
Svetina, Peter: Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. 
Ilustr.  Ana Razpotnik Donati. Dob pri Domžalah : Miš, 2016, 25 str.  
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Povsem se strinjam z zapisom v Bukli:  
Najbolje je začeti kratko in jedrnato – to je izvirna slovenska slikanica v najbolj žlahtnem pomenu 
besede, ki sta jo ustvarila priznana slovenska ustvarjalca. Kot celota deluje sveže, besedilo je 
umetniško dognano, prav tako ilustracije, ki se živo pogovarjajo z besedilom in seveda z bralcem.  /…/  
Sabina Burkeljca; Bukla 125 http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=25917  
 
Na domači strani založbe pa poleg predstavitve lahko preberemo tudi nekaj strani iz slikanice:  
http://www.zalozbamis.com/knjiga/kako-je-gospod-feliks-tekmoval-s-kolesom/ 
 

 
Spodbude za branje: 
 

- Z otroki v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju si ogledujemo ilustracije in prebiramo 
besedilo: 
      

Gospod Feliks pravzaprav ni kolesar. Ampak tekmuje s kolesom. 
Vozi tako divje, da mu v kitke spletena brada plapola v vetru! 
Vozi tako divje, da mu veter cefra časopis na prtljažniku! 
Vozi tako divje, da komentatorju jemlje glas! 
Samo še nekaj sunkov v pedale, pa bo v cilju! 
Samo še čisto malo! 
/…/ 
 

- Otrokom v prvem triletju OŠ jo seveda ponudim v samostojno branje ... in nato prisluhnem 
njihovim komentarjem ☺. Najprej tistim spontanim, nato jim zastavim vprašanja o stvareh, ki jih 
niso zaznali sami. (Kaj je zmaga? In kaj je zmaga po Feliksovem mnenju?)  

- Mdr. jih opozorim, da moško osebno ime Feliks izhaja iz latinskega imena Felix, ki ga razlagajo iz 
latinskega pridevnika felix, v rodilniku felicis, ki pomeni »ploden, rodoviten; uspešen, srečen«. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Feliks  

 

http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=25917
http://www.zalozbamis.com/knjiga/kako-je-gospod-feliks-tekmoval-s-kolesom/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Feliks


- Odrasle ... sem opozorila na slikanico v obliki voščilnice na Facebooku ob pričakovanju novega leta:  
Kaj je zmaga in vse drugo ...  še z različnimi mnenji in izkušnjami odraslih in starejših ☺. 

 
Kaj nam želim v novem letu? Da bi brali, poslušali glasbo in se pogovarjali (z mlajšimi) ☺  Da bi 
si v življenjski dirki in v tekmovanju z drugimi znali privoščiti limonado v gostilniški senci, ko 
smo žejni, se osvežiti v jezeru, ko drvimo mimo njega ...  predvsem pa, da bi staro »dedovo kolo 
zdržalo tako divjo vožnjo«.  

 

 

 
Spodbude za nadaljnje branje: 
 

- Všeč so mi vse knjige Petra Svetine, toda »tekmovanje« gospoda Feliksa bi poglobila in zaokrožila 
samo s pesniško zbirko Molitvice s stopnic, ki je izšla v letošnji zbirki Čebelice.  (Ilustr. Ana 
Zavadlav, Založba Mladinska knjiga, 2016). Prosim, vzemite jo v roke, takoj boste začutili, zakaj 
sem se odločila za njo:   
http://www.emka.si/molitvice-s-stopnic/PR/2195723,13518  

 
Peter Svetina: Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči.  
Ilustr. Ana Razpotnik Donati. (Miš založba, 2021), 29 str. 
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Tokrat se Feliks s kolesom – eno drugo staro klemfo in brez čelade – odpravi po nov, ali vsaj višji stol. (Zakaj 

potrebuje nov stol, bomo prebrali v slikanici). Vijuga po mestnih ulicah, kot da je sam, in na prehodu za pešce 

bi skorajda povozil gospo, toda v resnici je padel samo on in se tudi malo poškodoval. V bolnišnici ga ta gospa 

obišče … in glejte jo no, to je vendar nekdanja sošolka Petra, s katero sta bila tedaj precej prijatelja. No, tudi 

sedaj se izkaže, da sta si še vedno blizu. Ko Feliks okreva, ga Petra povabi na kosilo in mu pokaže, kako 

domiselno je porabila posamezne dele njegovega uničenega kolesa.  (Tudi mi jih bomo videli, ko bomo 

pregledali slikanico z imenitnimi ilustracijami.) Po kosilu se prav prisrčno objameta … in že pričakujemo, da se 

bo izteklo tako, kot se srečno končajo pravljice … toda tu je srečen konec malo drugačen.   

Domače naloge 
 
Kako zorijo Ježevci  

 
mag. Tilka Jamnik 

http://www.emka.si/molitvice-s-stopnic/PR/2195723,13518
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/domace-naloge
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kako-zorijo-jezevci

