
Muca Copatarica, CD
Letos praznujemo 60 let, odkar je
Ela Peroci napisala eno najljubπih
pravljic πtevilnih generacij - Muco
Copatarico. V okviru praznovanja
jubileja je zaloæba MK ponatisnila
tudi CD s pravljico o najslavnejπi slo-
venski muci. Pri nastanku zvoËnega
CD je sodelovala vrsta najboljπih slo-
venskih umetnikov. Besedilo je uredil
pesnik Boris A. Novak, CD je reæira-
la Irena Glonar, izvirno glasbo zanjo je napisal Martin Ævelc. Prav-
ljico pripovedujejo topli glasovi uglednih dramskih igralcev starejπe
generacije. V vlogi pripovedovalke je Majda Potokar, Janezkova
mama je Joæica Avbelj, pojeta Janez HoËevar Rifle in Maja KonËar.

Pozor, huda babica!
»e si babica desetim vnukom in komaj Ëakaπ, da jih tako kot vsako
leto naloæiπ v svojo staro ropotuljo in peljeπ v samotno staro lesenja-
Ëo sredi gozda na kratke poËitnice, kjer boπ - itak! - poËel, kar se ne
sme, moraπ biti precej huda babica!
Babi pripoveduje straπljive zgodbe,
kuha nagravæarije, spodbuja divjaπki
ples okoli ognja, Ëarovniπko rjove,
brede Ëez potoËke in iπËe svinje grmi-
Ëarke... Mali bralec se vnukom pri-
druæi, saj ga obilica ilustracij in kratka
besedila posrkajo v dogajanje. To je
knjiga, ki bo za poËitniπko branje nav-
duπila tudi mulËke, ki ne berejo radi.
Stefan Boonven, ilustracije Melvin, za-
loæba KUD Sodobnost International.

Oho, Ëigav kakec pa je to? 
Kartonka z zavihki ima nagajivo temo, ki moËno pritegne najmlaj-
πe - kakanje in kakce vseh oblik, velikosti in vonjev. Tema je πe po-
sebno primerna v Ëasu privajanja na kahlico in na ËistoËo na sploh.
©aljive rimane uganke opiπejo æival in znaËilnosti njenega kakca,

otroka pa vpraπajo ali ugane, kdo je.
Na nasprotni strani je prikupna ilu-
stracija z zavihkom. Del æivali, tisti,
od koder prihajajo  kakci, je viden,
drugi del je skrit pod zavihkom. Ko
otrok reπi uganko, pogleda pod zavi-
hek, ali je imel prav. Kartonka poma-
ga vzpostaviti pozitiven, neobreme-
njen, lahkoten odnos do telesnih po-
treb. Thorsten Salenia, zaloæba MK.

©kratovile udomaËijo samoroga
V »arodolu poleg πkratovil in MeseËeve volkulje æivi tudi samorog.
Izbrancu se pokaæe vsakih tisoË let, ostali Ëas pa je vsem neviden.
Nekega dne se πkratovile odloËijo, da ga bodo naπle in udomaËile.
Od MeseËeve volkulje zahtevajo, da najde njegov dom in da jim

izda njegovo πibko toËko. Res ga ujamejo!
Toda Ëeprav je njegova kletka udobna, mu
lesketajoËi rog priËne ugaπati, gozd pa utih-
ne in posivi. Vsak dan je v njem manj gozd-
nih æivali. »eprav samorog oËitno slabi, ga
πkratovile noËejo izpustiti. Se bo naπel kdo,
ki mu bo pomagal? Toplo slikanico Dese
Muck, ki opozarja na pomen svobode,
zmoænost neodvisnih odloËitev in osebnega
poguma, da ravnamo, kot je prav, krasijo
ilustracije Eve Cajnko. Zaloæba BP.

Velika packarija
Zuk, najgenialnejπi izumitelj na svetu, ob-
vlada vse... razen peke palaËink. Zato se
odloËi, da si bo s Ëudeænim strojem, ki ga
je izumil sam, izdelal hiπnega, vrtnega in
sploh vseuporabnega pomoËnika. V stroj
zmeËe najboljπe sestavine - iz njega pa se
prikotali smeπno bitjece, ki dobi ime Grol.
Izumitelj Zuk gre spat, novi pomoËnik pa
dobi nalogo, naj do jutra pospravi kuhi-
njo. »ez Ëas je nered πe hujπi, pa se Grol domisli, da bi si s Ëudeænim
strojem izdelal pomoËnike... Uroπ Hrovat zabavno zgodbo, ki odrasli
razumemo πe drugaËe kot otroci, pripoveduje z besedami in z mojstr-
skimi pisanimi ilustracijami. Zaloæba Pipinova knjiga.

