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Dobrodošlo otrokom in vzgojiteljem, da bi razumeli in znali poskrbeti za zdravje! Sodobno 
oblikovana slikanica prihaja med nas res v pravem času: »vse« o virusih predstavi z 
najpomembnejšimi informacijami in nazornimi ilustracijami. Spodbuja k upoštevanju 
ukrepov v času epidemije in pred okužbo z novim koronavirusom, obenem pa nas pouči, 
zakaj prihaja do okužb z virusi in epidemij. Opozarja, da je naše zdravje povezano z zdravjem 
živali in z zdravjem vsega našega okolja; s tem, da bomo pazili in varovali naš planet, bomo 
poskrbeli tudi zase! 
 
Slikanica predstavi pomen virusov v življenju na Zemlji: najdemo jih povsod po svetu, od 
Antarktike do globin oceanov, in med njimi jih je zelo malo, ki pri človeku povzročajo bolezni. 
Virusi so obstajali na Zemlji že veliko prej kot ljudje, pomagajo vzdrževati ravnovesje v naravi. 
Razmnožujejo se lahko samo v notranjosti celice, ki so jo okužili; večina virusov se 
razmnožuje v bakterijah, ki so zelo pomembne za kroženje snovi v naravi, vplivajo tudi na 
podnebje in njegovo spreminjanje.  
 
 

Spodbude za branje: 
 

- Slikanica je uporabna za družinsko branje in kot poučna knjiga za otroke v predšolskem 
obdobju, 1. triletju OŠ, kot spodbuda za nadaljnje raziskovanje pa tudi učencem v 2. 
triletju. 

- Prebiramo slikanico, preučujemo ilustracije, se pogovarjamo, po potrebi iščemo tudi 
druge vire. 

 



Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- Z otroki v predšolskem obdobju in 1. triletju uporabimo tudi   
 

-   

Založba Morfemplus jo je prevedla 
letos spomladi in jo v digitalni obliki 
ponudila bralcem: 
https://morfem.si/knjige/otroske-
knjige/poucne/koronavirus-knjiga-
za-otroke/  

 
- Uporabimo tudi  

 

Ben-Barak, Idan: Ne liži te knjige. 
Prev. Ema Karo. Ilustr. Julian Frost ; 
podobe z elektronskega mikroskopa je 
skenirala Linnea Rundgren. Dob pri 
Domžalah : Miš, 2017. 32 str.  

  
- Mentorice in mentorji branja pa se za delo s temi knjigami oz. za pogovor o koronavirusu, 

pandemiji idr. lahko pripravijo s knjigami iz zbirke Ergo … in …  
 

-  

Paolo Giordano: V času epidemije 
Tomaž Grušovnik: Karantenozofija  
Renata Salecl: Človek človeku virus 
Zbirka ERGO 

 

 
 

https://morfem.si/knjige/otroske-knjige/poucne/koronavirus-knjiga-za-otroke/
https://morfem.si/knjige/otroske-knjige/poucne/koronavirus-knjiga-za-otroke/
https://morfem.si/knjige/otroske-knjige/poucne/koronavirus-knjiga-za-otroke/
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ne-lizi-te-knjige
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/zbirka-ergo


 

… tudi z branjem poezije M. Kravosa Poslanica v 12 zlogih …  
 
- Pogovor o katerikoli teh prebranih knjigah lahko upoštevamo kot »opravljeno 

obveznost« za bralno značko. Koronavirus in vse dogajanje okrog njega otroke in mladino 
zanima. Spodbujajmo jih k branju in raziskovanju različnih virov informacij! Pogovarjajmo 
se njimi, da bodo razumeli in ustrezno ukrepali! 
  

 

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/ostrzkova-knjizna-polica/knjige-s-popustom/poslanica-v-dvanajstih-zlogih

