
Möderndorfer, Vinko: Jaz sem Andrej.  
Ilustr. Jure Engelsberger. Spr. beseda Gabrijela Simetinger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 
(Odisej), 150 str. 
| M | 3. stopnja | spremna beseda, za pogovore o knjigah 
| Fantje - Odraščanje | Družina - Ločitev | Mladostniki | Ljubezen | Spolnost | najstniki | 
matere in sinovi | babice | medgeneracijski odnosi | šole | medosebni odnosi | samopodoba 
 

 
 

Andrej je nov na šoli in ima cel kup problemov. Pravzaprav jih ima več kot kdorkoli drug na 
tem svetu. /…/ 
Roman (...) Jaz sem Andrej je v nadaljevanjih izhajal v reviji Pil. Pisatelj je junakom, ki smo jih 
spremljali v reviji, dodal še nov lik /…/.  
Več na: https://www.emka.si/jaz-sem-andrej/PR/2549257  
 

Spodbude za branje: 
 

- So moji mladi bralci roman prebrali že v nadaljevanjih v PIL-u? Ga bodo zdaj tudi v 
knjižni izdaji?  

- Kakor koli, najprej prisluhnem, kaj bodo sami povedali o prebranem. Kaj jih je najbolj 
pritegnilo, kaj jim je bilo všeč in kaj ne ... in zakaj?  

- Bralci PIL-a, povejte, kateri nov lik je avtor dodal besedilu v knjižni izdaji? (Meni se ne 
ljubi raziskovati po nadaljevanjih v revijah, sumim pa, da je to babica.) 

- Pogovor nadaljujemo z vsem tistim, česar mladi bralci niso začeli sami od sebe. 
- Spremna beseda Gabrijele Simetinger z naslovom Adolescenca in spolnost je 

dobrodošla in odlična in to je najbrž tudi tema, ki bo mlade najbolj pritegnila. In je 
itak osrednja. Tu ni kaj dodati. 

Toda avtor se v romanu dotakne tudi drugih tem: razvidno je že iz zapisa na knjigi »O 
odraščanju, prvi ljubezni in relativni vrednosti strašnih težav ...« in zelo se strinjam s kratko 
predstavitvijo na platnici knjige in na strani emka.si, ki sem jo navedla. Morda bi kar 
pogledali vsa vsebinska gesla in se ob njih pogovorili, kaj smo pridobili v romanu: | Fantje - 
Odraščanje| samopodoba| Družina - Ločitev | Mladostniki | najstniki | matere in sinovi | 
babice | medgeneracijski odnosi | šole | medosebni odnosi (Kakšne težave ima Andrej? Že z 
imenom in svojo podobo, zardevanjem idr.? Kakšni so njegovi odnosi z mamo in očetom, ki 
sta ločena, in kakšni z babico? Zaradi ločitve staršev se z mamo preselita v mesto, Andrej 
mora v devetem razredu  

https://www.emka.si/jaz-sem-andrej/PR/2549257


-   zamenjati šolo, zapustiti »staro punco«, navezati stike z novimi sošolkami in sošolci idr. Kakšna 
je Sonja? Andrejeva mama gradi novo partnersko zvezo, prav tako oče; kako se to zdi Andreju? 
Kakšni so odnosi med Andrejevo mamo in babico, torej njeno mamo? Smo še kaj pozabili?     

-   Zgodba je napisana privlačno, členjena v poglavja in ilustrirana, kar je oboje »posledica« 
nadaljevanj v PIL-u. Je tudi humorna, najbrž zato, ker obravnava »relativno strašne težave«; 
roman obravnava številne probleme, vendar ni zares problemski roman, tako nekako, kajne?  

-   Gre za prvoosebno Andrejevo pripoved: Skupaj sestavil Andrej: od septembra do konca junija. 
POZOR! Samo za interno uporabo. (str. 5) Kaj vse se zgodi v dogajalnem času enega šolskega 
leta, kajne? 

-   Se mladim bralcem zdi, da je avtorjevo pisanje mestoma vendarle malo površno, klišejsko, 
privlečeno za lase? (Npr. babičin odnos do hčerke, Andrejeve mame; njena cimra v domu 
starostnikov; prizor, ko Andrej mamo prav poriva iz stanovanja, ker želi biti s Sonjo sam; prizor, 
ko Andrej in Sonja pokličeta policijo in gasilce, ker se bojita, da je njun sošolec poskusil narediti 
samomor idr.)   

-   Kako je predstavljen Mumija, učitelj matematike in razrednik?  
-   Kako mladi bralci v besedilu doživljajo koščke rapa in pesem o poljubu Borisa A. Novaka (str. 

132)? 
-   Kako doživljajo ilustracije? So jim morda odveč?  
-   Kaj menijo mladi bralci, je avtor dobro orisal sodoben čas in njegove značilnosti? 

o Se jim zdi normalno, da se Andrej in Sonja takoj, ko se ločita po šoli, povežeta po skajpu? 
Kako se jim zdi to, da mama Andreju ne pošlje kratkega sporočila po mobiju, ampak mu 
pusti listek na kuhinjski mizi? 

o Kaj menijo o tem: Umrla je starejša ženska, soseda, s katero je Andrejeva mama sicer 
večkrat poklepetala, ne ve pa niti, kako ji je ime. Za pogrebom gresta samo onadva in 
pomotoma še dve starejši gospe. Potem vendarle zvejo za ime pokojne in Sonja in 
Andrej poskušata raziskati na spletu, kdo je bila ... ugotovita, da »nekaterih ljudi ni na 
spletu«.  

-   Bi mladi bralci opozorili še na kaj drugega? 

 
 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- Obiščite Fejstbuk: http://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/jaz-sem-andrej-1  
- Vinko Möderndorfer je napisal še dva mladinska romana, nagrajena in priljubljena med 

mladimi bralci, oba sta izšla tudi v projektu JAK-a Rastem s knjigo: Kot v filmu (nagrade 
modra ptica 2013, desetnica 2014, večernica 2014) in Kit na plaži (nagrada desetnica 2017), 
po katerem je nastala tudi gledališka predstava. 

- Kit na plaži: http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kit-na-plazi  
 

 
 
Mag. Tilka Jamnik 

http://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/jaz-sem-andrej-1
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kit-na-plazi

