
Šebesta, Juraj: Pes pa v smeh.  
Prev. Diana Pungeršič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. (Najst), 349 str. 
| M | 3. stopnja | za pogovor o knjigah 
Slovaška književnost – Družina – Mladostniki – Odraščanje – Psi – Humor – Avtorjeva 
sodobnost –  Mladostniki –   Medosebni odnosi – V mladinskem leposlovju  
 

 
 
 
Na hrbtni strani je simpatična predstavitev romana in njegovega avtorja, meni je všeč tudi 
tole, kar je zapisal Matej Kranjc: 
https://homocumolat.com/2018/09/25/juraj-sebesta-pes-pa-v-smeh/ 
  
 

In k temu skoraj ni treba več nobene spobude za branje: 
 

-    15-letni Tomáš ima celo vrsto najstniških in tudi drugih težav (starša se ločujeta, stari starši 
so potrebni pomoči idr.), ampak vse so opisane tako duhovito in humorno, da se ne smeje 
le pes oz. psička Žofka, ampak tudi bralci. Da ne? Preberite, preberite kljub dokaj hudem 
obsegu! Nekateri deli romana so tudi naravnost “slastna kost” za pasjeljubce. 

-     Ko roman preberemo, prisluhnem mladim bralcem. Pogovarjamo se o stvareh, ki zanimajo 
njih, ki so se jih dotaknile itd.  

-     Ne postavljam vprašanj, ne težim, kajti roman ni problemski in/ali problematičen, da bi bil 
potreben temeljit pogovor. (Toda če mladi bralci to želijo, potem vsekakor, pač o tistem 
problemu, ki njih žuli.) 

-     Prav nič me ne moti, če se razgovorijo o Žofki in svojih psih (tu nimam kaj dodati, jaz namreč 
sprehajam le svojega domišljijskega psa). 

-     Se moji mladi bralci kdaj potožijo svojim ljubljenčkom, se potolažijo ob njem ... nekako lažje 
prenašajo svoje težave zaradi njih? 

 
 

 
 
 
 

https://homocumolat.com/2018/09/25/juraj-sebesta-pes-pa-v-smeh/


Nadaljnje spodbude za branje:  
 

-     V zadnjem času sta izšla vsaj še dva mladinska romana, ki duhovito in sproščeno obravnavata 
probleme najstnikov, oba sta slovenska: Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (Miš, 2018) in 
Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej (Mladinska knjiga, 2018).   
Vsakega teh romanov prebere približno tretjina učencev; organiziramo okroglo mizo, na kateri 
bralci primerjajo probleme, obravnavane v njih, način predstavitve idr. So opazili, da so vsi trije 
prvoosebne pripovedi fantov? Ugotovitve zapisujem na tablo, da je vse skupaj bolj razvidno. 
Kateri problemi so enaki oz. skupni, kateri različni?  
 

-     Se spomnimo še kakšnega simpatičnega mladostniškega romana? 
 

-     Juraj Šebasta je Slovak. V slovenščini je zelo malo prevodov mladinskih romanov iz slovaščine. 
Imamo katero teh knjig v knjižnici? 
 

Bodnárová, Jana: Punčka iz stolpa.    
Prev. Andrej Pleterski. Ilustr. Juraj Martiška. Ljubljana: Sodobnost International, 2013. 
(Zvezdogled), 64 str. 
| P | 2. stopnja |   o avtorjih| družina, očetje, osamljenost, sosedje, zvezde 

 
Bodnárová, Jana: 13.  
 Prev. Andrej Pleterski. Hlebce : Zala, 2017., 99 str.  
| M | 3. Stopnja Odraščanje  
 
Dušek, Dušan: Vrata v ključavnico.    
Prev. Andrej Rozman. Ilustr. Johana Ambrušová. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993. 
(Ristanc; 5), 99 str. 
| P | 2. stopnja| dečki, odraščanje 
 
Jarunková, Klára: Edinka.    
Prev. Zdenka Škerlj-Jerman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. (Knjižnica Sinjega galeba; 159), 
259 str. 
| M | 3. stopnja | o avtorjih | dekleta, odraščanje, puberteta, zaljubljenost 
 
Zamarovský, Vojtěch: Življenje Egipčana Sinuheta.    
Prev. Zdenka Škerlj Jerman. Ilustr. Boris Grabnar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. (Odisej), 
106 str. 
| M | 3. stopnja | poučno leposlovje, priredba, življenjepis 
| antika, Egipčani, Egipt, pustolovščine, zgodovina 

 

-    Se spomnijo iz otroštva dveh slovaških, namreč Čebelice Maje in maksi psa Fika?  In seveda        

Slovaških pravljic ☺  

 
 
  Mag. Tilka Jamnik 

 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/elvis-skorc-genialni-stor
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/jaz-sem-andrej
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/13

