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Izbor in predstavitev:
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Greta in Cirkus Simba Jo-jo

Gospa s klobukom

7 ujetih junakov,
slikanica + merilec Ëustev

Gospa s klobukom je upokojena uËiteljica Ljudmila. Nekega dne spozna, da ima poln kufr Ëepenja doma, zato spakira svoj stari kovËek, odda
papigo in se poslovi od svojega edinega prijatelja
- trafikanta gospoda Blazinka. On pa ji v slovo
podari svoj klobuk. Nato gospa Ljudmila le za
trenutek sede na svoj kovËek in... nenadoma kovËek spelje kot kakπen majhen avtomobil, kakrπnega si je vedno æelela. Tako se zaËne dolgo, Ëudovito potovanje, na katerem najde nove prijatelje, odkrije lepe kraje,
marsikaj doæivi, marsikomu pomaga in marsikdo pomaga njej. To je
ena tistih knjig, ki te navduπi, Ëe si otrok ali odrasel in si ob njej ponosen, da imamo avtorje, kot sta Maπa Ogrizek in
ilustratorka Tanja Komadina. Zaloæba MK.

V podzemnih votlinah je ujetih sedem pravljiËnih junakov: gospodiËna Ljubezen, vitez Jeza,
duh Strahec, princ Veselje, starka Æalost... Pravljica pripoveduje, kako junaki (Ëustva) vËasih
uspejo zbeæati ven, na sonce, vendar jih takoj priËnejo loviti njihov
jeËar gospod Kvadrat in njegovi vojπËaki (razum). Mateja Debeljak
je ustvarila pravljiËni svet, v katerem otrok varno raziskuje vsa
svoja Ëustva, tudi tista, ki jih potlaËi. Ob tem Ëustva spoznava in
se jih uËi uravnavati. Slikanico, prilagojeno dislektikom, je z ilustracijami, ki otrokovi domiπljiji dopuπËajo prav tako veliko ustvarjalnega in doæivljajskega prostora kot vsebina, opremila Laura
Pompe Sterle. Slikanici je dodan merilec Ëustev. Zaloæba Filantrop.

Vse je mogoËe

Druæina KlobuËnik je sreËno æivela v pravljiËno lepem Krasnogradu. Mama je bila sloveËa
klobuËarka, oËe odliËen kuhar, njuna dvojËka
pa sta, ko sta dorasla, brala, pisala in stregla
najboljπo kavo. Vsem v mestu so bili v veselje.
Dokler ni nekega dne eden od dvojËkov zbolel
in... umrl. Bo æivljenje v Krasnogradu sploh πe
kdaj spet lepo? Nenavadna zgodba iz pravljiËne preje splete zgodbo o dobrih in o teækih Ëasih. O neizmerni æalosti, ki nas lahko doleti po nesreËnem nakljuËju, povsem nenadejano. O izgubi in o æalovanju. Predvsem pa o tem, da kljub æalosti nekega dne zagotovo spet posije sonce, da se spet zaiskri sreËa in spet
zrase upanje. Maπa Ogrizek, ilustracije Igro ©inkovec, Zaloæba Miπ.

Poπastne skrbi - Hej, Jaka!

Vabilo za zabavo - Hej, Jaka!

Jaka ima v πoli teæave, ki jih skriva pred vsemi,
πe pred svojo najboljπo prijateljico, soπolko
Bibi. Kaj ga muËi? »rkovanje, pravopis! Tako
zoprno mu je, ker mu ne gre od rok, da uËenje
odlaga na kasneje, nato pa celo povsem pozabi vaditi. Ko se domisli, da bo test æe jutri, mu
skrbi mu ne pustijo spati, pa πe trebuh ga zaËne boleti. Nazadnje oËka le izvrta, kaj ga teæi.
In, pomislite, oËka pozna igro, s katero vaje v Ërkovanju postanejo
prav zabavne... Prikupna zgodba, primerna za zaËetne bralce, o πolskih teæavah pripoveduje soËutno in brez obsojanja, tudi ko otrok
naredi kaj narobe. Nato pa ponudi dobro reπitev. Zato jo priporoËam v oporo otrokom in starπem, ki se sreËujejo z enakimi zadregami. Sally Rippin, zaloæba Skrivnost.

