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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi prijatelji! 

Prijatelja škrat Bor in medved Jaka sta se podala na pot. Izdelala sta si načrt poti in s pesmijo 

na ustih in veselim korakom gresta dogodivščinam  naproti. 

V nalogah ste se malo spomnili na orientacijo v naravi in si tudi sami izdelali skico ali 

zemljevid poti od doma do šole.  

No, kje pa sta škrat Bor in kosmatinec Jaka? Brž za njima! 

 

 »Aha, tam je velika skala, sedaj greva okoli nje, 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 glasno razmišljal Bor. 

»Ja, malo se že lahko ustaviva in se v senci skale ohladiva in odpočijeva. Saj se nama ne tako 

mudi,« je predlagal utrujeni velikan Jaka. 

»Ja, lahko se malo ustaviva. Samo, da ne bova zaspala, ne bi rad v temi lomastil po gozdu,« je 

zaskrbljeno dodal škrat Bor. 

»Ne, ne samo toliko, da se odpočijeva,« se je strinjal Jaka. 

»Oh, poglej Jaka, koliko marjetic!« je navdušeno vzkliknil Bor, ljubitelj cvetlic, in pokazal za 

skalo. Za skalo se je v vetru enakomerno pozibavalo nešteto rumeno-belih glavic in valovilo 

kot manjše jezerce, ki ga poboža rahel vetrič. 
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»Ali poznaš kakšno pesem o marjeticah?« je bil radoveden Jaka. 

»Ena pa mi je res prišla na misel,« se je odkašljal škrat Bor in začel: 

 » Marjetice 

Svoje bele sončnike 

so razpele marjetice                                  

zjutraj k soncu: 

 

Iz nočnih dvoran       

so stopale tiho 

v polje zeleno – 

 

med valovečo travo, 

drobno šumljajočo,  

so se ustavile, kraljične. 

 

Sonce je stopilo 

nad bregove in vinograde, 

kostanji so šumeli, 

 

v travi pa so se igrale 

marjetice ves sončni dan.                  (Srečko Kosovel) 

Ali ti je všeč?« je zamežikal proti radovednemu poslušalcu Jaki. 

»Zelo, zelo!« je navdušeno pritrjeval Jaka. 
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Kosovel, Srečko. 1983. Medvedki Sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

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            
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