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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ! 

Škrat Bor radovedno prisluhne medvedu Jaki, ki je začel pripovedovati že novo zgodbo. 

V nalogah ste poskusili ugotoviti, katero zgodbico pripoveduje kosmatinec in v katerih 

pravljicah se je izpolnjevalo želje in katere želje so v pravljicah izpolnjene. 

Vas zanima, katero pravljico pripoveduje medved Jaka? Pa mu prisluhnimo… 

 

»No, tako… najprej je bil le šibek pastirček, izpostavljen nasilju močnejših vrstnikov. Ko je 

nekoč pred sončno pripeko z vejevjem zaščitil spečo gorsko vilo, mu je ta v zahvalo podarila 

nadnaravno moč, s katero je svoje mučitelje spravil k pameti. Opustil je pastirjevanje in okoli 

domače bajte iztrebil zemljo, ki je njemu in njegovi materi poslej dajala kruh.« 

»Ja, že vem to je pravljica o Petru Klepcu!« je vzkliknil škrat Bor. 

»Se mi je zdelo, da jo poznaš! Saj verjetno vsi poznajo zgodbo o tem dečku, ki po posredovanju 

vile, postane neverjetno močan,« je bil vesel medved. 

Škrat Bor se je malo zamislil, nato pa se lopnil po čelu: »Pravkar sem se spomnil še ene zgodbe, 

kjer je glavni junak prav tako zelo močan. Tako močan, da dvigne svojega konja in ga nese ter 

premaga  Brdavsa, nasprotnika cesarstva in zato od cesarja dobi posebne privilegije,« je skoraj 

v eni sapi zdrdral bralni navdušenec. 
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Kosmatinec se je zamislil: »Obe pravljici poznam, a vseeno bi ju rad slišal. Daj pripoveduj, 

prosim.« 

Škrat Bor, veseli bralec pa tudi pripovedovalec, se ni pustil prositi. 

Ker pa je minilo že nekaj časa odkar je malical sladki medvedov med se mu je znova oglasil 

želodček. Prijatelj Jaka mu je takoj ponudil zopet polno skledo medu in se mu istočasno 

opravičil, da mu ga ni takoj ponudil. 

»Čisto sem pozabil, da bi ti ponudil zajtrk, tako sem neučakan, da bi slišal zgodbo,« se je hitel 

opravičevati medved. 

»Oh, hvala, hvala, res sem lačen kot volk,« se je razveselil sladkega zajtrka škrat Bor. 

Komaj pa je polizal žlico ali dve sladkega medu, že je začel pripovedovati… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri: 

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

https://www.bukla.si/pic/product/l/peter-klepec.jpg 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/44t_2015/martin-krpan-oprema-

miniatu_500.jpg 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
https://www.bukla.si/pic/product/l/peter-klepec.jpg
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1. Kdo je junak v omenjeni drugi pravljici? 

2. Nariši oba junaka. 

 

 

 

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1. Primerjaj Petra Klepca z Martinom Krpanom: 

-          zunanji videz, 

-          notranje lastnosti, 

-          kako sta dobila moč, 

-          kako sta dokazala svoj pogum, 

-          kako sta bila nagrajena. 

 

2.) Kdo je napisal zgodbo o Petru Klepcu in kdo o Martinu Krpanu? 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


