KNJIÆNE POLICE

Kviz - Ali veπ, druæabna igra
PriroËna kartonska πkatlica z druæabno igro za otroke od 8. leta dalje vsebuje 100 kartic. Na njih so vpraπanja (in prikupna ilustracija) iz sedmih
podroËij: Znane osebnosti in spomeniki, 5 celin, Narava in okolje, »loveπko telo, V kinu in muzeju, ©port in Vsakdanje æivljenje. Odgovorite lahko
takoj, ali pa izbirate med tremi moænimi odgovori. Bistre glavice bodo
po razmisleku s sklepanjem izbrale
pravega. V πkatli pa je tudi knjiæica, ki pravi odgovor razloæi. Æe
sama knjiæica je zanimivo branje,
kviz pa je odliËna druæabna in
pouËna igra, ki je primerna za igro
v druæini in v skupini otrok.
Geraldine Maincent, Zaloæba MK.

Objemi me, prosim

ObËudovalci Astrid Lindgren, pozor!
Izπla je njena knjiga iz leta 1947, ki do
sedaj πe ni bila prevedena v slovenπËino,
pa sodi v klasiËno otroπko literaturo. Pripoveduje o vasici, ki ima le tri hiπe, v njih
pa πest otrok - tri deklice in tri deËke.
Skupaj se igrajo in hodijo v πolo. VËasih
se deËki in deklice igrajo tudi vsak po
svoje. Kako napeto je, ko si nato detektivsko sledijo! Otroci iz Hrupnega nimajo veliko igraË in ne poznajo televizije, a
se imajo kraljevsko, ker se lahko igrajo
na svislih, na paπniku in na polju, ker imajo hiπico na drevesu,
psa in - predvsem - drug drugega. Knjiga bo v uæitek tudi odraslemu! Zaloæba MK, ilustracije Ingrid Vang Nyman.

UËiteljica
Navihana, inovativna slikanica, ki razlaga, kaj je uËiteljica, kakπna je na
pogled, kaj poËne, kje æivi, kako govori, kam gre, kadar ni v πoli..., je kombinacija pesmi v prozi, duhovitega naravoslovnega priroËnika in meditativne zgodbe za otroke in odrasle. Dopolnjujejo jo ilustracije za sladokusce. Za pokuπino: “... v razredu je nad uËiteljico
strop,/ kadar je na prostem, pa nebo. / Pod njo so
tla, pesek ali uliËni tlak./ Okoli uËiteljice so otroci:/
lahko so v vrsti, v krogu, stojijo ali sedijo...”. Slikanica bo tudi pomagala otrokom, ki jih skrbi
vstop v πolo. Susanna Mattiangeli, ilustracije Chiara Carrer, zaloæba KUD Sodobnost International.

Kje si?
Nosorog je ogromen in trden kot skala. Mali beli ptiË si na njegovem πirokem hrtu najde hrano in prostor za poËitek. NekoË
pa si nosorog zaæeli, da bi bil lahek kot beli ptiËek, da bi lahko
poletel. In mali beli ptiË si zaæeli, da bi bil
teæak in nepomiËen kot nosorog, ker zlahka kljubuje viharju, ki ptiËka kar odpihne.
Nenavadna slikanica ima lepo sporoËilo in
izredne ilustracije, ki iz strani na stran
spreminjajo gledalËevo perspektivo. Enako poËne tudi vsebina knjige. Po premisleku pa se bodo tudi otroci strinjali, da je
vsak ravno pravi takπen, kot je - pa Ëe je
nosorog ali ptiËek. Heinz Janisch, ilustracije Helga Bansch, zaloæba Narava.

Prelepa slikanica
brez besedila sugestivno pripoveduje
zgodbo,
kako vsakdanja drobna prijazna dejanja
lepπajo svet. Najprej vidimo æalostno
mladenko, ki æe zgodaj zjutraj po mestu
lepi plakate. Izgubil se je njen ljubi pes.
Ko gre mimo uliËnega glasbenika, mu podari jabolko. To nariπe nasmeh mladeniËu, ki kasneje v parku pobere odvræeno
ploËevinko. Opazuje ga otrok, ki se igra v travi... Dobra dela si podarjajo
drug za drugim otroci in odrasli, mladi in stari. Bralec na naslednjih straneh opazuje, kako se njihove zgodbe prepletajo, dokler se dan ne zakljuËi
z najlepπim: nekdo pripelje izgubljenega psa. Marta Bartolj, zaloæba Miπ.
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NekoË je v daljni Indiji æivel kralj. Kraljestvo
je imelo najlepπe cvetje, drevesa, æivali in Ëudovito reko, kralj pa je prebival v razkoπni
palaËi. Lahko bi bil zelo sreËen, Ëe mu ne bi
nekaj kalilo zadovoljstva - ni se maral umivati. ©ele ko je priËel smrdeti πe samemu sebi, je
konËno odkorakal k reki in se umil. Toda ko
je stopil na breg, so bile njegove noge spet
blatne. Tako se je ujezil, da je od zvestega sluæabnika zahteval, naj odstrani prav vso umazano zemljo... Otroci
bodo uæivali ob duhoviti modrosti pravljice Sally Pomme Clayton in
sanjarili ob orientalsko razkoπnih, pisanih pravljiËnih ilustracijah
Rhiannon Sanderson. Zaloæba Zala.

