BEREMO SKUPAJ.

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

Odlomek iz knjige:

VSAK KAJ ZNA

Bil je lep sončen dan. Zajček je po visoki travi pritekel

Darja Divjak Jurca, ilustrirala Anka Kočevar
Mladinska knjiga, 2021

JAZ ZNAM NAREDITI
NAJVEČJE LUKNJE
V PULOVER!

do potoka. Hotel jo je ucvreti ob vodi naprej, ko je

SOSED JE NEKOČ ZASPAL
V MAJICI IN JE ŠEL
PLAVAT V PRALNI STROJ.

zaslišal glasen štrbunk. Z brega se je pognala žaba.
Z nekaj spretnimi zamahi dolgih krakov je bila kmalu

Topla zgodba nas popelje v gozd, kjer živali opazujejo

sredi potoka.

druga drugo. Zajec gleda žabico, vrana zajčka, polž

»O, ko bi tudi jaz plaval kot žaba!« si je mislil zajček,

vrano in tako naprej. Vsaka žival si želi, da bi znala to,

ki mu je bilo v gostem kožuščku pošteno vroče. »Kako

kar zna druga. Pajek polžu zavida hišo, saj mu ni treba

bi čofotal! Plaval bi žabico, kravlal, skakal bombico.

plesti mreže. Žabica pajku zavida mrežo, saj se muhe

Ampak ne znam. Jaz ničesar ne znam.«

kar same lovijo vanjo. Živali so tako zaverovane

Naj še stokrat rečejo, da znajo zajci plavati, a ob misli,

v lastnosti drugih, da kar pozabijo, kaj znajo same.

da bi si zmočil repek, ga je kar streslo.

A ko se veverici v gobčku zatakne oreh, ji vse skupaj
priskočijo na pomoč. Zavejo se, kaj znajo same, največ

NALEPI
NALEPKO.

JAZ BI RAD ZNAL PLESTI
KOT PAJEK, DA BI SI SAM
SPLETEL VEČERJO.

pa lahko dosežejo, kadar sodelujejo.
Knjiga je natisnjena z velikimi črkami, tako da jo
v igrivih ilustracijah Anke Kočevar. Sam sem se iskreno
nasmejal polžu, ki v svoji hišici na gugalniku pije čaj
in posluša radio.

Naloga PBZ

boste brez težav brali tudi prvčki. Uživali boste tudi
Kaj bi radi znali vi? Napišite ali narišite, katere živalske
veščine bi radi imeli.
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban, 1536 Ljubljana.
Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali v Cici nabiralniku na spletu ali v reviji. Aprila bomo
izžrebali eno od sodelujočih šol in jo nagradili z obiskom Boštjana Gorenca Pižame.
Darja Divjak Jurca je napisala še slikanici Foksi in športni duh in Kuža Pazi reši igrišče. Anka Kočevar je ilustrirala knjige
Bilo je nekoč na deželi Cvetke Sokolov, Izgubljeni slamnik Uroša Grilca in Princesa kamnitih besed Bine Štampe Žmavc.
Če bi radi brali še kaj o živalih, sta tu slikanici Zmešane kure, ki jo je napisal in ilustriral Laurent Cardon, in Drobcena Gerta,
ki jo je napisala, Lu Fraser ter zbirka zgodbic Na gozdni južini pisateljice Tine Arnuš Pupis.

NAGRADE, NAGRADE
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Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!

Nekateri ustvarjalci knjig, ki jih berete za Bradno značko, so nominirani
tudi za najpomembnejše mednarodne nagrade. Letos so za spominsko
nagrado Astrid Lindgren (ALMA) nominirani: ilustratorka Polona Lovšin,
pesnik Boris A. Novak, pisateljica, pesnica in pripovedovalka Anja Štefan
ter ilustratorka Ana Zavadlav; za Andersenovo nagrado pa pisatelj Peter
Svetina in ilustrator Damijan Stepančič. Si že bral/a kakšno njihovo
knjigo? Prejemniki nagrad bodo znani konec marca. Držimo pesti!
S svojimi knjigami se slovenski ustvarjalci vsake dve leti uvrstijo tudi
na častno listo Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY).
V letu 2022 bodo na častni listi: Andrej Rozman Roza za knjigo Rimuzine
in črkolazen, Igor Šinkovec za ilustracije v knjigi Si že kdaj pokusil Luno?
in Katja Zakrajšek za prevod knjige #3špehbombe. Ali veš, kdo je avtor
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knjige Si že kdaj pokusil luno?

