
Suhodolčan, Primož: Primož in Bajk: neverjetna dirka (Primož Roglič, resnična pravljica).  
Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: DZS, 2021, 31 str.  
| C | 1. stopnja 
| Roglič, Primož | Kolesarji | kolesa | kolesarstvo | kolesarske dirke | šport 

 

»Padci so del učenja. Padeš, vstaneš, greš naprej. Sicer pa so to samo majhne praske.« Tako 

pogumno Primož že v otroštvu, ko je s svojim Bajkom pošteno padel.      Slikanica – resnična 

pravljica o Primožu Rogliču – o "zametkih" našega vrhunskega kolesarja (nekaj malega tudi o njegovih 

smučarskih skokih) – ima na začetku zelo simpatičen in spodbuden predgovor Primoža Rogliča, na 

koncu pa so navedeni njegovi največji dosežki v kolesarstvu, pokukamo lahko tudi v razvoj kolesa.  

Do sedaj je izšlo že več »resničnih pravljic« o naših vrhunskih športnikih po tem konceptu. Vse jih 

predstavljajo v njihovih otroških letih, ko so se navdušeno lotevali prvih treningov. Dve slikanici sta o 

košarkaškem prvenstvu, vendar ju prav tako omenjamo tukaj. 

Vse te slikanice so namenjena predvsem otrokom v predšolskem obdobju in v 1. triletju OŠ. 

Primerne so tudi za družinsko branje, še posebej, če se tudi odrasli družinski člani zanimajo za šport. 

      

 

Suhodolčan, Primož: Tina in medvedja moč : 
Tina Maze, resnična pravljica. 
Ilustr. Gorazd Vahen.  Ljubljana : DZS, 2016, 
2019, 31 str. 
| C | 1. stopnja 
Maze, Tina, 1983 - Smučanje – lisice / medvedi / 
trening / živali v domišljiji 
Spremna beseda / Tina Maze: str. 3 
 
Suhodolčan, Primož: Wie Tina bärenstark 
wurde : Tina Maze, eine wahres Märchen.  
Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras ; = 
Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 
2017 
Suhodolčan, Primož: Tina and bear power : Tina 
Maze, a real-life fairy tale.    
Ljubljana : DZS, 2016 
 



  

 

Suhodolčan, Primož: Anže : ledeni kralj : Anže 
Kopitar : resnična pravljica.    
Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana : DZS, 2018, 31 
str.    
| C | 1. stopnja 
Spremna beseda / Anže Kopitar: str. 3 
| Kopitar, Anže, 1987- | Hokej na ledu | 
hokejisti | vrhunski šport | slovenski športniki | 
trening | živali v domišljiji 
 
 

 
 

 

Suhodolčan, Primož:  Goran : legenda o zmaju : 
Goran Dragić : resnična pravljica.  
Ilustr. Matej de Cecco.  Ljubljana : DZS, 2017, 31 
str.   
| C | 1. stopnja 
Draga bralka, dragi bralec / Goran Dragić: str. 3  
| Dragić, Goran, 1986- | Košarka | zmaji | šport 
 

 
 

 

Suhodolčan, Primož: Lipko in svetovni prvaki. 
Ilustr. Gorazd Vahen.  Ljubljana : DZS, 2014, 
2015, 24 str. 
 

 
 



 

Suhodolčan, Primož: Lipko in KošoRok. 
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana : DZS, 2013, 
2015, 24 str.   
| C | 1. stopnja 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Suhodolčan, Primož: Lipko and BasketBilly.   
Ljubljana : DZS, 2013 

 

Spodbude za branje: 

- Otrokom v predbralnem obdobju beremo besedilo, skupaj si ogledujemo ilustracije, pogovarjamo 

se; povežemo s športnimi izkušnjami otrok, ogledi športnih prenosov na TV idr. 

- Prvi samostojni bralci besedilo poskušajo prebrati tudi sami. 

- Zaradi priljubljenih športnikov in športov so te slikanice lahko otrokom v 1. triletju OŠ v spodbudo, 

da sploh berejo, morda predvsem fantom.  

- Slikanice razdelimo med otroke, vsako slikanico dvojici bralcev, in jih prosimo, naj na naslednjem 

srečanju poročajo o njih.  

- Navdušene ljubitelje športa spodbujamo, naj poiščejo še več informacij o svojih najljubših 

športnikih in poročajo o njih, kar je seveda primerno tudi za bralno značko. 

- Z otroki se pogovarjamo o tem, koliko vztrajnosti in treningov je potrebnih, da se športnik uvrsti 

med najboljše. Ta besedila lahko otroke spodbudijo tudi h rekreativnim športom (ne le k 

tekmovalnim).  

- Dve slikanici (Tina in medvedja moč ter Lipko in KošoRok) sta tudi v angleščini in ena (Tina in 

medvedja moč) v nemščini. Uporabimo ju kot spodbudo za učenje teh dveh jezikov; dobrodošle 

bodo morda neslovenskim otrokom v Sloveniji in slovenskim otrokom v tujejezičnih okoljih.  

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- V Priporočilnici Bralna značke vtipkajte iskalni niz »šport« in boste zagotovo našli še kakšno 
ustrezno knjigo: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-
knjige/?niz=%C5%A1port&type=41&search=I%C5%A1%C4%8Di 

- Dobrim bralcem na koncu 1. triletja morda že lahko ponudimo tudi druge knjige Primoža 
Suhodolčana o športnikih: Košarkar naj bo!, Ranta  vrača udarec, Ranta in košarkatorji, Kolesar naj 

bo! Idr. Morda pa jim katero teh beremo v nadaljevanjih.        

 

 

Mag. Tilka Jamnik 
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