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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi poslušalci! 

Medved Jaka je dokazal, da ne posluša rad zgodbic, ampak jih tudi lepo pripoveduje. Škrata 

Bora je razveselil z novo pravljico, ki jo je hitel zapisovati. Ob tem pa je naredil kup napak.  

Ni jih bilo težko popraviti, kajne? Lahko ste se preizkusili tudi v sestavljanju povedi ali 

zgodbice z besedami na črko P ali M. Ali ni zabavno? 

Verjamem, da našima prijateljema ni dolgčas. Najverjetneje sta sredi nove zgodbe. 

 Pa jima prisluhnimo… 

 

 

Medveda Jako je veselilo, da je lahko tudi on presenetil škrata in to s pravljico z naslovom 

»Medvedek, o čem sanjaš?« avtor pravljice pa je Hans de Beer. Naslov je zaupal tudi škratjemu 

knjižnemu molju, da jo bo poskusil poiskati v kakšni knjižnici.  

»Oh, pravkar sem se spomnil Jaka,« je vzkliknil škrat, » ali veš, katera pravljica je v tem času še 

posebej aktualna?« 

»Ali misliš, kaj v povezavi z veliko nočjo? Praznikom, ki je za ljudi, sploh pa za otroke okoli 

mojega brloga, zelo pomemben praznik?« je razmišljal na glas kosmatinec. 

»Ja, ja pravljica, ki pripoveduje o tistem, ki nosi otrokom pirhe, kar je sploh za otroke 

najpomembneje.« 
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»Misliš, kdo proučuje stare velikonočne običaje, izdeluje okraske, zbira jajca, se ukvarja s 

poslikavo pirhov, predvsem pa pripravlja velikonočna darila - pirhe za otroke?« je nadaljeval 

medved. 

»Ja, marsikje tudi skrije pirhe, da jih otroci iščejo,« je nadaljeval škrat. »Verjetno poznaš staro 

nemško zgodbo o materi, ki je bila siromašna in svojim otrokom ni mogla kupiti hrane oziroma 

daril. Znašla se je tako, da je pobarvala jajca, ki jih je skrila v grm, otrokom pa je povedala, da 

se v grmu skriva presenečenje. Ker se je v istem trenutku med pirhi pojavil zajec, so bili otroci 

prepričani, da jim je prav on prinesel darilo.« 

 »Ampak to še ne razjasni tega, kdo je velikonočni zajec,« je razmišljal medved. »Ali ti veš kaj 

o tem zajčku?« je bil radoveden. 

»Ja, poznam pravljico. Kar prisluhni mi in se čudi. No, takole je bilo…  

Radovedni sivi zajec se je neke pomladi silno dolgočasil. Srečal je zvito lisico in ji to zaupal. 

Svetovala mu je, naj stopi do medveda in bila je prepričana, da mu bo ta zagotovo našel kakšno 

delo. Zajček je takoj odbrzel k medvedu. Ko se je medved vrnil domov, je našel pred svojim 

brlogom zajca in ga povabil k sebi. Dolgouhec mu je povedal, da išče delo. Medved ga je 

povprašal, kaj ga zanima. Toda zajček ni znal prepričljivo odgovoriti. Ko pa ga je medved 

pobaral, kaj vse zna, se je zajček le potrudil in jezik se mu je razvezal, tako da je prepričal 

medveda, da zna  veliko stvari. Prijazni kosmatinec se je zamislil in začel naštevati katere živali 

so zadolžene za posamezno delo. Za čiščenje so zadolžene mravlje, ostale žuželke, za bujenje 

škrjančki, za nočno glasbo sove, čuki, za rahljanje zemlje krti, deževniki, za odstranjevanje 

mrčesa ptiči. Za božič so glavni jeleni,… Potem pa se je medved spomnil na veliko noč in 

ponudil dolgouhcu službo velikonočnega zajca. Razložil mu je, kaj moral početi. O začetku dela 

in o plači pa sta se dogovorila na poti do zajčjega doma, kamor se je sladkosnedi medved sam 

povabil. Upal, je da bo pri zajčku zopet lahko jedel slastne palačinke, ki jih zajčkova mama zna 

speči najbolje.« je zaključil knjigoljub Bor.  

Viri: 

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

Mazi, Nina. 2012. Velikonočni zajec. Domžale: Studio Hieroglif 

https://www.e-informacije.com/wp-content/uploads/2008/07/velikonocni-zajcek-2.gif 

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


3 
 

KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Kako si pazljivo prisluhnil pravljici o velikonočnem zajcu? Poskusi odgovoriti na spodnja 

vprašanja. 

      a.) Kdo se je neke pomladi dolgočasil? 

      b.) Koga je srečal? 

      c.) Kaj mu je ta predlagala? 

      č.) Katero službo je dolgouhcu ponudil medved? 

      d.) Kaj bi rad jedel kosmatinec? 

 

 

 

 

2.) Kako si predstavljaš velikonočnega zajca? Nariši ga. 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

Zajec je odpeljal medveda k sebi domov, kjer so ju res pričakale slastne palačinke zajčkove 

mame. Ko sta se do sitega najedla se je kosmatinec poslovil, dolgouhec pa se je začel 

pripravljati na delo…. 

1.) Kako se je pripravljal? Kaj je najprej naredil? Nadaljuj zgodbo. 

 

 

 

2.) Lahko si malo oddahneš in pobarvaš spodnjo pobarvanko. 

 

                

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


