BEREMO SKUPAJ.

Napisal: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO ~
Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

ANA IN FROGA:
BI ČIGUMI?

MMMMM. ČIGUMI! NEKOČ
SEM NAPIHNIL TAKO
VELIK BALON, DA ME
JE ODNESLO POD STROP.

Anouk Ricard, prevedla Andreja Bajt
Zavod VigeVageKnjige, 2020

Ana in Froga sta prijateljici. Ana je deklica,
Froga pa žaba. V njuni druščini so še
mucek Rene, kužek Bubu in deževnik
Krištof. Skupaj se igrajo in ustvarjajo,
včasih pa si tudi ponagajajo. V kratkih
NALEPI
NALEPKO.

stripovskih zgodbah spoznamo, da z
nedolžnimi potegavščinami ni čisto nič
narobe, saj lahko poskrbijo za dobro voljo
vseh. Vseeno pa moramo misliti na druge.
Kar nekaj zgodb se vrti okrog tega, kaj
se lahko zgodi, če mislimo samo nase in
nismo obzirni do drugih.
Posebnost stripa je, da so vsa besedila
napisana s pisanimi črkami. Tako drugarčki
in tretjarčki lahko spotoma vadite še
branje črk, ki jih običajno najdete samo v
učbenikih.

Odlomek iz knjige:

O, BLJAK! A JE ANA
RES POŽVEČILA
DEŽEVNIKA?

FROGA: Bi čigumi?
ANA: Ja. MLASK. Čuden okus ima.
FROGA: Jasno, star prežvečen čigumi je.
Na tleh sem ga našla.
ANA: Kaj … No, krasno! Zdaj sem ga pa
pogoltnila.
KRIŠTOF: Živijo, klapa! Sta mogoče videli
mojega bratranca Sandija? Manjši je od
mene, diši po jagodah in pogosto spi

JAZ SEM ENKRAT MANCO IN JANIJA
NAHECAL, DA JE PULOVER IZ
VOLNE, JE BIL PA IZ SINTETIKE.
KAKO STA PLJUVALA VEN, HAHA.

Naloga PBZ

zvit v klobčič.
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Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!
Tudi o teh zgodbah lahko pripovedujete učiteljici v šoli.

Kaj je bila tvoja najljubša nedolžna potegavščina, ob kateri
ste se s prijatelji veselo nasmejali?
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišeš na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA,
revija Ciciban, 1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo nagradili
s pohvalo in knjigami. Izbor odzivov bomo objavili v Cicibanu.

Bi prebrali še kakšen strip? Majda Koren in Damijan Stepančič sta ustvarila strip Kapo in Bundo o razbojniških pujsih,
ki počenjata lumparije po vsem svetu. Za tretarčke je primeren tudi strip Znamenitni, v katerem sta Žiga X. Gombač in
Jaka Vukotič opisala življenje tridesetih Slovenk in Slovencev, ki so se s svojimi dejanji zapisali v zgodovino. Z novimi
dogodivščinami pa razveseljuje tudi Pasji mož Dava Pilkeyja v knjigah Ravs divjine in H komu se kotali.
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