
Domače branje:

Antoine de Saint – Exupéry: 

MALI PRINC

Duhovite misli, ki sem jih zasledil v knjigi:

 Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.
 Odrasli sami od sebe nikoli ničesar ne razumejo in otrokom je 

mučno, če morajo kar naprej kaj razlagati.
 Od vsakogar smeš zahtevati le to, kar zmore.
 Najtežje je soditi sebi, drugim je laže.
 Kadar bi bil kdo rad duhovit, se rado zgodi, da se malce zlaže.
 Besede so izvir nesporazumov.
 Ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje nimajo več 

prijateljev.
 Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost…

Odločil sem se da vam predstavim misel:
 »Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost…«

Ko je mali princ to izgovoril, je v mislih gotovo imel svoj mali planet, saj če 
na njem narediš nekaj ravnih korakov, stojiš na mestu na katerem si začel.
Za nas pa to velja drugače. V življenju vsak naleti na ovire in kdor se jim 
ne zna izogniti, v življenju ne bo dosegel nič.

Moje mnenje o knjigi:

Knjiga se mi zdi poučna saj se ob zbranem branju marsikaj še lahko 
naučimo. Vendar se mi ne zdi primerna za mlajše otroke, saj je ob njej 
potrebno veliko razmišljanja. Od časa do časa še jaz nisem razumel kaj 
nam knjiga pravzaprav hoče povedati. 

Še nekaj o avtorju:



Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Francoski pisatelj, ki je bil tudi eden izmed pionirjev letalstva. Prestal je 
več letalskih nesreč, proti koncu druge svetovne vojne pa je v letalu tudi 
umrl. Pisal je večinoma romane s tematiko iz pilotskega življenja, npr. 
Južna poštna služba, Veter, pesek in zvezde, Bojni pilot. Po vsem svetu pa 
je zaslovel prav s fantazijsko pripovedjo Mali princ (1943), ki naj bi bila po 
nekaterih statistikah tretja najbolj brana knjiga na svetu, takoj za Biblijo in 
Koranom, svetima knjigama kristjanov oziroma muslimanov.


