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Napisal: BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO
Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

Dav Pilkey je avtor Kapitana Gatnika in Pasjega 

moža, ki ju najbrž vsi prav dobro poznate. Zdaj pa  

je svojo zbirko dobil še en junak, ki ste ga srečali 

že v Pasjem možu. To je Mali Petrček, ki skupaj 

z Mileno uči njene žabje bratce in sestrice, kako 

ustvarjati stripe. Otroci se razposajeno zabavajo, 

čeprav bi njihov novi očka, ribak Čofko, raje videl,  

da bi se vedli bolj vzorno in ne bi risali šal o pukcih.

Izmislite si svojega stripovskega junaka ali junakinjo  

in ustvarite kratek strip! Lahko si pomagate s seznamom,  

ki ga je predlagal Mali Petrček v odlomku iz knjige.

Boštjanu Gorencu - Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban, 
1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali na spletu (zavihek Bradna 
značka) ali v reviji.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI! 

V Sloveniji vsako leto izide kup dobrih otroških stripov. Med najnovejšimi lahko najdete nove prigode oslička Ariola in 
izumitelja Škatle, pustolovka Hilda se je v tretji knjigi znašla na ptičji paradi, Sardina v vesolju pa v drugo leta med Pršičem in 
Pršičkarji. Bralci začetniki v prvem razredu pa posezite po kratkih stripih Marjana Mančka Pipi pišče išče.
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NALOGA PBZ

Dav Pilkey, prevedel Boštjan Gorenc, Mladinska knjiga 2022

STRIPOVSKI KLUB
MACJEGA MULCA

Dav Pilkey je Stripovski klub Mačjega mulca napisal, da bi 

tudi vam pomagal pri razgibavanju domišljije. V prvi knjigi 

iz zbirke tako izveste, kje vse lahko najdete ideje. In da se 

v stripih lahko skrivajo tudi poezija, predelane igrače in 

starke, ki kradejo zobotrebce.

Odlomek iz knjige:

Mali Petrček: »Danes se bomo ukvarjali z IDEJAMI. 

Zato vzemite svinčnik v roke in na papir narišite 

črto. Na levo stran napišite pet reči, ki jih imate 

radi. Na drugo stran pa napišite pet reči, ki jih 

radi počnete!!!«

Matevž: »Pet stvari, ki jih imam rad: znanost, 

matematika, fizika, dinozavri, dodatne naloge. Pet stvari, 

ki jih rad počnem: se pritožujem, se pogovarjam, se učim, 

si umivam zobe, se oholo naslajam.«

Mali Petrček: »To je dejansko kar dobro!!! Zdaj si skušajmo 

izmisliti idejo z rečmi na Matevževem seznamu!«

Matevž: »Že vem!!! Napisal bom strip o zobni ščetki po 

imenu Denis. Denis bi bil rad odvetnik za dinozavre! Svoji 

mojstrovini pa bom dal naslov: Zobni ščetko Denis, ki bi 

bil rad odvetnik za dinozavre.

JAZ BOM NARISAL STRIP  
O NAJBOLJŠEM KOLESARJU 

MED GUMBI – PRIMOŽU 
KNOFLIČU!

V MOJEM STRIPU  
BO ZLOBNICA VREČKA 

SIVKE, KI MOLJEM 
SMRDI. BLJAK!

MOJ STRIPOVSKI JUNAK BO ŠAL, 
KI PRAVI VICE IN ŠALE.


