
NAJLJUBŠE PRAVLJICE V MODERNI PREOBLEKI 

 

Grdi raček 

 

Nekega dne se je na kmetiji izvalilo šest račk, iz sedmega jajca pa se sprva ni izvalilo nič. Mama 

raca je dan za dnem opazovala jajce. Po nekaj dneh se je iz jajca vendarle izvalil raček, ki pa je 

bil malo drugačen. Zaradi njegove drugačnosti so se vsi norčevali iz njega. Gospodarju pa se je 

zdel raček zanimiv, zato ga je poslikal in sliko objavil na Facebooku.  

Raček je bil užaljen, zato se je odločil, da bo odšel. Na Facebooku pa ga je opazila neka družina, 

ki ga je hotela posvojiti. Ker je raček že odšel v svet, so ga iskali s sledilno napravo, vendar ga 

niso našli. 

Prišla je jesen in raček je spoznal, da bo moral nekje preživeti zimo. Po naključju je zatočišče 

našel pri družini, ki ga je hotela posvojiti. 

Ko je raček odrasel, so spoznali, da je raček v resnici labod. Ker so na Facebooku objavili 

zgodbo o preobrazbi, je labod postal tako slaven, da dobil glavno vlogo v predstavi Labodje 

jezero. 

 

Tia&Milena 

 

 

 

Muc išče čarovnico 

 

Nekoč je živel muc, ki je imel rad čarovnice. Imel je pametni telefon, s katerim je na spletu 

iskal čarovnice.  

Brskal je in brskal, vendar nobene ni našel. Ugotovil je, da čarovnice niso tako sodobne kot 

on, zato se je napotil v moderno knjižnico, kamor se zatekajo ljudje, živali, čarovnice in 

pravljična bitja.  

Na poti v knjižnico je srečal deklico s črtastimi nogavicami. Misli je, da je ona čarovnica, 

vendar ni imela metle. Hitel je dalje in videl staro gospo, ki je pometala pred hišo. Ko jo je 

vprašal, ali je ona čarovnica, ga je napodila.  

Končno je prišel v knjižnico in začel iskati knjige o čarovnicah. Kar naenkrat pa je preko 

police zagledal čisto prave čarovnice, ki so ga vzele s sabo. 

 

Teodor&Silva 

 

  



Obuti maček 

 

Nekoč je živel mlinar, ki je imel tri sinove. Mlinar je kmalu zbolel, zato je poklical svoje tri 

sinove k sebi. Prvemu je dal vrečo moke, drugemu računalnik, tretjemu pa telefon in enega 

mačka. 

Mlinar je umrl. Otroci so ga pokopali in se odpravili po svetu, vsak na svojo stran.  

Tretji sin je na Facebooku prebral, da bo te kraje kmalu obiskal kralj. Oglasil se je maček in mu 

rekel, da naj mu kupi škornje in klobuk, pa bo postal bogat. Gospodar, najmlajši mlinarjev sin, 

je izpolnil mačku željo. Nato maček prosi gospodarja telefon. Ta mu najprej telefona ni hotel 

dati, pa se je oglasil duh pokojnega očeta in mu rekel, naj uboga mačka in naj mu da telefon. 

Kmalu je v te kraje prišel kralj. Obuti maček je po telefonu poklical kralja in prosil princeso, 

njegovo hčerko, za ženo svojega gospodarja. Kralj je privolil, tako  sta se mlinarjev sin in 

princesa poročila. In sta skupaj z mačkom živela do konca svojih dni.  

Gospodar se je pred svojo smrtjo zahvalil mačku, da mu je polepšal življenje. 

 

Kevin&Erika 

 

 

 

 

 

Rdeča kapica 

 

Rdeča kapica je imela babico, ki ji je prek spleta kupila rdečo kapo. Babica in vnukinja sta se 

imeli zelo radi, zato sta si pisali preko Facebooka. 

 

Babica: Alo. 

Rdeča kapica: Ka je? 

Babica: Žedna sen. Ma mama kaj vina? 

Rdeča kapica: Ma, pa orejovo pogačo tüde. Ščeš? 

Babica: Ja, prnese. 

Rdeča kapica: Se vidive čez pol vöre. 

 

Rdeča kapica je šla skozi gozd. Tam je srečala volka. Začela sta igrati šnops in sta pojedla 

pogačo ter popila vino. Babica je ostala žejna in lačna. 

 

Aljaž&Petra 

 

  



Žogica Marogica 

 

Živela sta dedek in babica. Dobila sta žogico Marogico po hitri pošti. Žogica jima je ušla.  

Ves dan sta jo klicala po telefonu. Nista je dobila, zato sta dala objavo še na Facebooku. Žogica 

Marogica je imela ovratnico s čipom. Kljub temu je ves teden nista našla. 

Žogica Marogica je bila pri prijateljici, igrali sta igrice. Dedek in babica sta bila žalostna. Dala 

sta prijavo na kriminalistično policijo. Izsledili so jo s pomočjo ovratnice s čipom. Dedek in 

babica sta bila zelo vesela. 

 

David&Marija 

 

 

Mojca Pokraculja 

 

Mojca je živela na cesti, ko ji je nekdo podaril 1000 evrov. Kupila je hotel s šestimi 

zvezdicami.  

Nekega dne je dobila turiste. Tam so živeli pol leta, ampak to niso bili turisti, ampak teroristi. 

Na koncu so hoteli uničiti tisto mesto. Mojca je žrtvovala svoj hotel in jih je žive zakopala, s 

hotelom vred.  

Slike zakopanih teroristov je dala na Facebook, da bi posvarila in opozorila druge prebivalce 

sveta. 

 

Domen 

 

 


