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Tudi letos vabimo k sodelovanju v akciji Beremo skupaj. 
Ob knjigah, branju in gibanju se bomo družili vse od 8. septembra 
do 9. oktobra 2022, kolikor traja Nacionalni mesec skupnega branja, 
in še dlje.
Rdeča nit Beremo skupaj/NMSB 2022 je povezava med branjem in 
gibanjem: bralnaznacka.si/sl/beremo-skupaj-nmsb.
Različne prireditve in dogodke, ki se bodo odvijali v vašem okolju, 
boste našli v dogodkovniku: nmsb.pismen.si.
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Napisal: BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO ~ Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

Bibi in Gusti sta iskriva pujska, ki ste ju najbrž že 

srečali. Prva knjiga o njunih podvigih je izšla pred 

šestnajstimi leti. V novi zgodbi jima težave povzroča 

čas. Nikoli ga ni dovolj, vedno teče in priganja. Bibi 

hiti s kuhanjem marmelade in nima časa za Gustija,  

ki potrebuje njeno pomoč. Jima bo uspelo ujeti čas 

in mu naviti ušesa? Ali pa ga vsaj toliko prestrašiti,  

da ju bo nehal preganjati? 

Pisateljica Ida Mlakar Črnič je po poklicu knjižničarka. 

Je pa tudi mojstrska pripovedovalka. In če pravimo, 

da čas teče in nič ne reče, njene zgodbe lepo 

tečejo in rečejo oziroma povejo veliko. Knjigo lahko 

pokažete tudi staršem, ki se jim vedno kam mudi. 

Mogoče lahko tudi vi skupaj ozmerjate čas? Če vas 

premami »malinova malmarada«, kot ji reče Gusti,  

pa vas na koncu knjige čaka recept.

Verjetno je tudi vas kdaj preganjal čas. Kako bi ga pa vi  

umirili? Napišite ali narišite, kako ustaviti njegovo divjanje.

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.

Ida Mlakar Črnič ne piše samo o iznajdljivih pujskih. V slikanici Tu blizu živi deklica govori o stiskah in pomanjkanju, ki jih 
doživljajo otroci, v slikanici O kravi, ki je lajala v luno pa se krava Mrvica na stara leta s prijateljem konjem in kolesom odpravi 
do morja. Obe knjigi je ilustriral Peter Škerl. Kristina Krhin je med drugim ilustrirala knjige Saše Pavček Miška ima roza očala, 
Petra Svetine Sredi sreče v četrtek zjutraj in Nine Mav Hrovat Posluh, jazbec gre!

Odlomek iz knjige:

»Gusti, pohiteti morava. Kmalu bo zimamraz, 

potem pa adijo jesenrumenadobražena. 

Zgrabiti morava čas z vsemi štirimi 

parkeljčki. Zdaj je na najini strani.«

Gusti je pogledal na levo in na desno, ampak 

časa ni bilo nikjer, niti na njegovi niti na 

Bibini strani.

»Ne, pa ni,« je rekel Gusti odločno.

Bibi je zavzdihnila: »Seveda je, Gusti, ampak 

čas je muhast. Včasih je predolg, drugič pa 

prekratek.«

NALEPI
NALEPKO.

NALOGA PBZ

Ida Mlakar Črnič, Ilustrirala Kristina Krhin, Didakta 2021

KAKO STA BIBI IN GUSTI OZMERJALA ČAS
RAJŠI KOT MALINOVO 

IMAM JAZ MARMELADO 
IZ BOMBAŽA.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!

JAZ BI URO  
OVIL V VOLNO,  

PA NE BI MOGLA 
VEČ TIKTAKATI.

TUDI MOLJI ZNAMO 
BITI MUHASTI. ČE NAS 
KAKŠNA MUHA VZAME 
S SEBOJ NA POLET!


