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Knjiga je največji zaklad!

Pravljica pripoveduje o drobni, a silno radovedni miški 
Frančiški, ki je imela nadvse rada pravljice; zlasti tiste, ki 
jih je poslušala v babičinem naročju. Ko je prišel čas za 
vstop v šolo, je premagala pomisleke prijatelja vetra Petra 
in se odločila, da se tudi sama nauči v knjigah odkrivati 
največje zaklade.
Izvirna slovenska pravljica na sosednjih straneh teče dvo
jezično, v slovenskem in angleškem jeziku, in na domiseln 
način opozarja na temeljne prvine didaktike mladinske 
književnosti – branje, poslušanje, govorjenje in pisanje – ter 
spodbuja k njihovi uresničitvi. Slovensko besedilo skupaj z 
igrivimi ilustracijami nagovarja že predšolske otroke, kot 
celota skupaj z angleškim besedilom pa je slikanica dobro
došlo branje ob zgodnjem poučevanju angleščine od prvega 
razreda do vključno šestega, ko otroci pri pouku književne 
vzgoje berejo pravljice, spoznavajo njene značilnosti in jih 
tudi sami pišejo.  

Dvojezična slikanica je nastajala v projektu Skozi prevod 
in ilustracijo do dvojezične slikanice – PRESLIK, ki je 
potekal leta 2019 v sklopu javnega razpisa Projektno delo 
z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regi
onalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020 in 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020. V projektu so sodelovali 
študenti anglistike Filozofske fakultete Univerze v Mari
boru, študentki likovnici Pedagoške fakultete Univerze 
v Mariboru, pedagoški mentorici s Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru red. prof. dr. Michelle Gadpaille in 
asist. dr. Tjaša Mohar in pedagoški mentor s Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru prof. spec. Samuel Grajfoner. 
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O avtoricah

Dr. Ana Koritnik se je rodila 18. julija 1975 v Celju. Leta 2002 je diplomirala 
iz slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, marca 2019 pa doktorirala s 
področja edukacijskih znanosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Zaposlena 
je kot učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju, na 
zasebni šoli B2 poučuje odrasle, bila je asistentka (kot zunanja sodelavka) na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru, sodelovala pri različnih projektih in izvajala 
otroške delavnice. Je predvsem otroška in mladinska pisateljica – objavila je 16 
del za otroke in mladostnike in eno za odrasle.

Monika Goričan se je rodila 15. oktobra 1996 v Celju. V letu 2019 je diplomirala na 
oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete v Mariboru, v tem letu pa končuje 
magistrski študij. Sodelovala je v študentskih projektih, je ena izmed avtorjev ilustracij 
za knjigo Pije Lucije Kralj Julija (2016). Svoja dela je predstavljala na razstavah društva 
likovnikov v Slovenski Bistrici, razstavljala je tudi v skupinskih razstavah na fakulteti in 
v galeriji Media Nox v Mariboru. Je soavtorica unikatne tipanke za slepe in slabovidne 
otroke Zajček Oskar in veverica Vera, zbirke Potipaj me (2019). Rada slika portrete, v 
zadnjem letu pa se posveča predvsem ilustracijam živali. 

Iz knjige


