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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni bralni navdušenci! 

Škrat Bor se je spomnil na znano pravljico in preverjal je, ali se jo spomni tudi njegov prijatelj 

medved Jaka. Prijazni kosmatinec je bil najprej zelo samozavesten, a do pravega naslova 

pravljice ni prišel. Kaj pa ti? Ali si ugotovil, katero pravljico ima v mislih škrat Bor? Verjamem, 

da ste vsi prepoznali pravljico o Janku in Metki, ki sta jo napisala Jacob Ludwig Karl in 

Wilhelm Karl Grimm. 

V nalogah ste iskali naslov in avtorja pravljice, dali ste si lahko duška s slikanjem vaše sanjske 

sladke hišice in se preverili v iskanju naslovov pravljic, izpod peres bratov Grimm, ki so bili 

napisani v nemščini in v slovenskem prevodu. To ni bilo tako lahko, v pomoč je bil splet in 

znanje nemščine. 

Ali je rjavi kosmatinec Jaka že ugotovil, za katero pravljico gre? Brž k njima… 

 

Medved Jaka se nikakor ni mogel spomniti naslova znane pravljice. Pa na koncu jezika ga je 

imel… 

»Janko in Metka,« ga je rešil radovednosti in izvil naslov iz megle pozabe naš vedoželjni škrat 

Bor. 

»Ja, točno! Le kako sem ga lahko pozabil!? Jaz pa imena,…« se je sedaj nasmejal tudi največji 

gozdni prebivalec. 
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»Ampak, sedaj pa mi moraš povedati to pravljico, prosim, prooosim,« je vztrajal medved Jaka. 

»Ja, seveda, saj bom! No, takole,…« se je odkašljal bralni navdušenec in začel pripovedovati. 

»Nekoč sta živela bratec in sestrica po imenu Janko in Metka. Janko in Metka sta živela z 

očetom in mačeho. Njun oče je bil drvar. Bil je dober človek. Njuna mačeha pa je bila hudobna. 

Družina je bila zelo revna. Pri hiši ni bilo dovolj hrane. Nekega dne je Janko slišal, kako je 

mačeha rekla očetu: »Otroka preveč jesta. Odpelji ju v gozd in ju pusti tam. Potem bo več 

hrane za naju in bova lahko preživela, sicer bomo vsi umrli.« Oče se je dolgo časa upiral, a 

naposled je privolil. Janko je slišal za mačehin načrt in skoval načrt. Izmuznil se je iz hiše in si 

napolnil žepe z belimi kamenčki. 

Naslednji dan je šla družina skupaj v gozd. Janko je med potjo na skrivaj drugega za drugim na 

tla spuščal bele kamenčke. Oče je zakuril ogenj, da jih ne bi zeblo. Janko in Metka sta zaspala 

ob ognju. Ko sta se zbudila, sta Janko in Metka sledila kamenčkom in tako našla pot domov. 

Njuna mačeha je bila jezna in toliko časa je vztrajala, da sta otroka odpeljala nazaj v gozd. 

Janko pa tokrat ni imel kamenčkov, zato je po poti spuščal drobtinice kruha. Hodili so dolgo 

časa  in prišli globoko v gozd. Tam sta ju starša pustila ob ognju s koščkom kruha.  Otroka sta 

bila lačna in utrujena. Razdelila sta si košček kruha in ga pojedla, nato pa od utrujenosti hitro  

zaspala. Ko sta se zbudila, sta bila popolnoma sama. Ptički so pojedli vse drobtinice. Zdaj nista 

mogla najti poti domov. Janko in Metka sta prišla do hišice iz medenjakov in sladkorja. 

V hišici je prebivala zlobna čarovnica. Najprej se je delala prijazno. Janku in Metka je ponudila 

veliko dobrot. Nato pa je Janka zaklenila v kletko. Metki je čarovnica naložila veliko težkega 

dela. Čarovnica je dajala Janku veliko hrane. »Ko boš lepo porejen, te bom pojedla,« mu je 

rekla. Čarovnica je vsak dan otipala Jankov prst. Vendar ni dobro videla. Janko ji je namesto 

prsta vedno pomolil koščico, tako da je mislila, da je Janko suh. Kmalu se je čarovnica 

naveličala čakanja. »Čeprav še nisi porejen, te bom vseeno pojedla,« mu je rekla. Čarovnica je 

Metki naročila, naj zakuri peč. 

Metka je zakurila peč. Čarovnica je spustila Janka iz kletke. Metka pa je s pomočjo zvijače 

porinila čarovnico v peč. Čarovnica ni mogla nikoli več nikomur škodovati. V čarovničini hiši sta 

našla veliko dobrot in denarja ter dragih kamnov. Vzela sta kolikor sta lahko in stekla nazaj 

domov. Njun oče se ju je zelo razveselil. Mačeha je v tem času že umrla, tako da so vsi trije 

živeli srečno in zadovoljno do konca svojih dni.« 
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»Čudovito si to povedal!« je bil ves navdušen rjavi kosmatinec. »Čeprav je pravljica kar 

žalostna, kajne?« je nadaljeval rahločutni velikan. 

»Ja, ampak, še dobro, da ima srečen konec. Za tiste, ki si ga zaslužijo,« je nadaljeval ljubitelj 

pravljic. 

»Ali misliš, da bi v tem gozdu našla tako hišico?« je upajoče vprašal medved Jaka. 

»Mmm, lepo bi bilo, kajne? Ampak, saj veš, da je to le pravljica? Ali si predstavljaš, da bi ti 

odprla čarovnica?« 

»Brrr, joj, še dobro, da je samo pravljica…,« se je strinjal, ne več tako pogumen, medved Jaka. 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Kako bi iz spodnjih besed sestavil svojo pravljico? 

DEČEK  DEKLICA    MAČEHA   OČE  ČAROVNICA  HIŠICA   KAMENČKI   KRUH 

 

2.) Svojo pravljico lahko tudi ilustriraš. 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

 

1.) Napiši svojo pravljico! Lahko jo sestaviš iz koščkov pravljic, ki jih poznaš, si 

pomagaš z znanimi junaki ali si jo preprosto izmisliš. V pomoč so ti lahko 

naslednje oporne točke: 

• pravljični čas (Kdaj se pravljica dogaja?), 

• pravljični kraj (Kje živi tvoj junak?), 

• književni junaki (Kdo še nastopa v pravljici?), 

• čarobni predmeti, 

• pravljično število (3,5,7,9,12…), 

• začetek (Kako se pravljica začne?), 

• zaplet (Kaj se zgodi? Zakaj nastopijo težave?) in 

• konec (Kako se pravljica konča?). 

 

2.) Zgodbo pripoveduj, kot da si čarovnica. 

       Čarovnica pripoveduje… 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