Jaka je uæaljen, ker ga soπolka Betka ne povabi na rojstni dan. Dobro
ve, da so njegova najboljπa prijateljica Bibi in πe nekateri v razredu vabila dobili. Ne more nehati tuhtati, kako se bodo imenitno zabavali,
on pa je izkljuËen, prezrt. PriËne celo verjeti, da
ga v razredu prav nihËe ne mara. Nato pa ugotovi, da bo Betka pogostila z mafini in sokom
prav vse v razredu, ker lahko domov povabi le
πtiri najbliæje prijatelje. Toda zares potolaæen je
πele, ko mu Betka zaupa, kako zelo teæko se je
odloËila, koga naj povabi... Topla zgodba se
dotika izkuπnje skoraj vsakega otroka, ki je bil
kdaj prezrt pri vabilih. Nudi pametno razlago,
ki pomaga ohranjati prijateljstva in dobro voljo. Sally Rippin, zaloæba Skrivnost.

Poletje pod lastoviËjim zvonikom

Ime mi je Skywalker

Poletje, poËitnice, svoboda druæenja z najboljπimi prijatelji, skupno
pohajkovanje po obmorskem mestecu, bingljanje z nogami z zidca,
prva simpatija in πe detektivsko raziskovanje skrivnosti, ki jim
odrasli sami ne morejo priti do dna, nazadnje pa æupanova zahvala... ali se to ne sliπi kot najboljπa poletna dogodivπËina? Slavko Pregl pripoveduje, kako so
Luka, SreËko, Tine in Martina reπili skrivnost,
Ëemu je obmolknil zvon na cerkvenem zvoniku. Brez zvonjenja umirjeno æivljenje obmorskega mesteca izgubi svoj ritem, da nihËe veË
ne more dobro opravljati svojega dela - ne pek,
ne poπtar, ne beraË, niti æupan in njegova tajnica... Z duhovitimi Ërtnimi ilustracijami je knjigo dopolnil Bojan Jurc. Zaloæba Miπ.

Raquel vsak dan skozi okno svoje sobe opazuje vhod v novo veleblagovnico Ëez cesto. Ljudje in avtomobili, ki ves dan tja prihajajo in odhajajo, se ji zdijo kot mravlje. Nekega dne pa
se med njimi pojavi star moæ, ki nikamor ne
hiti. Sedi in molËi, ob sebi ima nek napis in
πkatlo s kovanci. Vsi hitijo mimo, ne da bi ga
pogledali. Je nenavadni moæ neviden za vse,
razen za Raquel? Topla zgodba soËutno in
neæno pripoveduje o brezdomstvu, o brezupu,
o osamljenosti, o zapuπËenosti. Pripoved niha med realnostjo in domiπljijskim dogajanjem, a v sredici je jasno sporoËilo: najhujπa je popolna brezbriænost do soËloveka. Brez kanca topline ne more æiveti
nihËe. Agustín Fernández Paz, ilustracije Miha HaniË. Zaloæba Malinc
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Krasna zgodba

Vzgojiteljica v vrtcu nekega dne oznani otrokom, da
so prihodnji dan vabljeni na zajtrk v vrtcu bratci in
sestrice, pa πe oËki in mamice. Tega se otroci zelo razveselijo. Vsi razen Katjuπke! Koga naj povabi, ko pa
je edinka in celo edini otrok v vsej vasi? Vzgojiteljica
jo tolaæi, da bo sedela v druæbi z oËkom in mamico,
a ko pride noË, deklico πe vedno skrbi, kako bo. Tedaj nekdo potrka na njeno okno... Neæna zgodba
pripoveduje o otroπkem hrepenenju po sorojencu, o
obËutkih osamljenosti in drugaËnosti, a tudi o tem, kako lahko v srce
sprejmeπ tudi koga, ki je drugaËen. PoetiËno zgodbo Petre Bergant je z
mehkimi, toplimi ilustracijami bogato opremila Daπa SimËiË. Zaloæba Viharnik.

