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

JE TO VSE?
Jan Paul Schutten, ilustriral Kees de Boer,  
prevedla Mateja Seliškar Kenda, Založba Zala, 2021

Vam dedki in babice radi pripovedujejo zgodbe iz 

otroštva? Najbrž kdaj s čim tudi pretiravajo, da bi bile 

zgodbe bolj napete ali smešne. Tudi Vili ima takšnega 

dedka. Ne samo enega, marveč kar tri. In ko dedki 

pospremijo Vilija v šolo, začnejo razpredati, kako so 

v šolo hodili oni. In vsak hoče prepričati Vilija, da je 

imel prav on najtežjo pot v šolo. Ko si tako izmišljujejo 

vedno nove in nove težave, se bralci krohotamo 

njihovim domislicam.

Zelo zabavne so tudi ilustracije. Hecno je videti,  

kakšni so bili dedki, ko so bili še otroci. Na koncu 

knjige ilustracije prevzamejo pobudo besedam in 

zgodbo stripovsko pripeljejo do konca. 

Dedki si dobro izmišljajo ovire na poti v šolo.  

Tudi ti napiši ali nariši smešno težko pot v šolo.

Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban, 
1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali v Cici nabiralniku.  
Aprila bomo izžrebali eno od sodelujočih šol in jo nagradili z obiskom Boštjana Gorenca Pižame.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!
Tudi o slikanici Je to vse? lahko pripovedujete učiteljici v šoli.

Jan Paul Schutten prihaja z Nizozemske, kar pomeni, da je v otroštvu gotovo bral zabavne prigode Vihca iz Vrhovišnika 
Annie M. G. Schmidt. Nizozemec je tudi pisatelj Gideon Samson, ki je v knjigi Zeb opisal prigode šolskega razreda,  
v katerega hodi tudi zebra. Zanimiv je tudi živalski svet pisatelja Toona Tellegena v knjigah Jutri je bila zabava,  
Mala nočna torta s plameni in Kitov vrt. Edward van de Vendel v slikanici Kužek, ki ga Nino ni imel govori o osamljenosti,  
z njo pa se ukvarja tudi Sjoerd Kuyper v knjigi Nožič.

Odlomek iz knjige:

»Ti pa tvoja najvišja gora v deželi! Moja šola je stala  

na vrhu Urala! Še poleti je bilo trideset pod ničlo.  

Ure in ure sem kidal, da sem se dokopal do šole.«

»Seveda nisem imel v mislih najvišje gore v deželi, ampak na 

svetu,« se hitro popravi dedek Herbert. »Če sem stopil na prste, 

sem se lahko dotaknil lune. In tudi pot domov je šla navkreber.«

NALEPI
NALEPKO.

JAZ SEM SE V ŠOLO MORAL 
VOZITI S KOMARJEM.

JE TO VSE? JAZ SEM SE MORAL 
ŠE DRSATI PO PAJČEVINI!

JE TO VSE? JAZ SEM 
MORAL V ŠOLO MIMO 

PRIKLJUČENEGA SESALCA!

P
ro

m
oc

ijs
ko

 b
es

ed
ilo

 
Ilu

st
ra

ci
ja

: M
ar

ja
n 

M
an

če
k

8. 9.−10. 10. 2021
Več o vseslovenski akciji na nmsb.pismen.si.


