Natalie Quintart: Lila, miška s knjižne police.
Ilustr. Philippe Goossens. Prev. Ina Boš. Ljubljana: Kres, 2020, 26 str.
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Lila je zelo pametna miška. Najraje prebira napete knjige. Ker prebiva na knjižni polici,
si lahko vsak dan poišče in privošči novo. Včasih pa se ji zazdi, da vidi vse črke zmazane.
Anatol je najbolj len maček na svetu. Dneve večinoma prespi, le ponoči jo mahne na
lov. Ker ne vidi več dobro, Anatol nosi očala.
Nekega jutra zbere Lila ves svoj pogum. Po prstih se prikrade do velikega mačka
Anatola. Mačkon trdno spi. Previdno mu sname očala z nosu in hitro smukne nazaj na polico.
Z očali na nosu Lila spet lahko bere.
Anatol sploh ne sluti, da si miška vsak dan izposoja njegova očala, dokler se nekega
dne ne prebudi ravno takrat, ko Lila pricaplja mimo. »Če hočeš, ti bom brala knjige s svoje
knjižne police. Napete zgodbe o princih, zlikovcih, mačkah, miših, volkovih, roparjih,« ga
skuša prepričati, da je ne bi mačkon pojedel.
»Zgodbe? … A jih lahko požrem?« se oblizuje Anatol.
»Pravzaprav jih lahko, ampak le z ušesi!« mu zabrusi Lila.
https://www.knjigarna.net/trgovina/lila-miska-s-knjizne-police/
Preprosta prisrčna zgodba, ki potrjuje pomen branja in pripovedovanja zgodb, kar nas
ohranja pri življenju. ☺ Miška Lila bere mačku Anatolu, da je ne bi pojedel; gre torej za motiv
Šeherezade v mišje-mačji različici, ki med drugim nudi odraslemu bralcu, da bere začetke
zgodb, ki jih otroci prepoznavajo, in otrokom priložnost, da predlagajo zgodbe, ki bi jih še
brali oz. poslušali. Slikanica je zato lahko prijetno družinsko branje in uporabna kot bralna
spodbuda pri delu z otroki od predšolskega do zgodnjega bralnega obdobja, v razredu, v
knjižnici (na pravljični uri) idr.

Spodbude za branje:
-

Predšolskemu otroku in otroku v zgodnjem bralnem obdobju beremo ali
pripovedujemo besedilo, skupaj opazujemo ilustracije in opisujemo podrobnosti na njih,
se pogovarjamo, prepoznavamo pravljici Rdeča kapica ter Janko in Metka, obnavljamo
zgodbo ob ilustracijah idr., tako kot pač želi otrok. Katero pravljico bi še lahko miška Lila
prebrala mačku Anatolu? Katero pa bi ti izbral, da ti jo prebere miška Lila? Katero bi ti
prebral-a mačku Anatolu, sošolkam in sošolcem, mlajšim sorojencem doma?

-

Z otroki v 2. triletju (ali celo v 3. triletju) lahko besedilo uporabimo v kombinaciji s
Šeherezado in drugimi podobnimi okvirnimi zgodbami, ki dokazujejo, da »nam
pripovedovanje in/ali branje zgodb rešuje življenje«. Slikanica je namreč nekakšna
otroška Šeherezada v mišje-mačji različici.
Šeherezada je književna oseba, ki povezuje okvirno pripoved v zbirki zgodb Tisoč in ena
noč. S pripovedovanjem zgodb si podaljšuje življenje. Sultan Šahrijar je namreč razočaran
in besen zaradi ženske nezvestobe, zato dá vsako ženo po poročni noči ubiti. Vezirjeva hči
Šeherezada si življenje podaljšuje tako, da Šahrijarju vsako noč pripoveduje zgodbe,
pripoved pa proti jutru pretrga na najbolj napetem mestu, tako da ji sultan vsakič podari
življenje še za eno noč. Po tisoč in eni noči Šahrijar ne more več brez nje in tudi njegova
jeza se poleže. Tako si Šeherezada z zgodbami reši življenje in postane kraljica.
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eherezada
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Prev. Ana Fras. Prevod ugank Barbara Pregelj. Medvode : Malinc, 2017, 110 str.
»Zgodbe lahko preženejo dolgčas in kdo ve, morda celo zdravijo, saj imajo tudi čudežno
moč«☺ Deklica Paula je morala zaradi bolezni sedem noči ostati v bolnici. Da bi ji bilo
lažje, ji mamica, dedek, medicinska sestra in drugi pripovedujejo zgodbe, Paula tudi sama
prebere vsak dan eno poglavje iz Titanika, očka ji s poti domov pošilja telegrame,
zdravnica zastavlja uganke, kuhar peče torte itd.

Nadaljnje spodbude za branje:
Se morda spomnite še kakšne »različice Šeherezade«?
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