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Predstavitev slikanice, njenih prvih osem strani in njenih ustvarjalcev na domači strani 

založbe Zala: https://zalozba-zala.si/knjiga/je-to-vse/  

Takole pa jaz na FB: Vili je ta teden pri svojih treh dedkih in od njih ima malo dlje do šole. 

Zato mu sestavijo kolo, ki se Viliju ne zdi ravno »super luksuzno«, dedki pa se začnejo 

širokoustiti, kako so se oni vozili v šolo in kaj vse so doživljali na poti.     Vmešajo se vse tri 

babice (one živijo »daleč stran« od svojih dedcev, v hiši čez cesto) in Vili se kočno lahko 

odpravi v šolo. In zdaj se začne njegova pustolovščina: ilustracije brez besedila spodbujajo 

domišljijo in nam jemljejo dih ...                Ko se Vili končno pojavi na vratih šole z bornimi ostanki 

kolesa, mu učiteljica zgrožena pravi: »Je to vse?«       

 

Spodbude za branje: 

- So sploh potrebne? Že ilustracija je tako razgibana in humorna, da pritegne. Otroci v 

predbralnem obdobju jih bodo »brali« in zgodbo razumeli. Preberem jim besedilo in skupaj z 

njimi podrobno pregledam ilustracije (ki so tudi zelo bogate s podrobnostmi!).  

- Začetni bralci bodo besedilo brali že tudi sami. 

- Vsem v izziv pa je del slikanice brez besedila, ki prikazuje Vilijevo pot v šolo. Naj otroci 

pripovedujejo! Širokoustenje dedkov se lahko skrije pred Vilijevim kolesarjenjem v šolo, se 

strinjate? 

https://zalozba-zala.si/knjiga/je-to-vse/


- Učiteljica se začudi ostankom kolesa, češ, »je to vse?« (kar je ostalo do njega …     ). Otroke 

pa lahko s temi besedami spodbudimo k nadaljnjemu pripovedovanju, kaj vse je oz. bi Vili 

lahko doživel na svoji poti v šolo.       

- Kaj pa otroci, tudi oni doživljajo kaj tako razburljivega na vožnjah s svojimi kolesi? 

Spodbujamo jih, da pripovedujejo, fantazirajo … Ni treba, da vsak pove svojo zgodbo, naj 

govorijo eden čez drugega …  

- Bi to tudi narisali? Morda vsak svojo najbolj drzno vožnjo? Risbe z dovoljenjem otrok 

razstavimo (in dobimo niz smešnih in drznih dogodivščin med vožnjo s kolesom, pravo 

zgodbo brez besedila      ) Če se povežemo z učiteljico, učiteljem likovnega pouka, lahko 

nastane cela reč … 

 

 

mag. Tilka Jamnik 