Prodam Rozinkota

Greta izve, da bo morala ponavljati razred,
Ëeprav se trudi, kolikor more. Kako bo, ko bo
uËiteljica to povedala πe starπema? Zaskrbljena deklica zatava na poti domov in... zagleda
cirkus! Velikanska æenska, ki je v tem cirkusu
glavna, jo vpraπa, Ëemu je tako æalostna. Potem ji predstavi cirkusante. Duhovita zgodba
stavek za stavkom pretresa tisto, za kar deklica misli, da je nespremenljiva realnost. Relativizira vse - od starosti do velikosti, od znanja do veπËin. Na koncu
se moraπ strinjati, da je v cirkusu æivljenja vsak med nami poseben,
vsak nekoliko drugaËen. Tudi Greta zna nekaj posebnega in tudi
ona je dragocena. Sploh pa ponavljati razred ni nujno slabo. Juana
Cortés Amunariz, ilustracije Jen del Pozo, zaloæba Malinc.

Oskarjeva najboljπa prijateljica za poËitnice
odpotuje, on pa ostane doma. Namesto super
poletnih dogodivπËin, ki se jih je veselil, mu
starπi vselijo v sobo mlajπega bratca. Takega,
ki πe niti ne govori. Takoj razmeËe sobo in polomi najljubπe Oskarjeve igraËe. In namesto da
bi zveËer zaspal, πe dolgo jokaje kliËe mamo.
Obupani Oskar obesi oglas, da malega bratca
zamenja za veËjega. Æeli si nekoga zabavnega,
zanimivega. Dobi presenetljivo veliko ponudb,
nazadnje pa se odloËi za πestnajstletno sestro. Z zamenjavo se strinja
celo mama... Zabavna zgodba, z æivahno oblikovanim besedilom,
primernim tudi za dislektike, bo pritegnila tudi otroke, ki sicer ne berejo radi. Care Santos, ilustracije Andrés Guerrero, zaloæba Malinc.

Nasmej me

»arobna skrinja za igraËe

Mali slonËek in veliki slon - slikanica ne
definira, ali je mama ali oËe - se imata
skupaj lepo. Njuni dnevi so polni neænosti, ljubezni, igre, plesa in smeha. Iz
strani na stran jima sledimo v igri na
osonËeni gozdni jasi, se z njima skrivamo na obreæju jezerca, se nasmejimo
plesu pod drevesi, prisluhnemo pravljici, ki jo pripoveduje veliki
slon, se pridruæimo zabavi z malimi prijatelji... Slikanica je pravi uËbenik, kako otroku pokazati ljubezen in veselje, kako narediti dan
lep. Predlaga vrsto aktivnosti in spomni na neæne besede, s katerimi ustvarjamo sreËno obËutje. Slikanico odliËno dopolnjujejo mehko zaobljene, barvite in optimistiËne ilustracije. Melanie Joyce, ilustracije Gabi Murphy, zaloæba UËila International.

Ob polnoËi, ko je v hiπi vse tiho in Lucija
æe trdno spi v svoji posteljici, v njeni skrinji
z igraËami zavrπi, nato pa se odpre pokrov.
V temo se poda prva majhna senca, za njo
pa πe vsa vesela druπËina igraË. »as je za
igro! Pliπasti Medo in njegovi prijatelji noËejo prebuditi deklice, zato se zadriËajo po
stopnicah v dnevno sobo. Tam imajo disko, ko pa se utrudijo, si privoπËijo πe pojedino sladkarij. Nazadnje za seboj pospravijo, da zjutraj ne bo sledu,
ko jih bo Lucija spet naπla speËe v skrinji... Mehke in pisane, izredno
prikupne ilustracije prikazujejo prizore, polne dogajanja in zanimivih
podrobnosti, na katerih se igraËe igrajo zabavno igro. Melanie Joyce,
ilustracije James Newman Gray, zaloæba UËila International.

