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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni bralni navdušenci! 

Škrat Bor ima bogat nabor pravljic in zgodb, ki jih z veseljem deli s svojimi prijatelji. Pravkar 

je medvedu Jaki povedal pravljico o Petru Klepcu in pripovedko o Martinu Krpanu. 

Tudi v nalogah ste se ukvarjali z obema pravljicama in povezovali besede ali povedi z 

ustreznim, pripadajočim naslovom. Mala malica, kajne!  

Kaj počneta pa sedaj naša prijatelja? Čas je, da pokukamo k njima… 

 

Škrat Bor in medved Jaka sta se predajala spominom na slišani zgodbi. Želodčka pa sta se 

začela oglašati in oba sta pogledala na skledo, ki se je vztrajno praznila. Pogumno sta vzela v 

roke vsak svojo žlico in postrgala sladki med s sklede.  

»Joj, kako je dober,« je zavzdihnil medved Jaka in žalostno pogledal prazno skledo.  

Škrat Bor je nemo prikimal. Strinjal se je s sladkosnedim kosmatincem, a on ni bil tako zelo 

izbirčen. Jedel je vse, kar mu je narava ponujala. Seveda je večino hrane pridelal na svojem 

vrtu, rad pa se je sprehodil tudi po gozdu in si privoščil kaj prav posebnega iz te bogate skrinje 

narave. Kar zavzdihnil je, ko je pomislil na sladke jagode, robidnice, maline, borovnice, bezeg, 

gobe, pa orehe, lešnike, kostanj… 

Hmmm, ampak v znani pravljici se je v gozdu našlo še nekaj prav posebnega. Takoj je želel 

preveriti, ali njegov prijatelj pozna to pravljico. 
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»Hej, Jaka, ali poznaš pravljico, kjer sta dva otroka našla v gozdu ne samo gozdne plodove in 

sadeže, ampak čisto pravo hišico iz sladkarij?« 

»Ja, zdi se mi, da se spomnim, da sta deček in deklica v gozdu grizljala sladko hišico, a mislim, 

da je bila omenjena tudi čarovnica?«  

»Bravo, bravo ja, zelo pomembno vlogo ima čarovnica. Ali veš, kako je naslov te zgodbice?« 

»Seveda, Janez in Maja,« je kot iz topa samozavestno odgovoril  medved Jaka. 

»Kako?« so se začeli ustni kotički škratu Boru kar sami vihati navzgor. 

»Ja, potem pa Marko in Janja,« poskusi še enkrat Jaka. 

Škrat Bor je planil v smeh. »Kje pa si se spomnil na Marka in Janjo?« 

Sedaj se je medved Jaka čisto zmedel: »Ali sta bila Matej in Jasna?« 

»Oh, ti si pravi šaljivec!« je sedaj imel Bor že čisto solzne oči od smeha. 

»Sedaj, pa ne vem več… Oh, zgleda, da sem čisto pozabil!« se je vdal kosmatinec Jaka. 

 

 

 

 

 

 

Viri: 

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

https://www.igraceshop.si/upload_files/products/60-delna-sestavljanka-janko-in-metka-

castorland-2.jpg 

https://www.igraceshop.si/upload_files/products/30-delna-sestavljanka-janko-in-metka-

castorland-2.jpg 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.)  Zagotovo pa ti nisi pozabil zelo znane pravljice o dečku in deklici, ki najdeta v gozdu 

posebno hišico. Kako je naslov te zgodbice? Ali veš kdo jo je napisal? 

 

NASLOV____________________________________ 

 

AVTOR____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Ilustriraj, kako si ti predstavljaš hišico, ki sta jo našla deček in deklica iz pravljice. 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

 

1.) Pravljica je prevedena iz nemščine, zato je tudi originalen naslov v nemščini. 

Ali med naslovi najdeš ustreznega?  

2.) Nemški naslovi so pomešani, se ne ujemajo s slovenskim prevodom. Poskusi najti  

pare: slovenski prevod in ujemajoč nemški naslov, ter jih poveži ali pobarvaj z isto 

barvo. 

3.) Ali veš, kdo je avtor te pravljice? Ali poznaš  naslov še kakšne pravljice, ki jo je ta 

pisatelj napisal? 

Slovenski naslov  Nemški naslov 

Bremenski Muzikantje Der Eisenhans 

Janko in Metka Schneewittchen 

Motovilka Hänsel und Gretel 

Trnuljčica Der Hund und der Sperling 

Pepelka Dornröschen 

Sinica in medved Aschenputtel 

Sneguljčica Rapunzel 

Zlata goska Rotkäppchen 

Rdeča Kapica Die goldene Gans 

Železna peč Der Eisenofen 

Železni mož Der Fuchs und die Frau Gevatterin 

Poroka gospe Lisice Die Bremer Stadtmusikanten 

   

4.) Kakšna je tvoja  predstava o sladki hišici, ki sta jo našla junaka omenjene 

pravljice? Poskusi jo ilustrirati. 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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