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Mišek Julijan je od nekdaj živel sam, in tako mu je bilo najbolj všeč. Nekega dne ga sredi večerje zmoti 

nenapovedan gost. Bo Julijanu prijala družba? Morda bo spoznal, da včasih, ampak res včasih, gostje 

niso čisto odveč. Mišek Julijan je slikanica, zgodba o življenju v samoti in obenem v sožitju z drugimi. 

Vsakdanje preživetje zahteva previdnost, ampak z nekaj pomoči, solidarnosti, družbe je vendarle vse 

lažje in lepše. Joe Todd-Stanton je priljubljen avtor in ilustrator, med prejetimi nagradami se lahko 

pohvali tudi z nagrado Waterstone za najboljšo slikanico leta 2018. (Vir: JAK) 

V poplavi slikanic, ki propagirajo prijateljstvo in druženje, je še kako dobrodošla! Samotnost NI 

osamljenost; eni s(m)o pač takšni, raje bolj sami, čeprav so občasni gostje res dobrodošli! Imenitna 

slikanica nudi veliko opazovanja; v podrobnostih je vse polno zgodb ... tudi če živiš sam, se veliko 

dogaja. ☺ (Vir: moja objava na FB) 

Spodbude za branje: 

- Otrokom v predbralnem obdobju berem besedilo in skupaj z njimi opazujem ilustracije; otroke 

spodbujam, da opisujejo posamezne koščke ilustracij (vsak košček je pravzaprav zgodba!) in 

prisluhnem njihovim osebnim izkušnjam. Pogovor (ljubeznivo!) vodim tako, da se pogovorimo o 

vsem, na kar nas opozarjajo vsebinska gesla: prijateljstvo, osamljenost, ogroženost, sočutje, 

pomoč, socializacija. Poskrbim, da je slišati tudi otroke, ki so manj družabni in so vsaj občasno radi 

tudi sami. 

- Z otroki v zgodnjem bralnem obdobju delam podobno, le da zdaj že tudi oni berejo besedilo. 

Posamezne koščke ilustracij pa poskušajo zapisati v nekaj stavkih.  

- Bi mišku Julijanu želeli dati kakšno drugo ime? Katero ... in zakaj? 
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