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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ljubitelji dogodivščin in narave! 

Prijatelja škrat Bor in medved Jaka sta ugotavljala, kako prepoznamo pravi kostanj od 

divjega kostanja in zakaj sta uporabna. 

V nalogah ugotavljali ste razlike med pravim in divjim kostanjem ter poiskali kakšen recept 

za pripravo jedi ali zdravilnega čaja, mazila iz kostanja. Upam, da ste našli tudi kakšen 

pregovor, rek, ki govori o kostanju. 

Ali sta se naša prijatelja že okrepčala s sladkim medom? Poglejmo k njima… 

 

»Oh, prijatelj, poglej! Tam so kostanji in že vidim čebele in panj!« se je veselil medved Jaka. 

»Ja, res je! Steciva in prosiva čebele za nekaj medu,« je predlagal škrat Bor. 

»Poskusi me dohiteti!« se je na vsa usta nagajivo nasmehnil škrat in se pognal kot puščica v 

smeri sladkega medu. 

Medved Jaka se ni pustil prepričevati in že je bil škratu tik za petami. Prijatelja sta zasopla prišla 

do čebeljega panja in prosila čebelje prijateljice, da jima odstopijo nekaj medu. Pridne čebele 

so že pridno polnile svoj panj z novimi zalogami medu, tako, da niso bile v zadregi pred 

prijateljema in so jima radodarno odklenile svoje shrambe, kjer je bilo celo še nekaj ostankov 

medu, ki ga varčne čebele niso uspele porabiti med zimo. Sladkosneda prijatelja sta se 

zahvalila čebelam, da so jima postregle s tako čudovitim obrokom. Za medveda Jako je to sploh 

bilo neprekosljivo. 
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Najedla sta se in zadovoljno obležala v senci kostanjevih dreves ter občudovala oblake, ki so 

lebdeli nad njunima glavama. Prisluhnila sta petju ptic in zdelo se jima je, da bi tako lahko kar 

prespala dan, kar ga je še ostalo. Naenkrat pa se zazdelo škratu Boru, da vidi bel list, ki visi 

zataknjen med veje drevesa. Pomel si je oči, ko se je prepričal, da ne sanja, je brž skočil 

pokonci, urno se zavihtel na najnižjo vejo in se spretno kot veverica povzpel više po drevesu, 

dokler ni zares pred seboj zagledal bel list na gosto popisan.  

Kako je list prišel v kostanjeve veje? Morda ga je vzel veter iz roke  neprevidnemu piscu? Ali 

pa ga je preprosto nekdo odvrgel in ga je sapica previdno položila na varnejše mesto? Kdo bi 

vedel, a to škratu Boru sploh ni bilo pomembno. Najpomembneje mu je bilo, da drži v rokah 

list, ki ga mora prebrati, da bo odkril zares njegovo vrednost. Radovednost mu ni dala miru in 

papir je previdno razgrnil predse in ga začel preletavati, da bi čim hitreje razkril njegove 

skrivnosti. Skoraj je pozabil, da sedi na kostanjevi veji, binglja z nogama v prazno, medtem, ko 

uporablja roki za držanje skrivnostnega papirja, če ga ne bi medvedov glas prebudil iz 

zamaknjenosti. 

»Hojla, tam gori, ali si našel kaj zanimivega?« je bil kosmatinec radoveden. 

»Ops, skoraj bi pozabil, da visim na veji,« se je zadnji trenutek oklenil z nogama  škrat veje, da 

ne bi padel v prazno in pristal trdo na tleh. 

»Počakaj, bom hitro pri tebi, da bova skupaj ugotovila, kaj sem sploh našel,« mu je zaklical Bor 

z veje. 

Kot bi mignil je bil res kmalu pri prijatelju in skupaj sta se zastrmela v papir. Začela sta brati: 

»Ženska, ki si je tako zelo želela otroka, je šla zanj prosit k čarovnici. Rekla je, da bi bila 

zadovoljna celo z deklico, ki bi bila čisto majcena in zares jo je dobila. Ženska poimenuje ljubko 

deklico Palčica, saj ni višja od njenega palca. Palčica je bila tako drobcena, da je lahko veslala 

v krožniku, a tudi tako ljubka, da je postala všeč krastači, ki jo je ugrabila za nevesto svojemu 

sinu. 

S pomočjo ribic sicer Palčici uspe pobegniti, a jo nato ugrabi hrošč, ki se mu zdi ljubka. Vendar 

ko jo pokaže hroščicam, ki se zgražajo nad njeno drugačnostjo, jo končno izpusti. Palčica nekaj 

časa tava naokrog, dokler se pred zimo ne zateče pod zemljo, v mišji rov, kjer prezimi ob miši 

in občasnih obiskih njenega bogatega molčečega in samovšečnega soseda krta. Nekoč v enem 
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izmed rovov najdejo tudi prezeblo lastovko, ki ji Palčica reši življenje in lastovka ji z veseljem 

ponudi pomoč kasneje, ko se poletje spet nagiba v jesen in vse kaže, da bo morala Palčica krta 

vzeti za moža. 

Namesto tega z lastovko pobegneta v tople kraje, kjer v rožnih cvetovih prebivajo majceni 

ljudje, podobni Palčici in med njimi končno najde svojega kraljeviča, ki jo preimenuje v Majo 

in s katerim se z veseljem poroči.« 

»Oh, to pa je res čudovita zgodba!« sta vzdihnila prijatelja v en glas. 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Viri: 

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

http://andersenovepravljice.yolasite.com/palcica.php 

https://i.ytimg.com/vi/N-T3tvXOEiU/hqdefault.jpg 

https://cdn.mojekarte.si/m/0/138/images/4340-palcica.jpg 

https://www.igraceshop.si/upload_files/products/20-delna-maxi-sestavljanka-palcica-

castorland-2.jpg 

https://felix.si/12538-17449-large/palcica.jpg 

https://www.bolha.com/image-bigger/otroska-literatura/palcica-h-ch-andersen-slika-

935309.jpg 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg
https://cdn.mojekarte.si/m/0/138/images/4340-palcica.jpg
https://felix.si/12538-17449-large/palcica.jpg
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Katero pravljico sta našla škrat Bor in medved Jaka? 

2.) Ali veš, kdo je avtor pravljice? 

3.) Poznaš še katere pravljice izpod peresa tega avtorja? 

4.) Nariši  Palčico. 

5.) S pomočjo sličic obnovi pravljico. Ugotovi pravilno zaporedje sličic, nato pa v  

nekaj povedih zapiši zgodbo o Palčici.  

 

 

 

 

 

Sličica 1        Sličica 2 

 

 

 

 

 

 

 

  Sličica 3               Sličica 4                                              Sličica 5 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Kdo je glavna književna oseba v pravljici? Katere so stranske književne osebe? 

2.) Kakšna je Palčica? Ali so vse  stranske osebe dobrega srca? 

3.) Kako si ti predstavljaš Palčico? Opiši in nariši Palčico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


