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Maja Furman je napisala zgodbo o Lovru in njegovem dedku, ki ima oddajnik v škatlici za 
zobno protezo (!) in ko dobi klic na pomoč, skupaj rešujeta dedke v težavah. Glej ga šmenta, 
to je vedno v nekem Starem trgu (na Kolpi, v Ljubljani, v Slovenskih Konjicah). Navdušuje me 
domišljijsko-pustolovska detektivka, književni junaki - starejši radoživi ljudje, ki povzročajo 
težave, medgeneracijsko sožitje, spoznavanje treh Starih trgov na različnih koncih Slovenije 
(ki so na kraju knjige predstavljeni še z več informacijami) ... in seveda, imenitna ilustracija 
Andreja Gregorič; le-ta je tako prepričljiva, da že ugibam, kateri Stari trg bom najprej 
obiskala ;). 
 

Spodbude za branje: 
 

-      Linearna pripoved je kot nalašč, da jo otrokom pripovedujem. 
-      Mlajšim otrokom jo berem ob ilustracijah, začetne bralce spodbujam, da jo preberejo 

tudi sami. 
-      Spodbujam jih, da povedo, kaj sta počela Lovro in njegov dedek v Starem trgu ob Kolpi, v 

Ljubljani in v Slovenskih Konjicah. Morda bi to odigrali v kratkih prizorih? 
-      Kaj bi pa počela v Starem trgu pri Ložu? 
-      Opazujemo ilustracije v slikanici. Kakšne so hiše v Starem trgu na Kolpi in kakšne na 

Starem trgu v Slovenskih konjicah? Otroci opazujejo in pripovedujejo, kaj vse vidijo na 
ilustracijah. 

-      Preberemo tudi kratke poučne predstavitve o posameznih krajih na koncu slikanice.  
Pogovorimo se o razliki med zgodbami (leposlovnimi besedili) in kratkimi predstavitvami 
krajev (poučnimi besedili).  

       -     Kateri Stari trg je upodobljen na naslovnici? Kaj pomeni naslov slikanice?  

 
 
 
 



Nadaljnje spodbude za branje: 
 

-     Z otroki ugotovimo, da je Stari trg včasih ime trga v nekem mestu (npr. V Ljubljani, 
Slovenskih Konjicah idr.), včasih pa ime kraja (npr. Stari trg ob Kolpi, Stari trg pri Ložu). 

-     Je naš domači kraj mesto ali večji kraj, kjer imajo ulice imena? So v njem trgi? 
-     Otroci napišejo svoje domače naslove in narišejo pročelja hiš oz. stavb, v katerih so 

doma. 
-     Kaj tako nenavadnega bi se lahko zgodilo v njihovem kraju, da bi poklicali na pomoč Lovra 

in njegovega dedka? 
-     Se spomnijo kakšne imenitne reči, ki so jo ušpičili s svojim dedkom, babico, kakšnim 

drugim sorodnikom? Bi jo povedali na kratko? 
-     S samostojnimi bralci (z otroki v 3. in 4. razredu) na zemljevidu poiščemo omenjene 

kraje. Iščemo jih tudi na spletu (Google Maps).  
-     V Atlasu Slovenije raziščemo, kje vse v Sloveniji so kraji ali deli mest z imenom Stari trg. 
-     Če je v bližini naše šole kateri od Starih trgov, ga obiščemo. Vnaprej se pripravimo z 

informacijami (poiščemo jih v turističnem vodniku Slovenija in/ali na spletu). S seboj 
imamo skicirke in narišemo predel ali samo detajl Starega trga, ki nam je najbolj všeč. 

-     Otroke fotografiram pred najlepšim pročeljem v Starem trgu. Fotografijo s skicami, ki so 
jih naredili otroci, in z drugim gradivom iz Starega trga uporabimo za izdelavo 
plakata/reportaže o našem izletu.  

 
Maja Furman in ilustratorka Andreja Gregorič sta skupaj ustvarili tudi slikanico z naslovom 
Učilnica pod orehi: Anton Martin Slomšek. Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2012.  
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