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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni bralni navdušenci! 

Škrat Bor in medved Jaka se kratkočasita s pripovedovanjem in poslušanjem zgodb. Omenila 

sta dva znana slovenska knjižna junaka: Petra Klepca in Martina Krpana.  

Tudi v nalogah ste se ju spomnili in ju narisali, oziroma primerjali.  

Vas zanima, kaj pripoveduje bralni škrat Bor? Pa mu prisluhnimo… 

 

Škrat Bor se je odkašljal, nato pa začel pripovedovati: 

»V starih časih,  je  pod gorami živela uboga vdova, ki je imela le sinčka edinca, ki so ga klicali 

za Petra Klepca. Njeni sta bili samo borna bajtica in rogata koza. Da se je s sinčkom lahko 

preživela, je hodila k sosedom na dnino. Peter Klepec pa je pasel kozo Rogačko, ki je dajala 

mleka. 

Nekega dne mu je mati povedala, da ga je dala sosedu za pastirja. Mati mu je povezala culo in 

s solzami v očeh sta se poslovila. Sosed, pri katerem je poslej pasel, je imel veliko čredo ovc, ki 

jih je Peter vsako jutro gnal visoko v goro. Ker je bil šibek so mu ostali pastirji na vse načine 

nagajali. Srčno si je želel, da bi bil močan tako močan, da bi premagal vse pastirje.  

Nekoč je moral iti pastirjem po vodo. Medtem se mu je izgubila čreda. Med iskanjem je prišel 

do jase, kjer je ležala deklica. Nalomil je vej in jih potaknil v zemljo okoli njene glave, da je ne 

bi ožgalo sonce. Ko se je deklica naspala je takoj je uganila, da ji je to naredil drobni pastirček. 

Vprašala ga je, kaj si želi za plačilo.  
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Klepec je rekel: "Rad bi bil tako močan da bi premagal pastirje, ki mi nagajajo." Peljala ga je k 

strmi skali, čez katero je pada debel curek vode. Zajela jo je v dlan in jo ponudila Klepcu, da bi 

jo pil. Komaj je vodo izpil, je že čutil veliko moč v sebi, saj se mu je izpolnila vroča želja. Hotel 

se je zahvaliti čudežni deklici, a ta se je že spremenila v bel oblaček in izginila. Šele tedaj je 

spoznal, da je bila to gorska vila. Peter Klepec je nato brez truda našel čredo in jo odgnal iz 

gozda. Med potjo je veselo prepeval in vriskal.  

Pastirji so bili  hudo žejni, saj niso imeli več vode, zato so mu klicali: "Peter, kod hodiš tako 

dolgo? Le brž po vodo!" 

"Sami jo pojdite iskat, če jo hočete piti," jim je odvrnil Peter Klepec. 

Naskočili so ga, da bi ga zgrabili in pretepli. Peter pa je prvega zgrabil za noge in ga zavrtel, kot 

da ima fračo v rokah. Pastirji so spoznali, da se s Petrom Klepcem ni več šaliti. Bežali so, kar so 

jih nesle noge, le od daleč so ga zmerjali. Peter jim ni storil hudega. Bil je dobrega srca in ni 

mislil na maščevanje. A tudi pastir ni maral več biti. Odgnal je čredo domov, vzel svojo culo in 

se vrnil k materi. 

Ko ga je mati od daleč zagledala, se je prestrašila in sklenila roke. 

"Joj, Peter, ali so te spodili iz službe?" je vprašala. 

"Sam sem ušel," je rekel Peter. "Zanaprej bom pri vas, ne bova se več ločila." 

"Od česa bova pa živela?" je vzkliknila mati. 

"To zemljo bom iztrebil," se je Peter se je Peter Klepec ozrl po pusti zemlji okoli bajte. "Posejala 

bova pšenico. Zrnje bom nesel v mlin, vi boste pa spekli belo pogačo. Od tega bova živela." 

"Kako boš trebil in kopal zemljo, ko si pa tako šibek!" je rekla mati. "Tako," je rekel Klepec, 

izruval veliko skalo in jo treščil v potok. 

Mati se je sesedla. Nobene več ni rekla, samo strmela je. 

Kot je rekel Peter Klepec, tako se je zgodilo. Iztrebil je zemljo in naredil njivo. Mati je posejala 

pšenico. Ko je zrasla, jo je požela. Peter Klepec jo je omlatil in odnesel zrnje v mlin. Nato je 

mati spekla belo pogačo. Ni jima več manjkalo kruha, rada sta se imela in se nista več ločila. 
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Petra Klepca se ni upal nihče več nadlegovati. A svoje moči ni rabil le zase, priskočil je tudi 

drugim na pomoč, če so bili v stiski. In tako je prav. Kdor ima moč, je ne sme imeti le zase, 

temveč mora tudi drugim pomagati. Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na svetu!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri: 

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

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran 

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.) Kako pazljivo si poslušal bralnega škrata Bora? 

Poskusi odgovoriti na spodnja vprašanja. 

a) Kako se je imenoval edinec, ki je živel sam z materjo in kozo pod gorami? 

b) Kako je bilo ime kozi? 

c) Kako sta se z materjo preživljala? 

d) Katera je bila njegova prva služba? 

e) Kako se je razumel z drugimi pastirji? 

f) Česa si je nadvse želel? 

g) Kaj se mu je nekega dne zgodilo, medtem ko je iskal čredo? 

h) Kaj je storil, ko je premagal pastirje, ki so mu nagajali? 

i) Kakšni so bili njegovi načrti, ki jih je zaupal materi? 

j) Ali je Peter Klepec svoje moči rabil le zase? 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Petra Klepca se ni upal nihče več nadlegovati. A svoje moči ni rabil le zase, 

priskočil je tudi drugim na pomoč, če so bili v stiski. Kdor ima moč, je ne sme imeti 

le zase, temveč mora tudi drugim pomagati. Če bi imel ti tako moč, kot jo je imel 

Peter Klepec, komu bi pomagal?  

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 

 

 