Drevo ima srce
Droben fantiË prihaja k drevesu na travniku.
Igra se s pisanim listjem, ki je odpadlo z dre-
vesa - in je kot kralj. »ez Ëas æe pleza v kroπ-
njo, se guga na vejah in nabira sadeæe... Slika-
nica ga spremlja skozi Ëas, ko rase v najstni-
ka, nato zaljubljenega mladega moæa, oËeta,

poslovneæa... in starca. Vse æivljenje mu drevo nesebiËno podarja,
karkoli ga zaprosi. VeËplastna, poetiËna knjiga, ki nagovarja otroke
in odrasle, pripoveduje o nesebiËni ljubezni in o sebiËnosti pohlepa,
o spreminjanju in stalnosti, o odraπËanju. Predvsem pa o tem, kar je
v resnici pomembno. Ker bomo nekega dne vsi postali drevo! Shel
Silverstein, Celjska Mohorjeva druæba. 

»udovita æivalska pustolovπËina
Velika knjiga o æivalih in njihovih habitatih otroke vabi na raziskoval-
no odpravo okoli sveta. Predstavlja 21 habitatov, od japonskih termal-

nih vrelcev prek namibijske puπËave do velike-
ga koralnega grebena... Vsakemu habitatu sta
posveËeni dve strani z zelo veliko in prikupno
risbo habitata, v katerem vidimo povpreËno
10 znaËilnih æivalskih vrst. Kratko besedilo
naπteje zanimive znaËilnosti okolja in æivali.
Otroka povabi, da na risbi poiπËe doloËene æi-
vali, kar mu pomaga, da si jih bolje zapomni.
Na koncu knjige so predstavljeni πe æivalski re-
korderji, rekordi habitatov, ogroæene æivalske
vrste... Brendan Kearney, zaloæba Narava.

Kitov vrt
Ljubitelji izvirnih slikanic, preprostih prefinje-
nih stavkov, dobrih zgodb, ki imajo veË ravni
in mojstrskih ilustracij - to je slikanica za vas!
Pripoveduje o kitu, ki ima vodomet, æeli pa si
πe vrta. Pa je napisal pismo kobilici, ki ima tr-
govino z vsem, in æe Ëez nekaj dni je prispela,
da mu uredi na hrbtu Ëudovit vrt. Glas o vrtu
sredi prostranega oceana se je hitro razπiril
med æivalmi... OptimistiËna, πaljiva in hkrati
filozofsko poglobljena zgodba govori o sanjah
in o realnosti, o mogoËem in nemogoËem, pri tem pa spretno obraËa
obiËajne obrazce razmiπljanja. VπeË bo tudi odraslim! Toon Tellegen,
ilustracije Annemarie Van Haeringen, zaloæba Miπ.

Skrivnostni gozd
Ob robu temnega pragozda æivijo trije mali
prijatelji. Nekega dne iz gozda zasliπijo Ëudno
oglaπanje neznane æivali, pa jih radovednost
zmami med visoka drevesa. Kmalu jih zagr-
nejo temne sence kroπenj. A πe preden jih po-
stane zelo strah, opazijo Ëudovito ptiËico, ki
se svetlika. Toda lepa ptica pravi, da se ni og-
laπala ona, in zato gredo otroci dalje, πe glob-
lje v gozd. Kaj jih Ëaka tam? Estetsko dovrπe-
na, preprosta, a likovno izredno bogata knji-
ga otroke spodbuja, naj pogumno raziπËejo svet in se Ëudijo njegovi
Ëudeæni lepoti, svetlobi, ki razsvetljuje temo in strah. Polona Kunaver
LiËen, ilustracije Anja Kranjc, zaloæba Narava.

Otilija na morju
Otilija se odpravlja na poËitnice, a πe ne ve,
kam bi πla. Gospod Murko ji sicer skuπa po-
kazati, da si on æeli odpotovati v moËvirja
Norveπke, a Otilija je tako zaposlena, da mu
ne prisluhne. Nazadnje prikupni kosmatu-
hek pograbi culico in gre na pomol Ëisto
sam... Ojej! Objokana Otilija se v druæbi
medveda, ki æivi v kleti, in po nasvetu gospe
PeterπiljËek, takoj odpravi za njim, na nape-
to potovanje s podmornico, hidroplanom in
splavom. Tretja knjiga o nenavadni deklici,
ki æivi sama, je prav tako navduπujoËa kombinacija domiπljije in hu-
morja, kratkega besedila in veliko izjemnih ilustracij. Chris Riddell, za-
loæba KUD Sodobnost International.

Peter in Ëudeæni rdeËi kos Janez
Petru ravno med mazanjem paπtete na kos kruha na okno potrka

