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Spodbude za branje:  

Večplastni otroški roman – v katerem se prepleta pravljično s pustolovskim in simbolno ter 
domišljijsko z družbenokritičnim – lahko berem otrokom (starim 5-6 let) v predbralnem in 
zgodnjem bralnem obdobju (vse prvo triletje); počasi, v nadaljevanjih ... in se po potrebi 
pogovarjamo (= če si otroci želijo). (Morda bi bilo otrokom všeč, da malo zastrem prostor in jim 
berem ob prižgani namizni lučki. ☺ Morda poležejo po blazinah?) 
 
Učence v 2. triletju spodbujam, da besedilo preberejo sami. Želela bi, da ga preberejo celo 
učenci tretjega triletja in odrasli ... kaj vem, meni se zdi tako večplastno in dognano, da lahko 
nudi užitek bralcem vseh starosti. Ni ravno medgeneracijsko v tem smislu, da bi ga bralci 
različnih generacij  analizirali in poglobljeno izmenjavali mnenja o njegovih posameznih plasteh 
in elementih, je bolj ... za užitek pač. ☺ 
 
Pri morebitnem pogovoru z mladimi bralci so vam lahko v pomoč vsebinska gesla Pionirske (glej 
zgoraj) ali pa spodnji zapis, v katerem je naštetih kar nekaj bistvenih elementov: 
To je zgodba o morju. O skrivnostnem bitju in srboritih piratih. O Admiralovi črni hiši, za katero 
se govori, da jo naseljuje pošast, in o prijateljstvu, ki ga naslovna junakinja sklene s skrbničinim 
sinom, zaznamovanim z drugačnostjo. O Lučki, svetilničarjevi hčerki, ki se vsak večer, ko na 
zemljo lega mrak, povzpne po enainšestdesetih stopnicah, da bi prižgala luč v svetilniku. O 
nevihtni noči, ko gre vse po zlu. A predvsem o tem, da si zmožen biti več, kot si si kadarkoli 
predstavljal, da si lahko. In še več na: https://www.sanje.si/lucka.html  

 

https://www.sanje.si/lucka.html


Posrečeno bi se mi zdelo, da mlade bralce motiviram za branje pravljice o Lučki in morju tudi 
takole: Na skalah ob mestecu sredi bučečega morja stoji svetilnik. Nekoč je bilo tod polno piratov, 
danes tu živita zapit svečilničar brez noge in njegova mlada hči Lučka. Ko neke viharne noči Lučka 
pozabi na vžigalice, da bi lahko prižgala luč na svetilniku, čeprav se je res res trudila, da ne bi, in se 
ob svetilniku raztrešči ladja, jo odvzamejo svetilničarju. In jo, da bi odplačala dolg, pošljejo služit v 
Črno hišo. Tja, kjer živi pošast. Prava pošast? Subtilna, z nežno melanholijo prepredena zgodba o 
deklici Lučki se v našem spominu dotakne pravljic Hansa Christiana Andersena - katerih, pa boste 
ugotovili sami.  
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6601  
 

 

https://www.sanje.si/blog/pred-spanjem-prizgite-lucko/ 
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