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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi poslušalci! 

Škrat Bor in medved Jaka sta na varnem, toplem in si pripovedujeta katere zgodbe in pesmi 

o medvedih poznata. Bralni škrat je ravno obljubil kosmatincu, da mu bo povedal zgodbo o 

medvedu.  

V nalogah ste se pozabavali in se spomnili na našega velikega pesnika Srečka Kosovela.  

Katero zgodbo je izbral naš knjigoljub boste kmalu izvedeli… 

Pokukajmo k njima… 

 

Škrat Bor je začel pripovedovati: »Medved je dobil za rojstni dan velik rdeč dežnik. Bil je tako 

vesel, da se je odpravil kar z njim na sprehod, čeprav ni bilo dežja. Šel je naprej po gozdu in ni 

opazil, da se je medtem pooblačilo in začelo je deževati. »Končno, lahko pokažem vsem svoj 

novi dežnik!« se je razveselil medved in odprl svoj dežnik. Kmalu je zagledal lisico, ki se je 

sprehajala. Prav tako z dežnikom. Lepo jo je pozdravil, a ona mu ni niti odzdravila. Šel je dalje 

in srečal srnico, ki je bila čisto premočena. Zasmilila se mu je in povabil jo je pod svoj dežnik. 

Srnica mu je zaupala, da je prosila že lisico za prostor pod dežnikom, a ta o tem ni želela nič 

slišati. Medved je bil dobrega srca in jo hitro potolažil, da je dovolj prostora pod njegovim 

dežnikom. Tako sta šla dalje in srečala zajčka, prav tako vsega premočenega. Tudi njega sta 

vzela pod dežnik. Zajček je povedal, da je tudi on prosil lisico, da bi ga vzela pod dežnik,  a ga 

je ta le grdo pogledala. Kmalu pa so srečali veverico, ki seveda tudi ni imela dežnika in jo vzeli 
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k sebi pod dežnik. Veverica se je razveselila, saj lisica je ni želela vzeti k sebi. Srečali so še miško 

in jo tudi vzeli na suho, pod rdeč medvedov dežnik. Bili so dobre volje in si prepevali vesele 

pesmi. Dež je počasi ponehal in živali so se še enkrat zahvalile medvedu in odšle vsaka na svoj 

konec. Medved pa je zaprl svoj dežnik in ves vesel odbrundal domov. Vendar še preden je 

prišel do doma je zaslišal prepir in zagledal, tam, na gozdni jasi, da se prepirajo šoja, zajec in 

veverica. Ko se jim je približal in jih povprašal, zakaj se prepirajo, so mu povedali, da je zajec 

našel svojo sliko v gozdu. »V čem je pa tu težava?« ni mogel razumeti medved. »V tem, da 

slika ni njegova«, mu je hitela razlagati veverica, »ampak moja!« »Toda to sploh ni res,« se je 

oglasila sedaj še šoja, » ta slika je vendar moja!«  Medved se je odločil, da še sam pogleda to 

sliko. Toda, ko jo je vzel v roke, je ugotovil, da  je to njegova slika. To je jasno povedal tudi 

prepirljivcem, vzel svojo sliko in se odpravil dalje. Sedaj je imel v desni roki dežnik, pod levo  

pa je stiskal k sebi svojo sliko,« je zaključil svojo pripoved naš škrat.  

»Joj, kako lepa pravljica,« je bil navdušen medved Jaka, »čeprav se mi zdi, da mi je nekam 

znana.« 

»Zagotovo, ti je znana, saj sem zmešal dve pravljici v eno,« se je nagajivo nasmejal bralni škrat. 

»Ali uganeš kateri pravljici sta to?« je bil radoveden naš pripovedovalec. 

Medved Jaka je nagubal čelo in se zamislil… 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Kateri pravljici sta omenjeni v zgornjem besedilu ? 

a) POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM in ZRCALCE 

b) MEDVEDEK, O ČEM SANJAŠ?  In TRIJE MEDVEDI 

c) OBISK ZA MEDVEDA in LOV NA MEDVEDA 

 

2.) Kaj se je zgodilo, ko je prišel medved domov s svojo »sliko« in z dežnikom? Ali je res 

našel medved svojo » sliko «? Nariši svoj konec zgodbe.  

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kateri pravljici se skrivata v zgornjem besedilu in kdo sta avtorja pravljic? 

 

2.) Napiši konec zgodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