rdeË kos. Tudi on je laËen, zato si kosa, ki pravi,
da je Janez, posadi na ramo in v najbliæji trgovi-
ni hoËe kupiti kruh πe zanj. Toda ravno nekaj dni
prej je izginil dragocen rdeË ptiË in trgovka, ki mi-
sli, da je Peter povezan s tatvino, takoj pokliËe
policijo. Policaj pa, ki ne zna posluπati, Petra ta-
koj nahruli in stlaËi v zapor - za sto let! Odπteka-
na pripoved o govoreËem kosu se izlije v povo-
denj dogodivπËin, zaËinjenih z dobro mero hu-
morja, z absurdom in z nemogoËim. Smeπno plat
zgodbe Simona Mlakarja odliËno podËrtujejo ilu-
stracije Izarja LunaËka. Zaloæba Miπ.
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Moja prva sestavljanka:
Muca Copatarica - πtevila in barve 
V Ëast priljubljeni slikanici Muca Copatarica, ki letos praznuje 60 let, je
zaloæba MK izdala pouËno sestavljanko, ob kateri se otrok igraje vadi v
matematiËnih spretnostih kot so πtetje, prepoznavanje koliËin in spozna-
vanje πtevilk do 9. V πkatli je 9 parov kartic, ki se med seboj staknejo
kot dva koπËka puzzla. Na prvem je doloËeno πtevilo likov, na primer
ena Muca Copatarica in πte-
vilka 1; πtiri igraËe in πtevilka
4... Vsak par ima tudi krogec
v enaki barvi, kot je πtevilka,
tako da otrok hkrati vadi
prepoznavanje barv. Sestav-
ljanje parov spodbuja roËne
spretnosti, opazovanje in
osredotoËanje, kar je prijetna
priprava na πolo.

Garmannovo poletje
Prelepa, poetiËna knjiga otrokom neæno, z
obËutkom in spoπtljivostjo spregovori o stra-
hu, o skrbeh, pa tudi o iztekanju Ëasa in smr-
ti, ob tem pa ohranja pozitivno, toplo in var-
no vzduπje. Iztekajo se zadnji poletni dnevi in
Garmann bo πel kmalu prviË v πolo. Tega ga
je strah. Ampak strah ni le njega. Ko o tem,
Ëesa jih je strah, spraπuje odrasle, ugotovi, da
ima vsakdo svoj strah. Stare tete je strah, da
ne bodo mogle veË hoditi, bojijo se zime in
smrti. OËka je strah pred vsakim nastopom in mama se boji, ali bo
Garmann varen na poti v πolo... Izvirno slikanico Stian Hole krasijo
imenitne kolaæne ilustracije. Zaloæba KUD Sodobnost International.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

©vrk in reπevanje na pasji akademiji
©vrk je ljubka majhna bela kepica, po videzu bolj psiËek za razstave
kot policijski pes, a postal je prav to! V prejπnji knjigi smo izvedeli,

kako se je potrudil, da so ga sprejeli na pas-
jo akademijo, v tej pa mu sledimo na πola-
nje za tajnega policijskega psa. Med soπol-
ci je tudi zoprni Amadeus, ki mu ob vsaki
priloænosti skuπa πkoditi. Bo ©vrk uspel do-
konËati πolanje, ko pa so morali domov æe
πtirje psi? Zabavna in zelo prikupna knjiga,
polna Ërtnih ilustracij, otroke spodbuja, naj
vztrajajo kljub oviram, namigne pa tudi,
kako se uspeπno in primerno ubraniti ne-
prijetnih vrstnikov. Lesley Gibbes, ilustraci-
je Stephen Michael King, zaloæba Miπ.

Nereπeni primeri
Mladi detektivi, tu je knjiga nereπenih
primerov, na katerih lahko dokaæete,
da ste natanËni opazovalci, ki znajo lo-
giËno sklepati, dobro povezovati dejs-
tva, raËunati in so za povrh πe zelo do-
miselni. Hkrati pa je knjiga tudi pravi
detektivski uËbenik, ki πe ostri vaπe
sposobnosti! Na vsaki strani so po trije
nereπeni primeri, recimo, kako uganiti
πifro kljuËavnice na osnovi nekaj sko-
pih podatkov, kako s sklepanjem ugo-
toviti, kateri osumljenec laæe... Knjigi je priloæen elektronski svinËnik,
ki ob pritisku na doloËeno toËko ob odgovorih mlademu detektivu
javi, ali je primer reπil pravilno. Na koncu knjige pa so razloæene πe
poti do reπitev. Zaloæba MK.

O
bj

av
a 

je
 p

o 
iz

bo
ru

 u
re

dn
iπt

va
 in

 n
i n

ar
oË

en
a 

al
i p

la
Ëa

na
.Z

a 
za

lo
æn

ik
e 

je
 n

aË
in

 s
od

el
ov

an
ja

 o
pi

sa
n 

na
 w

w
w

.m
oj

m
al

ce
k.

si

45

»arovnica v gozdu
Marian Broderick je pred leti navduπila
s knjigo »arovniπka vajenka, v tej knji-
gi pa izvemo, kaj se je zgodilo, ko je Ëa-
rovniËka Ana priËela obiskovati πolo.
Ravnateljica Ano kar naprej opozarja,
da bi se morala veË uËiti, pa tudi Ëara-
nje bi morala vaditi, saj zna premalo.
Ana pa bi se raje zabavala s soπolko
Marinko, najboljπo prijateljico, ki je na-
vadna deklica. Toda nekega dne na poti
iz πole deklici padeta v kremplje nori,
zlobni in nevarni Ëarovnici Verbeni.
Starka hoËe, ko bo luna polna, izvesti urok, s katerim bo iz deklic
izsesala æivljenjsko moË in jo pretoËila vase. Ju lahko ËarovniËka
Ana πe kako reπi? Zaloæba KUD Sodobnost International.