Moja zabavna vreËka na kmetiji,
pobarvanka + voπËenke + nalepke

Dobrodoπli v Heartlaku!,
strip + naloge + minifigurica

VreËka vsebuje pobarvanko z 48 prizori, 6 voπËenk, ki ne vsebujejo
πkodljivih snovi, in 125 nalepk, s katerimi otrok dopolni prizore v pobarvanki. Pobarvanka prikazuje dogajanje na kmetiji, na kateri æivi
veliko prikupnih domaËih æivali. Risbe imajo dovolj velike povrπine, da jih je mogoËe barvati z
voπËenkami, primerne pa so za otroke od tretjega leta dalje. Nalepke so razliËnih velikosti, veËina pa je velika kot noht. Otrok se sam odloËi,
kam jih bo nalepil v pobarvanki. VreËka je lahko
lepo darilo ali odliËne pripomoËek, ki otroku pomaga razvijati veπËino osredotoËanja in razvija
motoriËne spretnosti. Oboje mu bo nekega dne
olajπalo πolsko delo. Zaloæba UËila International.

V Heartlaku imajo nov bazen, kamor sme
tudi ljubki mali beli koder, ki spremlja Andreo, Mio, Emmo, Stephanie in Olivijo. ©e
veË - koder za lenarjenje ob bazenu dobi lasten leæalnik s senËnikom in posodico s kostjo. Prav takega, kot ga vidimo na ilustracijah
v stripu, pa lahko sestavi tudi otrok, saj je
zvezku priloæena pest lego kock in majhna figurica kodra. Poleg stripa je v zvezku πe 16
igrivih nalog, v katerih otrok povezuje, iπËe, primerja, sledi, πteje... Ob tem pa spoznava, katere hobije imajo prijateljice, ki so
zelo ustvarjalne, saj fotografirajo, igrajo na kitaro, peËejo kolaËke, oblikujejo oblaËila... Zaloæba UËila International.

Radi πtejemo

Bobek in zlate kokoπi

Nova knjiga Lile Prap uËi πteti do petnajst s pomoËjo ilustracij, rim in
vizualne ponazoritve z dominami. Od ena do petnajst preπtevamo æivalske mladiËke: sloni imajo enega, æirafe dva, delfini tri... V nekaj odstavkih hkrati pripoveduje o æivljenju njihovih starπev, kako se sreËajo, kako se “zaljubijo”, kdo skrbi za mladiËa... Pri slonih, na primer,
æivijo v tesni skupnosti sestre in matere,
zato se bodoËa starπa zbliæata le v Ëasu
parjenja. Pri æirafah pa za mladiËke skrbijo vsi skupaj, kot v nekakπnem vrtcu.
Ob robu vsake dvojne strani so nato πe
igriva vpraπanja, ki otroku predstavljajo osnovne matematiËne pojme - kateri
delfin skoËi najviπje in kateri najniæje,
kaj je pri æirafah na ilustraciji v paru,
kateri slon je najveËji... Zaloæba MK.

Poznate Bobka, tistega, ki je imel majhno
barËico in o njem pripoveduje priljubljena slikanica, po njej pa πe lutkovna predstava? Anja ©tefan v novi slikanici razkriva πe eno Bobkovo dogodivπËino, Polona
Lovπin pa je dogajanje spet ujela v podobe. Nekega dne je bil Bobek tako hud, da
je pobegnil od doma. Sklenil je, da se ne
vrne nikdar veË! Tekel je in tekel skozi
gozd, vedno globlje. Tedaj je v gozdni tiπini zasliπal Ëudne glasove. Previdno se je
splazil bliæe in zagledal - zlate kokoπi, ki so si kokodakale skrivnostno pesem o zlatem prosu. Skrivaj jim je sledil, da bi sliπal πe veË, in
tako naπel njihov zlati dom... Nova slikanica bo v veselje otrokom
in odraslim, mojstricama besede in podobe pa v Ëast. Zaloæba MK.
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