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MALI PRINC

Pisatelj Antoine de Saint- Exupery pripoveduje o srečanju z Malim princem. 

Zanj je bilo to nepozabno doživetje.

Vse se je začelo s tem, da se je Mali princ odločil zapustiti svoj majčken

planetoid na katerem so bili trije njemu do kolen segajoči vulkani. Poleg vulkanov pa 

ne smemo pozabiti na rožo (vrtnico). Najbližje njegovemu domu so bili asteroidi 325, 

326, 327, 328, 329 in 330.Na prvem asteroidu je živel kralj, ki je želel vladati ampak 

ker je na majhnem planetu živel sam, drugih prebivalcev bi bilo in ni imel nikomu 

vladati.. Na drugem asteroidu je živel domišljavec, ki je bil najbolj vesel kadar je bil v 

središču pozornosti. Mali princ se je brez težav poslovil od njega in nadaljeval svojo 

pot proti tretjemu planetu. Tam je živel pijanec, ki je pil iz enega samega razloga, ker 

ga je bilo sram, da je pil. Princu se je zasmilil. Pot je nadaljeval proti planetu štiri, kjer 

je naletel na trgovca. Trgovec je imel toliko dela, da princu sploh ni utegnil nameniti 

pozornosti. Saj veste pri štetju zvezd se hitro zmotiš, zato ga Mali princ ni hotel motiti.

Njegova dolga pot se je nadaljevala proti asteroidu pet. Tam je živel svetilničar, ki je 

na vsako minuto prižigal in ugašal svetilko. Prispel je do planeta šest in zagledal 

starega gospoda, ki je sedel pred ogromno knjigo. Čez čas mu je gospod pojasnil, da

je geograf in mu razložil kaj pomeni biti geograf. 

Tako je Mali princ po dolgem potovanju končno prišel na sedmi planet, 

imenovan Zemlja. Iskal je prijatelje, vendar je bil zelo presenečen, ker nobenega ni 

našel, bil je namreč v puščavi. Naenkrat je zagledal kačo, ki je počasi plazila mimo 

njega. 

Čez čas je zagledal tudi rožo. Ali si lahko predstavljate eno samo rožo je 

srečal na svojem popotovanju. Po dolgi hoji se je Mali princ povzpel na visoko goro. 

V primerjavi z njegovimi majčkenimi vulkani so bile res ogromne in uzrl je vrt 

razcvetelih vrtnic. Bil je zelo nesrečen, saj mu je vrtnica na njegovem planetu rekla, 

da takšne kot je ona ni na celem svetu. Tukaj v tem cvetličnem vrtu pa jih je bilo 



nešteto. Legel je na trato za seboj je zaslišal glas. Obrnil se je in videl lisico, ki ga je 

naučila marsikaj, ne samo to, da je njegova vrtnica nekaj posebnega, ker je 

odgovoren zanjo, temveč tudi, da na Zemlji ljudje ne gledajo s srcem. Nepozabna je 

njena izjava: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.« In to 

je tudi sporočilo te knjige. Saj ljudje dandanes pogosto gledamo in sodimo druge 

samo glede na njihovo zunanjost. Kakšni so po srcu nas ne zanima. 

OZNAKA OSEBE
MALI PRINC:     prijazen deček, ki je radoveden, hoče se  naučiti čim več, zato  nikoli

ne pozabi kaj vpraša. Je tudi zelo odgovoren. Skrbi za tisto, kar ima, čeprav ni veliko,

samo trije vulkani in ena roža. 

MOJE MNENJE
Knjigo toplo priporočam mladim in odraslim bralcem. Saj se ob branju veliko 

naučiš ali spomniš pozabljenih resnic in spoznanj. Je pa tudi sama zgodba na 

splošno zelo lepa in zanimiva. Saj te hitro »zgrabi« in jo moraš na vsak način 

prebrati.

Odpre ti oči , zaveš se, da so nekateri ljudje morda včasih tudi sami takšni, kot

je rekla lisica: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.


