
Andrej E. Skubic: Telefon ali Tisoč stvari. 
Ilustr. Igor Šinkovec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 40 str. 
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To je zgodbo o pametnem telefonu, ki ga je izgubil David, in o kamnu, ki že milijone let živi v gorah. 
Med njima se splete nenavadno prijateljstvo, modrujeta predvsem o bivanjskih vprašanjih, o 
doživljanju sveta in o času. Po dolgem času zgubljeni telefon najde deček Peter in ker telefon seveda 
ne dela, Peter s pomočjo domišljije z njim doseže kar koli ... ☺ 

»Zgodba, ki razkriva veliko stvari. Tisoč. In eno.« Tako zaključi recenzentka v Bukli svojo kratko 
predstavitev: Vesna Sivec Poljanšek, Bukla 145 https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-
mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/telefon-ali-tisoc-stvari.html  

 
Spodbude za branje: 

Za učence 2. triletja: 

- knjiga ima malo strani (40), kar je najbrž že samo po sebi spodbudno; 
- bogato je ilustrirana, kar zagotovo pritegne mlade bralce v 2. triletja; 
- povabim učence, da preberejo besedilo: glede na to, da je tako kratko, ga glasno preberemo kar na 

bralnem srečanju in/ali pri pouku: vsi učenci, eden za drugim, vsak učenec košček besedila med 
dvema zvezdicama (*), 

- na kratko povzamemo zgodbo. 
- Učence razdelim na tri skupine. V prvi bodo predstavili kamen, v drugi delujoči mobilni telefon in v 

tretji telefon, ki že dolgo ne dela več. Dam jim nekaj minut, da se pripravijo: spomniti se morajo kar 
največ stvari o vsakem. Poročajo. 

- Učenci iz vsake skupine svoje ugotovitve lahko napišejo na velik list papirja; lahko pa jaz na tablo 
pripnem tri pole papirja in zapisujem. Vsi poslušamo, dodajamo, se pogovarjamo, argumentiramo 
... 

- Vztrajam toliko časa, da povemo vse najbolj pomembno za vse tri: 

https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/telefon-ali-tisoc-stvari.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/telefon-ali-tisoc-stvari.html


 
KAMEN: od nekdaj živi v gorah, je tako rekoč večen, nič ne ve o minevanju, hitenju, 
pridobitništvu in potrošništvu, on samo je (pomembno je biti), je skromen, umirjen, moder, 
filozof.  
MOBILNI TELEFON: zagledan vase in ponosen na to, da s polnimi baterijami in s pomočjo 
interneta doseže VSE; pametne stvari s pomočjo kritičnega lastnika/uporabnika, sicer pa 
lahko samo igrice ... in celo nevarne stvari, zlorabe. Šele v pogovoru s kamnom se zave, da 
so ga naredili ljudje iz snovi, ki so jih izkopali iz zemlje (v tem je soroden kamnu) in seveda s 
svojim znanjem in glede na svoje potrebe. Telefon je v službi NEKOGA 
(lastnika/uporabnika), je uporaben, koristen, sodoben, ves od zdaj in tukaj. 
POKVARJEN MOBILNI TELEFON: pa je igrača, s pomočjo katere Peter s svojo domišljijo 
doseže VSE.  

- Bodo otroci dodali še kaj, da bomo našteli »tisoč stvari«? 
- Prosim dva otroka, da uprizorita pogovor med kamnom in telefonom, tretjega, da igra 

Petra in njegove domišljijske igrarije. Spremljamo spontano improvizirano igro več trojk. 
(Pričakujem, da bo vsaka trojka našla kakšno čisto svojo izmed tisoč stvari v zgodbi.) 
 

Za učence 3. triletja: 

- Knjigo lahko ponudim v branje in »filozofski razmislek« tudi učencem vsaj v 7. in 8. razredu. Sploh ne 

samo oklevajočim bralcem, kar bi pomislili zaradi majhnega obsega knjige! Morda v sklopu drugih 

besedil in spodbud na otroških parlamentih.  

 
 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Oooo, v Cobiss-u naletim na naslov knjige, ki ima v naslovu prav tako »telefon«:   
Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona. Ilustr. Tanja Komadina. (Mladinska knjiga, 2018), 62 str. 

Nemudoma  bom raziskala, če je tudi ta knjižica (62 str.?!) tako dobra! Vidim, da je to ena iz zbirke 

Trio Golaznikus: druga dva naslova sta Ne bi smel odpreti tistih vrat (2018) in Golazni iz omare 

(2019).  

 
 
Mag. Tilka Jamnik 


