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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ! 

Škrat Bor je ugotovil, da sta s prijateljem medvedom prebedela noč ob pripovedovanju 

zgodb in pesmic.  Kosmatinec Jaka je postal lačen, škrat Bor pa je se je odločil, da steče do 

potoka, saj je od pripovedovanja postal žejen. V potoku pa je začuden opazil zlato ribico. 

Ob nalogah ste razmišljali, kaj bi si zaželeli, če bi srečali zlato ribico. Ribico ste lahko tudi 

narisali. 

Ali pozna tudi medved Jaka pravljico o zlati ribici in ali jima je izpolnila kakšno željo? 

Pokukajmo k njima… 

 

Ko je pritekel škrat Bor do jame, ga je tam že pričakoval  brundajoči prijatelj s slastnim medom. 

»Pozdravljen! Ali si me dolgo čakal?« 

»Ne, ne, ravnokar sem prišel.« 

»Veš kaj sem videl v potoku?« 

»Joj, kaj? Saj v potoku ni ničesar…« 

»Ja, tudi jaz sem mislil tako! Ampak videl sem jo! Videl sem zlato ribico!« 

»Ali si prepričan? Misliš tisto, ki ti izpolni želje?« 

»Aha, potem poznaš tudi ti tisto ljudsko pravljico o zlati ribici? Saj se mi je zdelo!« 
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»Seveda, jo poznam! Saj mislim, da jo vsak pozna, ali ne?«  

»Saj misliva oba to pravljico, ko mačeha nažene svojega pastorka z rešetom po vodo?« 

»Ja, ja in potem je pastorek s cedilom zajemal vodo za svojo mačeho in v cedilo po pomoti ujel 

zlato ribico. Zlata ribica je pastorka prosila naj jo reši, v zameno pa mu je obljuba, da mu bo 

izpolnila vse želje. Pastorek je ribico izpustil in odhitel domov. Tam ga je že čakala zlobna 

mačeha, ki mu je naročila, naj gre v gozd posekat drevo. Pastorek si je zaželel, da bi drevo 

samo padlo na tla ter da bi ga le-to odpeljalo domov in zlata ribica mu je izpolnila želji, kot mu 

je obljubila. Ko ga je mačeha zagledala sedeti na drevesu, ga je obtožila čarovništva in ga 

spodila od hiše. Ker pastorek ni vedel kam naj gre, se je na gradu ponudil za pastirja in tam 

tudi ostal. Na graščini je srečal princesko, ki se mu je posmehovala, zato si je zaželel, da bi 

postala noseča. Princesa je rodila sina in ko je bil ta star 3 leta se je kralj odločil, da poišče 

njegovega očeta. Fantek je v rokah nosil zlato jabolko in ga ni hotel nikomur dati. Njegov oče 

bi bil torej tisti, kateremu bi otrok dal jabolko. Na grad so prišli princi, otrok pa je dal jabolko 

le pastorku. Kralju to ni bilo všeč, zato je dal pastorka, princeso in otroka zapreti v sod in vreči 

v reko. Ko so se rešili, so zagledali grad, na katerem je pastorek postal imeniten gospod.« 

»Točno, tudi jaz bi jo povedal tako,« se je smejal bralni škrat. 

 

 

 

 

 

 

Viri: 

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

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/3/31/Bo%C5%BEi%C4%8D_2007_002.jpg

/330px-Bo%C5%BEi%C4%8D_2007_002.jpg 

Zlata ribica : slovenska ljudska pravljica. 2005. Ljubljana: Mladinska knjiga 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)     

1.) Kaj pomeni, da je Zlata ribica ljudska pravljica? Ali vemo, kdo je avtor pravljice? 

2.) Nariši zgodbico kot strip. Preko posamezne risbice odkrivamo pravljico o zlati ribici. 

 

 

     

  

Pastorek gre po vodo in ujame zlato ribico.    Mačeha ga vidi sedeti na drevesu in ga spodi  

  od hiše. 

 

 

 

 

 

 

Princesin sin mu izroči jabolko in tako kralju          Pastorka, princeso in otroka da kralj  

pove, da je pastorek njegov oče.                              zapreti v sod in vreči v reko. 

 

 

 

 

 

Ko so se rešili, so zagledali grad, na katerem je pastorek postal imeniten gospod. 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Povedi prepiši v pravilnem vrstnem redu. ( 15 povedi) 

1.) Potem je pastorek s cedilom zajemal vodo za svojo mačeho in v cedilo po pomoti ujel 

zlato ribico.  

2.) Pastorek je ribico izpustil in odhitel domov.  

3.) Tam ga je že čakala zlobna mačeha, ki mu je naročila, naj gre v gozd posekat drevo.  

4.) Ker pastorek ni vedel kam naj gre, se je na gradu ponudil za pastirja in tam tudi ostal.  

5.) Zlata ribica je pastorka prosila naj jo reši, v zameno pa mu je obljuba, da mu bo izpolnila 

vse želje.  

6.) Pastorek si je zaželel, da bi drevo samo padlo na tla ter da bi ga le-to odpeljalo domov 

in zlata ribica mu je izpolnila želji, kot mu je obljubila. 

7.) Na graščini je srečal princesko, ki se mu je posmehovala, zato si je zaželel, da bi postala 

noseča.  

8.) Princesa je rodila sina in ko je bil ta star 3 leta se je kralj odločil, da poišče    

njegovega očeta.  

9.) Na grad so prišli princi, otrok pa je dal jabolko le pastorku.  

10.) Kralju to ni bilo všeč, zato je dal pastorka, gospodično in otroka zapreti v sod in   

             vreči v reko.  

11.) Ko so se rešili, so zagledali grad, na katerem je pastorek postal imeniten gospod. 

12.) Mačeha nažene svojega pastorka z rešetom po vodo.  

13.) Ko ga je mačeha zagledala sedeti na drevesu, ga je obtožila čarovništva in ga      

            spodila od hiše.  

14.) Fantek je v rokah nosil zlato jabolko in ga ni hotel nikomur dati.  

15.) Njegov oče bi bil torej tisti, kateremu bi otrok dal jabolko. 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 

 


