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VSTOPNICA NA VZGOJITELJADO 

Pravljica »Škrat Čatež in vila iz Jovsov« 

Škrat Čatež je vedno povezan z vodnimi izviri, Jovsi pa so čarobna poplavna ravnica ob Sotli. Kaj se 
zgodi, ko škrat sreča vilo? Kako se obnašata do ljudi, ki živijo v bližnji vasi in obdelujejo zemljo? Kje se 
konča resnični svet in začne čarobnost legend? 

Pravila prijave 

V obliki proznega besedila, ki vsebuje značilnosti pravljice, zapišite zgodbo o škratu Čatežu in vili iz 
Jovsov. Besedilo naj bo primerno za predšolske otroke in naj obsega do 400 besed. Zgodba mora biti 
originalna.  

Zgodbo ilustrirajte v ekskluzivni tehniki akvarela. 

POZOR: 

1. Besedilno pošljite v DOC datoteki, v pisavi Times New Roman 12, presledek med vrsticami 1,5. 
2. Fotografijo pošljite ločeno v JPG datoteki 300 dpi in naj ne presega 3 MB, zaželena najdaljša 

stranica 25 cm za oblikovanje kataloga neposredno ali za medijske objave.   
3.  Besedilna datoteka mora vsebovati: 

Ime šole_Priimek in Ime avtorja_število besed_letnica nastanka 
4. Slikovna datoteka mora vsebovati: 

Ime šole_Priimek in Ime avtorja_višina x širina_tehnika_letnica nastanka. 

Avtorji, ki ne bodo poslali točnih in zahtevanih podatkov, ne bodo sodelovali na razstavi in ne bodo 
objavljeni v brošuri.  

Izdelke pošljite v elektronski obliki na e-naslov: ss.trg-ekonom-brezice@guest.arnes.si 
do 15. 10. 2019, saj bomo oblikovali brošuro izdelkov. 
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ŠKRAT  ČATEŽ 
Ime Čatež srečamo v ljudskem izročilu v povezavi z vodo – prinašalko zdravja. Pripoved o nagajivem škratu je 
prehajala iz roda v rod, kot vse tovrstne pripovedi izgubljala zgodovinsko verodostojnost ter prevzemala oceno 
in sodbo ljudstva. 
 
 
ŠKRAT ČATEŽ V PRIPOVEDI  
Čatež je pol človek pol kozel – sam peklenski hudič. Ima rogove, dolga ušesa, brado, srednje veliko postavo in 
starikav obraz.  Ljudje so ga videvali, ko je sedel na visokih pečinah in se grel na soncu. Drvarjem je prinašal 
mrzle, čiste vode, kadar so bili žejni, pastirjem v planinah pa je nabiral jagode in maline. Nikdar pa ni dovolil, da 
bi se mu kdo posmehoval. Če bi mu kdo pokazal roge, bi začel valiti skale, ki bi pokopale pod seboj hiše njegovih 
zasmehovalcev. 
Včasih je strašil popotnike, oponašal je glasove in jih tako zvabljal na napačno pot.  Pokazal se je včasih vrh 
pečin, ali pa na močvirnatih tleh, kjer je iskal izvire. Na krajih, kjer so videli Čateža, so ljudje mnogokrat našli 
izvire dobre vode. 
Vir: http://www2.arnes.si/~ospoag1/letna%20sola%20v%20naravi%202002-03.htm, 25.9.2019 
 
 
 
NARAVNI PARK JOVSI 
 

   
Jovsi so poplavna ravnica z obsežnimi vlažnimi in poplavnimi travniki, kjer so se zaradi tradicionalnega 
(ekstenzivnega) načina kmetovanja ohranile nekatere živalske vrste, ki so danes v evropskem merilu 
ogrožene. Jovsi izstopajo zlasti zaradi največje populacije kosca v panonskem delu Slovenije. Do regulacije 
Sotle pred desetletji je bil predel redno poplavljen. 
Zaradi številnih hidromelioracij so Jovsi edino ohranjeno območje močvirnih in vlažnih travišč v Spodnjem 
Posavju z veliko pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst ter eno lepših krajinskih območij te vrste v Sloveniji. 
http://www.kapele.si/ponudba-kraja, 25.9.2019 
 

 

 

  