Oliver in medved

Kako je Oskar postal detektiv
Vsi Oskarjevi soπolci æe dobro berejo, le on πe vedno Ërkuje. Zato
mu πola postaja zoprna, za povrh pa sumi, da je manj pameten kot
drugi. Ko bi le imel kamen modrosti, da bi
bil bolj pameten! Nekega dne vstopi v draguljarno, da bi vpraπal, ali je tak kamen pri
njih na prodaj... in doæivi svoj prvi detektivski uspeh! Tri zgodbice o Oskarju so duhovite, napete, spodbudne in sporoËilne, za povrh pa tudi ravno prav kratke, z ravno prav
velikimi Ërkami in zelo prikupnimi ilustracijami, da bodo k branju pritegnile “oskarje”.
Za knjigo je leta 2008 Andrej Rozman Roza
dobil Desetnico. Ilustracije Ana Koπir, zaloæba KUD Sodobnost International.

Kralj z umazanimi nogami

Kokoπ Koko Dajsa je teËnoba, ki izza zavese
opreza, kaj sosedje poËno in kam gredo. NiË
ji ni prav, nihËe ji ni vπeË. Nekega dne pa
pade in si zlomi noæico. Z mavcem na nogi
potrebuje pomoË, zato pride k njej neËakinja
Kriπna, ki æivi na vasi. Prijazna Kriπna pripelje s seboj πe svojega Harija, ki je deæevnik.
Koko Dajsa sprva ne more iz svojega perja,
a sËasoma ji je sobivanje z mladima dvema
vedno bolj vπeË. Doæivi marsikaj novega, kar
jo veseli, s sosedi pa priËne celo prijateljevati! Devet duhovitih kratkih zgodb Maπe Ogrizek, ki se hudomuπno poigravajo z besedami,
je z imenitnimi ilustracijami dopolnil Miha Ha (niË). Zaloæba Miπ.

Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Edward Tulan je porcelanast zajec, lepa, a gizdava in mrzlosrËna lutka. Pripada deklici, ki ga
ljubi tako moËno, kot on sam sebe. Potem se
zgodi nesreËa in Edward pristane na dnu oceana. »ez dolge mesece ga izvleËe preprost ribiË,
ki ga podari svoji postarani æeni. Starkina ljubezen priËne ogrevati njegovo srce. Toda to je πele zaËetek. Zajec po vrsti nakljuËij potuje iz rok v roke, k brezdomcu, k na smrt bolni majhni deklici... Z vsakim novim Ëlovekom njegovo srce bolj ljubi. Pomenljiva, presunljiva in prelepa knjiga je zaklad, ki bo razveselil tudi odraslega bralca. Kate DiCamillo, ilustracije Bagram Ibatoulline, zaloæba KUD Sodobnost International.

Nosorog prihaja

Koko Dajsa v mestu

Vsi mi otroci iz Hrupnega

»udeæno potovanje
Edwarda Tulana

Nekega sonËnega jutra si medvedek zaæeli koga objeti. OËka je takoj za to, pa se odpravita k godrnjavemu sosedu bobru. Bober si
po objemu misli, da sta soseda trËena, a prav prijetna, medvedek
pa je tako navduπen, da hoËe
objeti vse po vrsti: lisico, zajËji
par, volka, ki Ëaka na RdeËo Kapico, starega losa, lepo anakondo... pa tudi lovca. In glej - objem na vsakogar uËinkuje dobro,
a tudi nekoliko drugaËe. Najmanjπi bodo uæivali v æivalski
zgodbi, veËji pa æe razmiπljali o uËinku drobnega prijaznega dejanja, ki lahko veliko spremeni. Przemyslaw Wechterowicz, ilustracije Emilia Dziubak, zaloæba KUD Sodobnost International.

