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KER LJUDEM ZAVIDAMO 
MODNA OBLAČILA.
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Napisal: BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO ~ Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

ZAKAJ?
Razširjena jubilejna izdaja, Lila Prap 
Mladinska knjiga 2022

Ob poučnih in zabavnih slikanicah Lile Prap 

so odraščale vrste mladih zvedavih bralk in 

bralcev. Mogoče so bili med njimi tudi vaši 

starši. Dvajset let po izidu knjige Zakaj?,  

v kateri je na šaljiv način predstavila štirinajst 

živali, je Lila Prap znova prijela za krede.  

Stari druščini se je pridružilo šestnajst novih 

živali s še bolj prismuknjenimi odgovori na 

zastavljena vprašanja. In seveda vsakič  

z enim pravim.

V knjigi boste med drugim izvedeli, zakaj 

delfin skače iz vode, zakaj je lenivec tako 

počasen in zakaj ima lemur velike oči. 

Sledi zgledu naših moljev. Za neko žival si izmisli  

vprašanje in smešne odgovore. Žival lahko tudi narišeš.

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. Med sodelujočimi bomo vsak mesec enega nagradili s knjigo.

Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI! 

Lila Prap je ustvarila vrsto slikanic. Pod njenimi kredami so se znašli Ptiči, Zmaji in Dinozavri. V posebnih zakajih je gostila 
mačke, pse in žuželke. Rada se tudi igra z obliko in vsebino knjige. V 1001 pravljici si sami izbirate potek zgodbe, v Kraci 
pa sestavljate nove živali iz dveh polovic resničnih živali. Če po vsem branju še niste utrujeni, vam bodo zvečer v posteljo 
pomagale Živalske uspavanke ali pa prisrčna slikanica Moj očka o živalskih očetih. Po njenih ilustracijah so na Japonskem 
posneli serijo risank.

Odlomek iz knjige:

Napihujejo se le žabji samci nekaterih vrst.  

Med parjenjem s petjem vabijo samico.  

Samec zelene rege ima zvočni mehur pod usti. 

Napolni ga z zrakom in tako ojača svoje oglašanje. 

Sliši se ga tudi več kilometrov daleč. Samci nekaterih 

vrst žab imajo ob straneh glave dva zvočna mehurja.

NALEPI
NALEPKO.

KER SO JIH LJUDJE 
MED PRANJEM 

PREKUHALI.

NALOGA PBZ

ZAKAJ MOLJI JEMO 
OBLEKE? 


