BEREMO SKUPAJ.

Napisal: BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO ~ Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

Odlomek iz knjige:

O KRALJEVIČU, KI NI MARAL BRATI

Nekega dne, ko se je kraljevič spet potikal za zajci, je srečal
deklico, ki je sedela pod drevesom s knjigo v roki. Opazoval

Nina Mav Hrovat, Ilustrirala Suzi Bricelj, Mladinska knjiga 2021

JAZ PA NE MARAM,
ČE ME MOTIJO,
KO PEREM.

jo je, kako bere in se zraven vsake toliko časa namršči, potem
Radi berete? Jaz rad primem za knjigo, kdaj pa

nasmehne in zavzdihne. Tako zelo je bila zaverovana v knjigo,

sedem tudi za računalnik ali pred televizijo. Tako kot

da ga sploh ni opazila. Slišala ni niti zajca, ki je stekel čisto

najbrž tudi vi. Kraljevič v zgodbi Nine Mav Hrovat pa

blizu nje.

ni tak. On noče vzeti knjige v roke za nič na svetu.

»Kaj delaš?« je zanimalo kraljeviča.

Ne samo, da ne mara brati, v resnici brati sploh ne
zna. Kralj celo obljubi bogato nagrado tistemu, ki bi

NALEPI
NALEPKO.

»Psst! Berem!« je odgovorila, ne da bi umaknila pogled.
»Kaj pa bereš?«

kraljeviča naučil brati, a so vsi poskusi neuspešni.

»Ne moti me!« se je razjezila deklica in zaprla knjigo, da bi

Potem pa nekega dne kraljevič sreča deklico, ki je

odšla kam, kjer bi v miru brala.

tako zatopljena v knjigo, da se zanj sploh ne zmeni.

Kraljevič ni bil vajen takega ravnanja. Vsi so mu namreč takoj

Nenadoma ga zanima, kaj je med platnicami tako

ustregli in mu odgovorili na vprašanje, mu prinesli vse, kar si

zanimivo. Toda da bi to izvedel, se bo moral najprej

je želel, in včasih, še preden si je sploh kaj zaželel.

naučiti brati.

JAZ RAD BEREM. LISTKE Z NAVODILI
ZA VZDRŽEVANJE NA OBLEKAH.

Naloga PBZ

JAZ SE ZLEKNEM V VOLNENO KAPO
IN POKRIJEM S ŠALOM.
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Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!

Kje pa ti najraje bereš? Opiši ali nariši svoj najljubši
bralni kotiček.
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban, 1536 Ljubljana.
Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali na spletu (zavihek Bradna značka) ali v reviji.
Šola, ki jo bomo nagradili z obiskom, je OŠ Prule v Ljubljani. Iskrene čestitke!
11. junija bo na Otroškem knjižnem festivalu na Vodnikovi domačiji v Ljubljani Pižamova bradna značka
potekala v živo.
Nina Mav Hrovat in Suzi Bricelj sta skupaj ustvarili tudi slikanico O kralju, ki ni maral pospravljati. Nina Mav Hrovat je napisala
tudi pravljici Ozimnica in Posluh, jazbec gre! Zgodbo o jazbecu lahko berete kar v petih jezikih v eni knjigi. Suzi Bricelj je
ilustrirala še eno zgodbo o knjigah: Knjigožera Milana Dekleve, njene ilustracije pa najdete tudi v zbirki Pesmi muce potovke:
zbrane pesmi za otroke Svetlane Makarovič.
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