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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi prijatelji! 

Prijatelja škrat Bor in medved Jaka se odločata, kam bi jo mahnila na potep. Kosmatinec 

naredi izvrsten načrt, ki se bo zaključil pri škratovem domu. Po njegovem bo potrebno 

najprej poskrbeti za želodček, nato pa bosta obhodila gozd in zaključila, kot že rečeno, pri 

našem ljubitelju dogodivščin in zgodb.  

V nalogah ste se tudi vi poskusili v  risanju zemljevida do zaklada. Domišljija in polna 

peresnica, potem pa veselo na pot!  

Kje sta naša pustolovca? No, verjetno jo mahata že proti jugu, na poti do čebeljih zalog… 

 

»V redu, najprej ugotoviva, kje je jug, da ne bova ostala praznih rok in želodčkov,« je zaskrbelo 

vedno lačnega medveda Jako. 

Škrat Bor je malo pomislil, skočil na noge, stekel ven iz njunega zatočišča in se zasukal okoli 

sebe, ter opazovati drevesa. Medved Jaka mu je sledil in se čudil. 

»Ja, kaj pa počneš? Ali si kaj zgubil med drevesi? Le zakaj jih tako pozorno preiskuješ?« ga je 

zanimalo. 

»Ah, ti buča kosmata! Gledam, na kateri strani dreves raste mah, tam je namreč sever. Midva 

pa morava na jug, torej v nasprotno stran,« ga je hitel poučevati modri škrat. 



2 
 

»Ojoj! Kje si se pa tega naučil? Jaz samo dvignem smrček in povoham iz katere smeri mi diši 

med. Navadno ga kar najdem, veš!« se je pohvalil sladkosnedni Jaka. 

»Verjamem, ampak meni med ne diši tako kot tebi! Če v šoli ne bi poslušal, ko smo se učili o 

orientaciji v naravi, bi se zagotovo izgubil!« je nadaljeval vedoželjni Bor. 

»Oho, vidim, da si pridno poslušal in si tudi zapomnil. Ampak, kako pa se ponoči orientiraš, 

znajdeš, ko ni prav veliko videti?« je bil radoveden rjavi kosmatinec. 

»Ja, ponoči ti je lahko v pomoč zvezda Severnica. V pomoč sta ti tudi kompas ali zemljevid in 

vsekakor ne škodi, če imaš pri sebi kaj, s čimer si lahko razsvetljuješ pot,« je zdrdral učeni škrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Oho, potem ni verjetno, da bi se izgubila, kaj?« mu je pomežiknil občudujoče Jaka. 

»No, upam, da ne. Kaj se ti zdi, bo v redu, če greva naravnost, čez mostiček, rahlo na levo, 

okoli velike skale, nato pa hodiva približno dve uri do treh kostanjev in mislim, da bova od tam 

že oba lahko zavohala, ali imajo čebele, kaj odvečnih zalog ali ne,« je predlagal Bor. 

»Ti si pa ta načrt izdelal v podrobnosti! Ja, v redu, seveda se strinjam!  Kaj še čakava? Brž, greva 

napolnit želodčka!« je veselo zabrundal Jaka.  

»Ja, upam, da bova našla še kaj razen medu. Res bi rad imel kaj pripovedovati, ko se vrnem 

domov!« je bil neučakan in pripravljen na razburljive gozdne dogodivščine škrat Bor. 
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Prijatelja sta se podala na pot. S pesmijo na ustih in razigranega koraka sta radovedno 

oprezala, da ne bi kaj pomembnega ušlo njunemu zvedavemu pogledu. Prečkala sta mostiček, 

se ozrla na potoček, ki se je razposajeno igral med skalami v strugi in oprezala za zlato ribico, 

ki bi jima morda lahko izpolnila kakšno željo. A, danes očitno, ji ni bilo do izpolnjevanja želja. 

Opazila sta, da se sonce že dalj časa zadržuje na nebu in segreva zemljo.  

Gozd se je bohotil  v odtenkih zelene barve, cvetlice so stegovale svoje vratove k soncu in glave 

okrasile z metuljem in čebelam najljubšimi barvami. Metulji in čebele so veselo letali s cveta 

na cvet, kot bi želeli čisto vsakega otipati, poskusiti. Ptice so ščebetale v vrhovih dreves, 

preletavale nebo, kot bi tekmovale, katera bo dalj časa uživala v vetru, ki je upogibal drevesom 

vrhove. Prebivalci gozda so si veliko dali opraviti s popravljanjem svojih votlin, gnezd in skrbjo 

za svoj naraščaj, mladiče. Tako sta prijatelja videla kar nekaj družin, ki so pričakovale kakšnega 

člana več, oziroma so ga že dobile in ga sedaj ponosno razkazovale drugim prebivalcem gozda. 

Živali se škrata Bora niso bale in večina ga je tudi poznala. Z vseh strani so naša prijatelja 

pozdravljali in spraševali, kam sta namenjena.  

Prijatelja popotnika pa sta vsakemu posebej potrpežljivo odgovarjala, da gresta najprej 

poskrbet za želodčka, potem pa naprej za nosom, smrčkom dogodivščinam naproti. 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Kako je škrat Bor ugotovil kje je sever? 

2.) Kako se še orientiramo – znajdemo v naravi? S čim si pomagamo? 

3.) Kako se je znašel v naravi medved Jaka? 

4.) Kakšen je bil njun načrt poti?  

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kako bi opisal tvojo pot od doma do šole? 

2.) Kakšna je razlika med skico in zemljevidom? 

3.) Nariši skico ali zemljevid tvojega opisa poti od doma do šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


