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Predstavitev knjige, prvih 35 strani in mnenja o knjigi najdete na domači strani založbe Ocean: 

https://www.ocean-si.com/prodaja/odrasli/item/drevo-%C5%BEelja.html. Ne bo se težko pripraviti 

na pogovor o knjigi. ☺ 

 

Naključje pa je hotelo, da z zamudo pišem o tej knjigi ravno v času karantene zaradi koronavirusa, ko 

naletim na prispevek Branje v času samoosamitve: "Tisti trenutek, ko te knjiga pokliče" in v njem 

opozorilo za to knjigo: https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/branje-v-casu-samoosamitve-tisti-

trenutek-ko-te-knjiga-poklice/519764 . Iz njega kopiram besedilo učiteljice Bojane Potočnik : »Ko sem 

izbirala tri knjige, sem razmišljala, da morajo biti takšne, ki bodo v teh nenavadnih časih brezčasne in 

bodo nagovarjale Človeka od rosnih let do pozne starosti. Takšne, ki bodo povezovale družine z 

glasnim prebiranjem, odpirale srce in nas spomnile na pozabljeno in izgubljeno.« In med tremi 

knjigami nadaljuje takole o knjigi Drevo želja: »Če bi se čudeži dogajali, bi si želela, da bi imela 

modrost in srčnost 200-letnega hrasta, ki mu je ime Rdeči in pripoveduje eno najlepših zgodb o 

prijateljstvu in čisti dobroti čutečih bitij. Knjiga, ki bo za vedno spremenila vaš odnos do besede 

SPOKAJTE, vas naučila sočutja in vere v dobro. Kljub strašljivosti sveta dobromisleča bitja, ki jih vodi 

srce, še vedno lahko spreminjajo svet na bolje. Pripravite si robce za solze smeha in bolečine ter 

beležko za izpisane modrosti, če knjiga ni vaša, kar je velika škoda, kajti Drevo želja je knjiga, ki jo 

človek mora imeti na dosegu roke v vsakem trenutku dneva, noči, meseca, let …« 
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Spodbude za branje: 

- Nekaj jih lahko izluščimo iz gornjih zapisov, jaz bi uporabila kar svojo omembo knjige na Facebooku. 

»Star hrast - 216 letnic ima - ki je obenem "drevo želja", nas z izkušnjami in modrostmi spodbuja k 

sprejemanju, sožitju med vsemi živimi bitji, hvaležnosti, čuječnosti ... S hrasta na čudoviti naslovnici 

se želodi vsipajo k vsakemu poglavju. Fantastična pripoved za otroke v OŠ in njihove vzgojitelje ... 

branje za vse starosti bralcev!« 

- Po branju na kratko povzamemo zgodbo in se pogovarjamo: Zakaj je to drevo želja, o sobivanju med 

človekom in naravo, sožitju med bitji v naravi ... o ohranjanju naravne dediščine idr. Pogovarjamo se 

o odnosih med sosedi, sprejemanju prišlekov in večkulturnosti. Besedilo je polno življenjskih 

modrosti. Katere smo si zapomnili? 

- Kako se nam zdi ilustracija na naslovnici in naslov z zlatimi črkami? Želodi se kotrljajo tudi na začetku 

in na koncu poglavij. Knjiga je lepa na videz in po sporočilu; strinjam se s trditvijo na hrbtni strani 

knjige: »Topel in srčen mladinski roman, poln duhovitih domislic, poudarja pomen prijateljstva, 

sprejetosti in sožitja.« Kaj pa vi, se tudi strinjate? 

- Ima kdo od nas »svoje« najljubše drevo? Mu zaupa tudi svoje želje? Zna prisluhniti drevesu, ki mu 

pripoveduje svojo zgodbo? Bi to zgodbo povedal vsem? Morda bi jo tudi zapisal in ilustriral? 

- Pogovori v dvojicah: Zamislimo si, da na vratih stanovanja (hiše, vrtnih vratih, na vratih avtomobila) 

neko jutro najdemo list papirja z napisom SPOKAJTE. Kako bi se počutili in kaj bi naredili? Ali pa: v 

tem času karantene sem malo prehlajena in kašljam; v bloku so tanke stene in sosedje me slišijo: 

nekdo mi po mobiju pošlje kratko sporočilo SPOKAJ ... Kako se počutim in kaj sploh lahko naredim?  

 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- V slovenščini imamo še eno besedilo te avtorice Katherine Applegate: En in edini Ivan.  
  

 

 

mag. Tilka Jamnik 

 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/en-in-edini-ivan

