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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni škratovi prijatelji! 

Škrat Bor je povedal medvedu Jaki pravljico o Janku in Metki. V nalogah ste se lahko postavili 

v čarovničino vlogo in zapisali zgodbo, kot da jo ona pripoveduje. Lahko pa ste si ustvarili 

čisto svojo pravljico in jo tudi polepšali z ilustracijo. 

Ali vas zanima, kaj počneta sedaj naša dva prijatelja in ljubitelja pravljic, zgodb?  

Kar pogumno…berite dalje… 

 

»Ja, že res, da so pravljični liki lahko prav strašni, zlobni, ampak na srečo jim vedno prekrižajo 

pot in načrte dobri, prijazni junaki, ki poskrbijo, da se pravično in dobro poplača in zlo 

kaznuje,« je modroval škrat Bor. 

»Vsaj v pravljicah, vsak dobi, kar si zasluži!« se je strinjal kosmatinec Jaka. 

Obema prijateljema se je zopet začel oglašati želodček in medved Jaka je začel na glas 

razmišljati, kako bi prišel do hrane. 

»Veš, kaj prijatelj, mislim, da je čas, da se odpravim do čebeljega panja in tako malo napolnim 

svoje zaloge medu. Zima je bila dolga in vse sem pojedel, tako, da je čas da obhodim gozd in 

poiščem, še kaj užitnega za pod zob,« je nadaljeval lačni velikan. 

»Če želiš ti lahko delam družbo,  vsaj del poti,« je predlagal škrat Bor. 
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»Ja, seveda, vesel bom, če bova skupaj lomastila po gozdu. Občutek imam, da nama ne bo 

dolgčas!« je bil Jaka ves navdušen. 

»Zagotovo nama ne bo dolgčas, pripovedovala si bova zgodbe, pravljice. Mogoče se spomniva 

še kakšne pesmice, uganke in čas nama bo še prehitro minil. Lahko celo najdeva kakšno knjigo, 

to bi bil res zaklad! « 

»Občutek imam, da je tudi pohajkovanje, popotovanje, iskanje dogodivščin zgodba sama po 

sebi. Mogoče boš dobil navdih in najino pot opisal, ter tako dobil novo pravljico, zgodbo,« se 

je navdušil rjavi kosmatinec.  

»Res je, na to nisem niti pomislil! Iskat sem šel dogodivščin, zgodb, a že samo iskanje je 

zgodba!« se je strinjal knjigoljub Bor. 

»No, sedaj pa se morava odločiti, kam greva? Ali greva proti severu v smeri zaklete jame, 

kamor nihče ne mara že zaradi njenega imena, ali na vzhod k skrivnostni skali, kjer reka zavije 

okoli nje, potem pa je ni več, kot da bi se udrla v zemljo. Mogoče pa bi šla k staremu votlemu 

drevesu, na južni strani gozda, kjer sem videl še lani jeseni veliko čebelic, ki so veselo letale in 

mnogo dobrega zlatega sladkega medu obetale?« je pesniško zaključil vedno lačni Jaka. 

Škrat Bor se je navihano nasmehnil: »Ne, vem zakaj imam občutek, da si želiš proti jugu?« 

»Veš kaj, saj lahko greva najprej proti jugu, da vidiva, ali se tam lahko okrepčava, nato pa 

nadaljujeva pot proti skrivnostni skali, na sever do zaklete jame, ne vem, če si ravno želim, 

ampak nato zaključiva v zahodnem delu, kjer si ti doma?« 

»Veš, da si to kar dobro razmislil, tako ne bo predolgo trajalo, saj si izdelal pravi načrt poti. To 

je veliko bolje, kot pa da bi kar bezljala po gozdu, ne vedoč kam bi rada. Pa tudi domov moram 

priti dovolj zgodaj, da še kaj postorim v vrtu, pa tudi da me moje cvetlice ne bodo preveč 

pogrešale,« je bil nad načrtom prijatelja ves navdušen naš zbiralec zgodb škrat Bor. 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Kako si prisluhnil škratu Boru? Kam si želi medved Jaka in zakaj? 

2.) Kaj meni o tem škrat Bor? 

3.) Kaj predlaga rjavi kosmatinec? 

4.) Ali se zbiralec zgodb škrat Bor strinja s predlaganim? 

5.) Nariši njun načrt potovanja. 

 

 

 

STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Našel si zemljevid. Na njem vidiš označeno pot, ki vodi do x. Ali predstavlja x 

zaklad? Kako bi izgledal tak zemljevid in kakšen zaklad bi ti iskal?  

Uporabi domišljijo in si izdelaj svoj zemljevid do zaklada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

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