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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi prijatelji! 

Škrat Bor in medved Jaka sta se morala malo odpočiti v senci velike skale, ki jima je na poti. 

Prijatelja pa imata vseeno toliko časa, da utegneta opaziti vse lepote narave. Škrat Bor se je 

razveselil travnika marjetic in se obenem spomnil pesmice. 

V nalogah ste se tudi sami poskusili v kovanju rim in sestavljanju zgodbice na temo pomlad. 

Avtor pesmice Marjetice je Srečko Kosovel, ki ga poznamo po obsežnem opusu pesmi za 

odrasle in otroke.  

Ali sta si naša prijatelja že odpočila? Poglejmo k njima… 

 

»Tako, mislim, da sva se odpočila in ohladila. Si za to, da greva naprej?« je vprašal škrat Bor 

medveda Jako. 

»Ja, ja greva,« se je strinjal veliki kosmatinec. 

 »Koliko časa, misliš, da potrebujeva do najinega cilja?« je zanimalo Jako. 

»Upam, da se ne motim preveč, če ti rečem, da potrebujeva dve uri do treh kostanjev in 

verjamem, da bova od tam že oba lahko zavohala, ali imajo čebele, kaj odvečnih zalog ali ne,« 

je odgovoril škrat Bor. 

Prijatelja sta se z žvižganjem in strumnim korakom zagrizla v klanec pred njima, ki se je sicer 

vil pod krošnjami hrastovih in kostanjevih dreves. Občudovala sta zelene krošnje, kjer so se 
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bohotili beli kostanjevi cvetovi. Prisluhnila petju ptic v vejah mogočnih dreves. Nekatera so 

bila skrivenčena in votla, ob njih pa so poganjala mlada vitka drevesca in stegovala svoje veje 

v modrino pomladnega neba. Grmičevje se je šibilo pod težo listja in kot, da bi tekmovali med 

seboj so se cvetovi odpirali drug za drugim, kakor bi se bali, da ne bodo česa zamudili… 

Tudi v travi se je prebudilo življenje. Brenčale so čebele, frfotali metulji in ptice so preletavale 

nebo. Nižje, tam v varnem zavetju pa so plazili  hroščki, korakale mravlje in se sončili martinčki. 

Zvijajoče črne luskaste mrzlokrvne prebivalke, ki niso bile najbolj priljubljena in iskana bitja v 

gozdu- kače so iskale ugodnejšega prebivališča in najtoplejših kotičkov, da se jim segreje telo, 

po dolgem zimskem počitku. V občudovanju narave in ubranosti zvokov gozdnih prebivalcev, 

ki so se  hiteli oglašati, se je prijateljema pot hitro krajšala.  

Medved Jaka je dvignil smrček v zrak in zadovoljno pokimal škratu Boru: »Še malo, pa bova 

tam, se mi zdi, da že voham sladki med!« 

»Ja, tudi meni se dozdeva, da je prvi cilj najinega potovanja blizu. Ali niso tisto tam, pred nama, 

vrhovi treh kostanjev?« se je veselil škrat Bor. 

Medved Jaka, ki je bil že pošteno lačen, je potarnal: »Škoda, da pri kostanju tako dolgo traja, 

preden lahko jemo njegove plodove, ki so tako dobri!« 

»Ja, res je pečen ali kuhan kostanj prava poslastica! Pa tudi kaj vse lahko naredimo iz njega od 

kruha, sladic, v obliki pireja ali kot dodatek jedem, juham! Mmmm, sedaj postajam tudi jaz že 

lačen.« 

»Počakaj malo, saj tu imam knjižico o naravi in drevesih! Poglejva, kaj piše… 

 No, tako, tu piše, da je kostanj plod drevesa kostanja, ki izvira iz Evrope in male Azije. Poznamo 

več vrst kostanja, v naših gozdovih pa je najpogostejši pravi kostanj (Castanea sativa). Kostanj 

je zrel vsako leto v oktobru in novembru, vsako tretje leto pa obrodi še posebej obilno. 

Kostanj vsebuje večjo količino ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin, esencialnih maščobnih 

kislin, vitaminov, mineralov in antioksidantov. Ima veliko prehransko vrednost, zaradi visoke 

vsebnosti vitaminov, kot so vitamin C, folat, vitamin B6 in tiamin ter mineralov, kot so mangan, 

baker in kalij. Obenem pa je bogat vir prehranskih vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo in 

zdravje. 



3 
 

Kostanj je potrebno olupiti. Uživa se lahko svež, vendar ima lahko trpek okus, zato se ga 

navadno pred uživanjem speče ali skuha. Kadar ga pečeš v lupino narediš zarezo, tudi pred 

kuhanjem ga je priporočljivo zarezati, vendar z nožem predreš le zunanjo lupino, notranja 

kožica pa naj bo čim bolj nedotaknjena. Kostanje lahko tudi posušiš in zmelješ v moko. 

Kljub temu, da kostanj s časom dobi slajši okus, ga hranimo največ teden ali dva. Kuhane 

kostanje pa lahko zmelješ, jim dodaš malo mleka in jih zamrzneš za kasnejšo uporabo.« 

 

 

 

 

 

 

 

»Aha, torej je res zdrav in še zelooo okusen! Meni tekne tako kuhan kot tudi pečen!« se je 

obliznil medved Jaka, ko je pomislil na okrogle rjave plodove. 

»Počakaj, počakaj, tukaj piše tudi o divjem kostanju. Aha, poglejva: 

Divji kostanj je sicer doma v Grčiji in v Bolgariji, vendar so ga nasadili po skoraj vsej Evropi po 

drevoredih, parkih in gozdovih. Pri nas ga najdemo po parkih, ob cestah in gozdovih. 

Iz skorje divjega kostanja se pripravljali različne obkladke, s katerimi so lajšali vročična 

obolenja in tudi kožne bolezni. S poparki listov so lajšali kašelj, pripravljali pa so tudi kostanjevo 

moko, s katero so si pomagali pri razširjenih venah, odprtih ranah, krvnih strdkih, ledvenemu 

useku in protinu. Danes divji kostanj uporabljamo večinoma v obliki gotovih pripravkov, ki so 

standardizirani na saponinsko mešanico escin.« 
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Viri: 

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

https://www.bodieko.si/divji-kostanj 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Divji_kostanj 

https://www.viva.si/Zdrav-na%C4%8Din-prehrane/3024/Kostanj 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Kje in zakaj sta se ustavila medved Jaka in škrat Bor? 

2.) Kako je naslov pesmi, ki jo je povedal škrat Bor? 

3.) Ali poznaš avtorja te pesmi? Ali poznaš še katero njegovo pesem? 

4.) Ilustriraj, kako si predstavljaš marjetice iz pesmi. 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Poskusi se spomniti še kakšne pomladne pesmice. 

2.) Prepusti se ustvarjalnosti  in zapiši ter ilustriraj svojo pesem, na temo pomlad.  

3.) Preizkusiš se lahko tudi s pomladno zgodbico, v pomoč so ti  besede: sonce, 

marjetice, pomlad, gozd, travnik, veter, metulji, čebele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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

 


