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V Bolhogradu živijo psi, sčasoma pa si nabavijo toliko avtov, da jim zaradi cest in križišč začne
zmanjkovati prostora. Ilustrator Ivan Mitrevski je tokrat napisal tudi besedilo in ga seveda
bogato ilustriral. Ilustracije so hudo njegove, itak! Tudi besedilo je duhovito in zabavno, tudi
jezikovno igrivo in kritično!
Zgodba, členjena v deset poglavij, bo razveselila samostojne bralce v 1. in tudi 2. triletju, pa
tudi odrasle bralce, ki jo berejo otrokom.
Predvsem odrasli se bodo najbrž hahljali ob
vrsti medbesedilnih in drugih namigov!
Kratka predstavitev in nekaj prvih strani na ogled na domači strani založbe:
https://www.miszalozba.com/knjige/bolhograd/

Spodbude za branje:
-

-

Otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju beremo posamezne zgodbe,
opazujemo ilustracije in se pogovarjamo o predstavljenih dogodivščinah. Učenci v 1.
triletju in starejši zgodbe preberejo seveda sami, sicer pa se pogovarjamo kot z mlajšimi
otroki, seveda tudi bolj poglobljeno.
V 2. ali 3. razredu razdelimo posamezna poglavja med učence in se vnaprej dogovorimo za
predstavitev. Obnovimo zgodbo in se pogovarjamo:
o Ste ob pogledu na ilustracije takoj videli, da so prebivalci mesta kužki? Zakaj ima
knjiga naslov Bolhograd? (Kako bi imenovali mesto, v katerem bi bili prebivalci
mucki, ptički ali …?)
o Mesto je že posebno, ampak to s prebivalci in z avti je pa čisto tako kot v naših
mestih, kajne? Pogovarjamo se o avtomobilih, cestah, parkiriščih, prometnih
razmerah … okoljski problematiki in reševanju problemov. Kako je s tem v našem
kraju?

- Pregledamo naslove posameznih poglavij: ali jih razumemo tudi v prenesenem pomenu? Psi
lajajo, karavana gre dalje; Pasji dnevi; Kjer pes leži, tam dlako pusti; Kam pes taco moli? Rep
zgodbe.
- Na hrbtni strani knjige je zapisano, da »je ilustrirana knjiga kot nalašč tako za ljubitelje kužkov
kot avtomobilov«. Se strinjamo? In kako razumemo prav tam zapisano modrost »ni vse, kar se
kovinsko sveti, nujno tudi najboljše«?

Nadaljnje spodbude za branje:
Za veselo branje, toda čisto drugačno, namreč za razpravo o avtih in medosebnih človeških
odnosih, morda še posebej privlačno za fante, majhne in velike – bi lahko vzeli v roke tudi knjigo
Aksinje Kermauner Avtomobilska mularija.

mag. Tilka Jamnik

