
Radovanovič, Vesna: Petelinček prebudi upanje.  
Ilustr. Kristina Krhin.  Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2018, 26 str. 
|C – 1. stopnja  
Petelini | Bolezen | Starost | Prijateljstvo | Pomoč | knjige | branje | pripovedovanje | 
pogovori | sočutje | zdravilnost | živali v domišljiji 
 

 
 
Petelinček opazi, da stari petelin usiha, kokoši kokodakajo, da se bliža njegova zadnja ura. 
Zato mu - po nasvetu svoje mame - začne glasno brati svojo najljubšo knjigo in počasi se stari 
petelin počuti bolje, pripoveduje tudi spomine iz svojega otroštva in pravljica se konča tako, 
da stari petelin – s pomočjo mladih - še zadnjič pred kurnikom zakikirika jutranjemu soncu. 
Slikanica opozarja na pomen medgeneracijskega sožitja, čustvene podpore ... in ne nazadnje 
tudi branja. ☺ In je kot nalašč za pripovedovanje! 
 

Spodbude za branje: 
 
Otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju: 

- pravljico vnaprej naštudiram in jo pripovedujem, 
- berem jim jo ob ilustracijah, 
- opazujemo ilustracije in se pogovarjamo,  
- otroke spodbujam, da povedo svoje izkušnje o starejših, medgeneracijskem sožitju ... in 

tudi o tem, kaj nam pomeni branje. 
 
Otroci v 1. triletju:  

- slikanico seveda preberejo že tudi sami, 
- pogovarjamo se (glej zgoraj!), 
- na kratko napišejo in narišejo o svojem (pra)dedku ali (pra)babici oz. o starejšem 

človeku, ki ga poznajo, 
- pravljico vključim v projekt o staranju: 

Ida Mlakar: O kravi, ki je lajala v luno 
Ivona Březinová: Bombonček za dedija Edija 

 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/o-kravi-ki-je-lajala-v-luno
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/bomboncek-za-dedija-edija


 
Nadaljnje spodbude za branje: 

 
- To je že peta slikanica Vesne Radovanovič o petelinčku, ki vsakič doživi novo izkušnjo: 

Petelinček (2014), Petelinček in sraka (2015), Petelinček in kraljevska ptica (2016), Petelinček se 
zaljubi (2017). Vse so z ilustracijami Kristine Krhin izšle pri založbi Ajda, IBO Gomboc. 
Preberemo vse, pogovorimo se o njih in jih razstavimo. 

- Boljši bralci jih berejo svojim vrstnikom (oklevajočim bralcem) ali otrokom v nižjih razredih in v 
vrtcu. 

- Pripravimo pravljično uro, kjer pravljice pripoveduje odrasli ali pa mladi bralci. 
- Povabimo v goste avtorico Vesno Radovanovič, ki je tudi odlična pripovedovalka pravljic: 

https://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/radovanovic-vesna  
- Napišemo in ilustriramo nove zgodbe o petelinčku in njegovih dogodivščinah; morda jih 

pošljemo Vesni Radovanovič. ☺ 
 

 
 
 
mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/radovanovic-vesna

