
 
 

Mlakar Črnič, Ida:  
Bibi in Gusti: Najboljše zgodbe. 
Ilustr. Kristina Krhin. Radovljica: Didakta, 
2019. 123 str. 
| C | B. stopnja   
| Pujsi | Prijateljstvo | dogodivščine  
| živali v domišljiji | velike tiskane črke 
 

 
 
Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico;  
Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo;  
Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir;  
Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo;  
Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. 
 
 

 

Mlakar Črnič, Ida:  
Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. 
Ilustrirala Kristina Krhin. Radovljica: Didakta, 
2019, 25 str.  
| C | B. stopnja  
| Pujsi | Prijateljstvo | pohodništvo  
| narava | živali v domišljiji | velike tiskane 
črke 

 
 
Cilj tokratnega odpujslanstva – tako pač 
pujska pravita svoji odpravi – je bil bližnji 
hrib. Toda, ojoj, kaj vse bi se lahko zgodilo 
na navzgoršnjicah, na vrhu hriba in potem 
na navzdolšnjicah?! In ko sta nazadnje 
ugotovila, da je Bibi namesto samohodk 
obul še napačne čevlje, sta se odločila, da 
bosta hodila samo doli in naokoli in tako 

prezvijačila hrib.  »Špancirala sta tako 
zlagoma, da sta vse videla in doživela: 
pojočo vodo, govorečo travo, prijazno 
zemljo, nasmejan hribček. Kolovratila sta 
naokoli, in ko sta prišla nazaj, sta bila polna 
mehkih barv, vonjev in glasov.« 
 

 

Tole torej zbirka petih zgodb, ki so prej že izšle v posameznih slikanicah, in nova zgodba o 
pujskih Bibi in Gustiju. Gre za prisrčna besedila, tudi poučna glede medosebnih odnosov, 
prisrčno ilustrirana … skratka knjigici, da jih beremo otrokom v predšolskem obdobju (v 
vrtcu in v družini!) Ker pa sta natisnjeni v verzalkah, bosta tudi v spodbudo prvim 
samostojnim bralcem. (Obe slikanici sta brez paginacije, zbirka »najboljših zgodb« tudi brez 

kazala, ampak to očitno ne bi smelo biti moteče, al kaj?! 😊😊😊) 
 



Navajeni smo, da imata pujsa Bibi in Gusti vedno polno malho nasvetov za raznorazne pujsje 

težave. Pridružite se jima na popotovanju skozi letne čase, ko bosta spomladi zalivala hišico, 

poleti udomačila kolo, jeseni porahljala prepir, pozimi sipala srečo, in ko nova pomlad 

vzbrsti, pregnala še žalost in odpujsala na bližnji hrib. http://www.didakta.si/e-

knjigarna/zbirke/otroske/bibi_in_gusti/bibi_in_gusti_-_najboljse_zgodbe.html  

 

Spodbude za branje: 

- Otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju beremo besedila ob ilustracijah, prve 

samostojne bralce spodbujamo, da jih berejo tudi sami. Prinesemo pet »najboljših zgodb« o 

Bibi in Gusti tudi v samostojnih izdajah, da imajo otroci več knjig.  

- O dogodkih, temah in medosebnih odnosih obeh pujskov se pogovarjamo toliko, kot otroci 

željo. 

- Beremo jim odlomke iz posameznih zgodb, otroci ugibajo, od kod so oz. kaj se v tisti zgodbi 

dogaja. 

- Spodbujamo jih, da si izmišljujejo, kaj vse bi pujska še lahko počela. (Zbolela za gripo in jo 

premagala? Obiskala otroke v vrtcu in jim pripovedovala pravljico?) 

- Pisateljica Ida Mlakar Črnič je tudi odlična pripovedovalka pravljic. Bi jo povabili, da nam pove 

pravljico? Morda z domačega kavča po zoomu? 

- Posamezne zgodbe o Bibi in Gusti so doživele tudi nekaj prenosov v druge medije, na 

Youtubu pa najdemo ti dve:  

o Kamišibaj predstava: Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2SVwTiv0UAo  

o Jernej Kuntner bere pravljico Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib: 
https://www.youtube.com/watch?v=0TZ4QPTqA3c 

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 
V Priporočilnici sta še dve slikanici iste Ide Mlakar Črnič:  
Ko hiše zaplešejo 
O kravi, ki je lajala v luno 
 

 
 
 
 mag. Tilka Jamnik 
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