
DESETI ŠKRAT (pesmice na temo del Josipa Jurčiča) 
Mentorici: Vanja Peček Janoš (5.az), Mateja Jere Grmek (5.bz) 
 

 
 

1844. leta naš Josip se je rodil, 
da bi zgodbice na list izlil. 

Nama je najboljša 
zgodba Krjaveljeva. 

 
Krjavelj deseti otrok je bil, 
zato v svet je sam odšel, 

pri drugih zgodbice pripovedoval 
in s tem postal zelo znan. 

 
Potem je sledila še bela kača, 

ki kraljica kač je bila. 
Zdaj bo svojo skupino opisala, 

Da bila bo bolj znana. 
Prva bila je oranžna, 
2. pa ravno pravšnja. 

3. bila je lepotica, 
4. in 5. sta imeli rdeča lica. 

6., 7. bili sta hitri, 
8., 9. še hitrejši. 

10. bila je bela kača, 
ki je imela dva pomagača. 

 
To za danes bilo je vse, 

do naslednjič merkajte se. 
 

Ajda, Nina, 5.bz 

 
 
 

 

Krjavelj je škrata presekal na pol, 
bela kača je rekla »hov«. 
Škrat je padel v vodo, 
da zmočil si je nogo. 

Bela kača vpraša Krjavlja: 
»Kaj pa boš z nogo?« 

»Pregnal bom hudiča v Višnjo Goro.« 
 

O - joj, o – joj,  
tam godi se veliko stvari! 

Kozlu Liscu slabo se godi. 
Zakaj se mu slabo godi? 

Ker gledal je zelje z druge strani. 
10 glav zelja tam stoji  

in se kozlu smeji. 
 

Prvo zelje reče mu  
»Pridi in pojej me tu.« 

2. , 3. in 4. zelje melje mu veselje. 
5. in 6. v vrtu stojita in se mu sladko 

smejita. 
7., 8., 9., in 10 zelje zrelo za pojest je. 

 
Neli, Jaka, Marija, Aljaž, 5.bz 

 
 

 
Kača 

Prva je bila rdeča, 
2., 3. svetleča, 

4. je bila modra, 
peto, šesto ujela sodra. 

7. je zelena, 
8., 9. pa rumena, 
10. bila je bela,  

ker nosila je pulover iz lepila. 
 

Neli, Aljaž, Marija, Jaka, 5.bz 

Deset otrok kozla nadlegovalo je, 
prvi ob kamen spotaknil se je. 

Drugega, tretjega, četrtega  
prestrašila sova je, 

peti, šesti metulja zagledala,  
da bi za njim oprezala. 

Sedmi, osmi in deveti zajčka zagledali 
in preplašeno pobegnili. 

Deseti pa odnehal je,  
ker kozel spotaknil ga je. 

 
Ula M., Monika, Kristina, Žana, Ula 

K., Vasilij, 5.bz 



Josip pisal je romane, 
 zraven jedel je banane. 

 
Sosedov sin je roman,  
v resnici zelo je znan. 

 
10. brat je šel po svetu,  

da naučil bi se vse o spletu. 
 

Višnja Gora polža ma  
priklenjenega na dno sveta.  

Polž se je upiral, a se ni prepiral. 
 

Franc in sin sta se napila,  
da sta hitro se pobila. (Grad Rojinje) 

 
 

Neli, Jaka, Marija, Aljaž, 5.bz 
 

 
 

Kozu slabo prvezan bil 
in bulil v zelje, ker lačen je bil. 

A to past je bila,  
ki vodila v jamo na konec sveta 
In zagledal je desetega brata. 

 
Ded pripovedoval je zgodbe otroštva. 

Krjavelj šu je po svet, 
da bi našel rožnat cvet. 

 
Bela kača krono ima, 
a nikomur je ne da. 

Vsi se je bojijo, 
ker lovca kač ubila. 

 
Tinkara, Ela, Urška, 5.bz 

 
 
 
PESEM O DESETIH ŠKRATIH 
Prvi škrat sprašuje se, kam naj jutri z avtom gre, 
drugi se vprašal je, kako Prešeren oblači se, 
tretji pa zapoje si, tralala, tralali, 
četrti maraton gre tečt, 
peti pa potico spečt, 
šesti gleda risanke, 
sedmi dolgočasi se, 
osmi pa na glas kriči, aaaa, čebela me lovi, 
deveti šteje en, dva, tri, 
deseti bum in ga več ni. 
 
Lara, 5.aZ 
 

DESET ŠKRATOV 
Prvi škrat sprašuje se, kakšne barve pomaranča je, 

drugi mu odgovori oranžne, kakšne si pa ti, 
tretjemu se pa zazdi, da nevihta prileti, 

četrti čips pojedel je, 
peti pa navihan je, 

šesti zasmrdi, ker vodo mrzlo toči, 
sedmi se odpravil je, da avto bi zmočil, 

osmemu v glavo žoga prileti, 
zato deveti k zdravniku pohiti, 

desetega pa en, dva, tri, več ni. 
        

Maša, 5.aZ 



KAJ ŠKRAT DELA DOMA? 
Prvi škratek juho kuha, 
drugi se mu rad prismuka, 
tretjemu mudi se v šolo, 
četrtemu pa na kolo, 
peti rad počepe dela, 
šesti pa najrajši prepeva, 
sedmi vedno nekaj dela, 
osmi pa čaka jela, 
deveti rad kleči, 
deseti pa smrči. 
 
Tjaž, 5.aZ 
 

PESEM ŠKRATOV V KUHINJI 
Prvi škratek dela pico, 

drugi škratek bi sladico, 
tretji škratek išče knjigo, v njej je našel recept za pečeno figo, 

četrti je pripravil mizo, 
peti pa ima že krizo, 

šesti skuhal je krompir, 
sedmi rad imel bi mir, 
osmi se veseli omake, 

deveti pa pri vseh išče same napake, 
deseti pa je kavalir, vsem prinesel je kefir. 

       
Kaja, 5.aZ 

 
10 ŠKRATKOV 
Prvi škratek je šel gor, 
drugi pa dol, 
tretji je bolan, 
četrti za zaspan, 
peti rad kiha, 
šesti rad piha, 
sedmi je šel v gozd, 
osmega je strah, 
deveti je v šoli, 
deseti pa na računalniku.  
 
Anže, 5.aZ 
 
 
 
OŠ Stična, PŠ ZAGRADEC,  
ob mednarodnem dnevu matematike, marec 2021 


