DA SE BLIŽA MRZLA POMLAD IN DA SI BO MORAL POISKATI KOTIČEK, KJER JO BO 

PRESPAL. 

LISICA MU JE PREDLAGALA, DA GRE Z NJO NA JUG, KJER SO SONCE, PALME, PESEK IN MORJE. 

 GAŠPER SE JE ODLOČIL IN ODŠEL ZA REPOM.  

ZAČELO JE DEŽEVATI IN GAŠPER SE JE KMALU TRESEL OD MRAZA IN UTRUJENOSTI.  

NAENKRAT JE VIDEL V SNEGU MAJHEN AVTOMOBIL.  

PREVIDNO JE ODŠEL DO TOVORNJAKA IN NAŠEL V NJEM TRI PRESTRAŠENE BOLHE.  

POLHOM JE ODLOČNO ZATRDIL, DA GREDO NA SEVER S TOVORNJAKOM.  

NA POTI SE JIM JE PRIDRUŽIL JEŽ IN DRUGE ŽIVALI.  

KO SO PRIŠLI NA JUG PA SO GAŠPER IN POLHI UGOTOVILI, DA JE TU ZELO MRZLO.  

GAŠPER SE JE PREBUDIL IN VIDEL, DA NA NJEGOVEM HRBTU LEŽIJO POLHI, IN DA MU JE ZATO 

TAKO VROČE.  

PREBUDILI SO SE TUDI POLHI IN SKUPAJ SO UGOTOVILI, DA SO PRESPALI ZIMO IN DOČAKALI 

POLETJE.  

 

2.) Glavne junake tudi nariši. 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

 

1.) V zgodbici so glavni zaspanci medvedek Gašper in polhi.  

 Ali bi si lahko izmislil  poved z besedami, ki se začnejo na črko P ali M? Ali ti uspe 

celo zgodbica? V pomoč so primeri spodaj. 

 

Poved: 

Polhi prespijo pri puhastem, prijaznem, potrpežljivem prijatelju v prevrnjenem poltovornjaku.  

Zgodbici: 

Pridna Petra peče piškote. Pride prijateljev pes Piko. Pogleda Petro, proseče prosi: » Piškot?!« 

Petra prijazno ponudi pravkar pečeno polovico piškota. Pes pogleda ponujeno, pazljivo 

povoha, poje piškot in poliže Petrine prste. Ponovno proseče pogleda Petro. Petra pomoli 

preostalo polovico. Pes pogoltne polovico. Petra  pokaže psu prazen pladenj. Pes pogleda v 

pekarno, prazne police, pult, peč s praznim pekačem. Petra pomaha psu v pozdrav .  

ali 

Medved Marko malica med. Med malico mljaska. Mirno malico motijo male miške.  

 

2.) Ali poznaš kakšen rek, pregovor ali primero (komparacijo), kjer so omenjene živali? 

Na primer: 

Spi kot polh. Biti debel kot polh. Biti močan kot medved. Biti grob kot medved. 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 

 


