
1. a 

Slovenske ljudske pravljice 

Za prvošolce  je poslušanje prebranih pravljic posebnega pomena. Lepota slovenskega jezika  se 

prenaša iz roda v rod v slovenskih ljudskih pravljicah. Njihovo  besedišče je bogato. Zanimiv 

doživljajski svet, ki nam je morda že nekoliko odmaknjen, pa je vseeno brezčasen. Zato so pravljice 

všeč otrokom skozi generacije. Letos smo v prvem razredu prebrali veliko slovenskih ljudskih pravljic. 

Učenci so povedali, katere pravljice so jim bile všeč in zakaj. 

Mia: Meni je bila najbolj všeč pravljica Tri botre lisičice, ker so bile lisičke med seboj prijateljice. Moja 

najljubša prijateljica je pa Katja. 

Alja: Moja najljubša je pravljica O treh grahih. To pa zato, ker se reven fant na koncu poroči z bogato 

graščakovo hčerko. 

Jakob: Meni niso bile te pravljice všeč. Najraje imam Rdečo kapico. 

Pia: Janček ježek je moja najljubša, ker mi je všeč. 

Livija:  Meni je bila najbolj všeč pravljica Tri botre lisičice, ker so imele dolg avto, ker so plesale in se 

igrale in so se lepo uredile, ko so šle na obisk ena k drugi. 

Katja: Moja najljubša pravljica je O dvanajstih bratih in sestrah, ker se na koncu za vse srečno konča. 

Patrik: Jaz sem najraje poslušal Jančka ježka. Vesel sem, ker je srečen konec, to imam rad. In ker se je 

Janček na  koncu spremenil v princa.  

Mila: Moja najljubša je O treh grahih. To pa zato, ker so grahki kar naprej padali iz torbe in tako 

nagajali fantu, da ni mogel spati. Na koncu pa se je reven fant poročil s princeso.  

Nace: Najbolj zanimiva mi je Železni prstan, ker se je moral fant uleči na tla. 

Ana Marija: Moja najljubša je Tri botre lisičice, ker so bile prijateljice. To mi je všeč. Jaz sem 

prijateljica z Milo. Všeč mi je bilo, ko so jedle in pile dobre jedi in pijače. Pa vse so imele lepo 

poslikane hiše. 

Timotej: Meni je všeč pravljica O teh grahih, ker so mu grahki uhajali iz torbe in mu nagajali. 

Aljaž: Janček ježek je zabavna in dobro napisana. Všeč  mi je, ker je Janček šel živet sam v gozd pod 

hruško. 

Maša: Moja najljubša je O teh grahih, ker je spal v dobri postelji.  

Bine: Meni je najbolj všeč  pravljica O dvanajstih bratih in sestrah, ker jih toliko nastopa. 

Neca: Moja najljubša je Janček ježek, ker starejši dve sestri nista vedeli, da je ježek v resnici fant. 

Nina: Meni je najbolj všeč pravljica Tri botre lisičice, ker se je ena začudila, da ima druga v stanovanju 

na tleh tako narisan ribnik, kot bi bil pravi, pa vse je imela lepo poslikano. 

Primož: Meni je všeč Železni prstan, ker je bil železen in ne zlat in ker si si lahko zaželel željo in jo je 

izpolnil. Bil je tak poseben prstan. 



Neja: Meni je všeč  pravljica Tri botre lisičice, ker so imele vse lepo in po tleh parket. Pa ker so lepo 

jedle. 

Jure: Meni je bila najbolj všeč O teh grahih, ker je imela najlepše slike. 

Marcel: Meni je najbolj všeč Železni prstan zaradi naslova. 

Miha: Jaz imam najraje pravljico Tri botre lisičice, ker so veliko jedle in potem so imele vse 

razmetano. 

Ožbej: Meni je najbolj všeč pravljica O treh grahih, ker so grahi 'skoz' padali iz torbe.  

Filip: Dve sta mi bili najbolj všeč  Janček ježek in Železni prstan, ker sta obe lepi.  

Klara: Moja najljubša pravljica je Železni prstan, ker je prstan izpolnjeval želje.  

 

 

 

 

 

 

 

 


