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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ! 

Škrat Bor prisluhne medvedu Jaki, ki mu pripoveduje pravljico o Zlati ribici. Razveselita se, 

da jo oba poznata. 

V nalogah ste odkrivali zmešnjavo in pravilno zopet sestavili pravljico, lahko pa ste risali 

strip. 

Kaj počneta sedaj naša prijatelja? Kar za njima… 

 

»Ja, super bi bilo, če bi zlata ribica izpolnjevala želje!«  

»Kaj bi si želel?« je bil radoveden rjavi kosmatinec. 

»Ah, zagotovo nove pravljice, zgodbe. Si predstavljaš, da bi me vsak dan  čakala nova zgodba?« 

»Mhmm, ja to se sliši zanimivo in zabavno. Čeprav bi si jaz še vedno raje želel medu, ki mi ga 

ne bi nikdar zmanjkalo,« je priznal medved. 

»Ja, verjamem, tebi, ki si vedno lačen! Sploh pa pred zimo, bi ti to zagotovo olajšalo pripravo 

shrambe, kajne?« je nagajivo pomežiknil škrat. 

»Oh, že kar vidim vse police v moji shrambi bi se upogibale pod polnimi kozarci 

najrazličnejšega medu! Ali si predstavljaš: cvetlični, akacijev, lipov, gozdni, kostanjev, hojev, … 

da o posebnih vrstah kot je žajbljev, rožmarinov sploh ne govorim!« se je razvnemal 

sladkosnedi Jaka. 
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»Te kar vidim, kako se težko odločaš iz katerega kozarca bi jedel in poplesavaš po shrambi in 

dvigaš kozarec za kozarcem!« se je smejal nagajivi Bor. 

»Verjetno bi se res težko odločil.« 

»Ah, ti ne bi zapustil svoje shrambe, dokler ne bi izpraznil še zadnjega kozarca medu, pa čeprav 

bi trkalo že poletje na vrata!« 

»Zagotovo, ampak ne skrbi za prijatelje bi tudi poskrbel!« je obljubil radodarni kosmatinec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Se mi dozdeva, da sva se midva prav preveč vživela v to sanjarjenje o želji, ki ti jo izpolni zlata 

ribica!« 

»Ja, ampak v pravljicah je vse mogoče,« ga je dopolnil rjavi kosmatinec. 

»Ja, čeprav v pravljicah ne izpolnjujejo želje samo živali, ampak tudi osebe, najpogosteje 

pravljične osebe kot so vile, čarovnice, tudi palčki, škratje,…« 

»Res, res, sedaj sem se spomnil ene zgodbe o pastirčku, ki mu je vila dala posebno darilo. Ali 

jo poznaš?« 

»Daj začni pripovedovati, mogoče se spomnim,« je poprosil radovedni škrat bor. 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Kaj bi si želel medved Jaka in kaj škrat Bor, če bi zlata ribica izpolnjevala želje? 

Obkroži. 

MEDVED BI SI ŽELEL:                                                 ŠKRAT BOR BI SI ŽELEL: 

A) MARMELADO                                                         A) PRAVLJICE, ZGODBE 

B) MLEKO                                                                     B) PRIJATELJE 

C) MED                                                                         C) SKRINJO ZLATA 

 

2.) Katero zgodbico je začel pripovedovati kosmatinec Jaka? Ali poznaš naslov, avtorja? 

 

 

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Ali poznaš še katero pravljico, kjer se izpolnjujejo želje? 

2.) Katere želje se izpolnjujejo v pravljicah? 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 

 


