
Atxaga, Bernardo: Xola in teta iz Amerike. 
Prev. in spremna beseda: Barbara Pregelj. 
Ilustr. Mikel Valverde. Medvode : Malinc, 
2017, 80 str.  
| C | 1. stopnja 
Svoboda -  Odgovornost - V otroškem 
leposlovju 
Predmetne oznake (nekontrolirane) meje / 
psi / živali v domišljiji / povečani tisk 
 

 
 
Več na: http://www.malinc.si/sl/xola-in-teta/   

Atxaga, Bernardo: Xola med levi. 
Prev. Barbara Pregelj. Ilustr. Mikel Valverde. 
Medvode : Malinc, 2017, 60 str.  
| C | 1. stopnja 
Psi - Samopodoba - Domišljija - V otroškem 
leposlovju 
Predmetne oznake (nekontrolirane) levi / 
živali v domišljiji / povečani tisk / za 
dislektike 
 

 
Več na: http://www.malinc.si/sl/xola-med-levi/   
 

 

 

Spodbude za branje: 

- Zgodbi berem otrokom v 1. triletju OŠ; prve samostojne bralce spodbujam, da ju preberejo 

tudi sami. 

- Kdo je Xola? Kakšne pasme je? (Terierka.) Kako bi jo predstavili? Kako je ime njenemu 

gospodarju? (Grogo.) Kakšen je? Kaj se je zgodilo v zgodbi Xola in teta iz Amerike? Kaj pa v 

zgodbi Xola med levi? (Če je potrebno, zastavljam preprosta vprašanja o najpomembnejših 

rečeh.)  

- Fotokopiram nekaj ilustracij iz prve in druge zgodbe: otroci ugibajo, iz katere zgodbe so, in 

pripovedujejo ob njih. 

       -     Berem odlomke iz obeh zgodb: otroci ugibajo, iz katere zgodbe so.  

                 -     Serija o Xoli (izg.: Šola) obsega (najbrž) pet naslovov; zdaj imamo v slovenščin poleg teh dveh            

http://www.malinc.si/sl/xola-in-teta/
http://www.malinc.si/sl/xola-med-levi/


prevedeno tudi tole   ... (in še jih bomo dodajali ☺) 

Atxaga, Bernardo: Xola in Angelito. Malinc. 
Prev. Barbara Barbara Pregelj. Ilustr. Mikel Valverde. Medvode : Malinc, 2017, 60 str.  
| C | 1. stopnja 
 | Psi | Medkulturne razlike | podeželje | narečja | prijateljstvo | lov | živali v domišljiji |    
povečani tisk 

 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- V kakšnem priročniku o psih ali na spletu preberemo »vse« o terierskih pasmah psov.  

- Otroci pripovedujejo o svojih kužkih, če jih imajo, o tem, da si jih morda želijo  ... o različnih 

izkušnjah s psi idr.  

       -   Izmišljujejo si nove Xoline dogodivščine. Pripovedujejo jih in zapišejo ter narišejo (morda v obliki  

stripa).   

 
 
Mag. Tilka Jamnik 