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Oliver bi se rad igral in veliki medved
mu je obljubil, da se mu bo pridruæil
“Ëez minutko”, a πe kar naprej bulji v
svojo knjigo. Oliver malo poËaka. In πe
malo. Potem v medveda vræe papirnato
letalo ... Mu spodmakne stol ... Mu
strese na glavo lonËek ovsene kaπe. Ga
potegne za uhlje. Ga poægeËka pod nosom. Medved pa - niË, niË, niË! A ko mu
Oliver iz rok vzame tisto knjigo... Slikanica z imenitnimi ilustracijami in vsakdanjimi prizori, pretiranimi do absurda, nasmeji malega bralca. Odraslega pa opomni,
kakπni smo “medvedi” z nosom v knjigi videti skozi otroπke
oËi... in kaj bi morali storiti! Peter Carnavas, zaloæba Skrivnost.

Zadnje drevo v mestu
Edi æivi v mestu, v brezbarvnem svetu betona in avtomobilov. Toda deËek na triciklu
ve za koπËek mesta, ki je drugaËen! Ve, kje
stoji poslednje drevo v mestu. Rad spleza v
njegovo zeleno kroπnjo, kjer lahko povsem
pozabi na sivi beton. Tam je sreËen. Nekega dne pa namesto svojega drevesa zagleda
- πtor. Oh, kako je æalosten! »ez Ëas pa dobi
imenitno zamisel. Ob πtoru πe leæi vejica drevesa! DeËek jo posadi v
lonec. In nato se zgodi pravi Ëudeæ! Topla zgodba ima moËno ekoloπko sporoËilo, ki ga ne bi smeli spregledati - da bodo mesta boljπa in lepπa za vse. Peter Carnavas je tudi avtor prikupnih ilustracij. Zaloæba Zala.

Winnie v vesolju
Winnie ima na terasi svojega Ëarovniπkega gradu velikanski teleskop, ker zelo rada opazuje vesolje. Neke noËi dobi imenitno zamisel - z Wilburjem, njenim velikim Ërnim maËkom, bo poletela v vesolje na imenitno dogodivπËino. Abrakadabra... in Winnie navduπeno πofira med sateliti, leteËimi kroæniki in utrinki, ubogi Wilbur
pa si od groze s taËkami zakriva oËi. KonËno se
ustavita za piknik na majhnem planetu, ki se zdi
prazen... Knjiga o moji najljubπi Ëarovnici ima
tudi tokrat duhovito zaπpiËeno zgodbo in navduπujoËe ilustracije s tisoË Ëarovniπkimi podrobnostmi. Valerie Thomas, ilustracije Korky Paul, zaloæba Skrivnost.

Prvi april
Lani so zajca Skoka prijatelji na prvi april poπteno potegnili za nos, Ëeπ da je na loteriji zadel voz detelje, zato je letos odloËen, da bo
veliko previdnejπi. Ko mu prijatelji drug za
drugim sporoËajo, kam vse je pomladni veter
raznosil njegovo perilo, ki ga je obesil na vrv,
se zanje sploh ne zmeni. Kar naj koga drugega naplahtajo, da so njegove hlaËe na smreki, srajca pa v potoku!
Potem pa ga obiπËe zajËica Pika,
ki ima v rokah njegove spodnjice... Zabavna zgodbica otrokom
pomaga razumeti koncept aprilske πale, pa tudi, da moramo vËasih prijateljem preprosto verjeti.
Urπa Krempl, pisane ilustracije
Jure Kralj, zaloæba Hieroglif.

»riËek »rniËek
Druæina ËriËkov slovi po vsem travniku, ker so odliËni glasbeniki. Mama vodi glasbeno πolo, oËe je dirigent, vsi otroci
igrajo instrumente. Le mali »rniËek je brez posluha. Ko mu
starπa konËno dovolita, da preneha vadit gosli, je sprva sreËen, potem pa ga zaskrbi, da je butelj. Æivali na travniku bi
mu rade pomagale. HoËejo ga nauËiti svoje spretnosti, a »rniËku ne gre od rok, da bi skakal kot
kobilica, kopal rove kot deæevnik, pletel mreæe kot pajek, letel kot pikapolonica... Nazadnje pa odkrije, da zna nekaj, kar si æelijo vsi drugi. Spodbudno
zgodbo Damjane Kenda Hussu je z
zelo prikupnimi ilustracijami dopolnil
Jure Kralj. Zaloæba Hieroglif.

Lego • Zunajzemeljska liga •
Postani policist • Digitalni dvoboj
Trije zvezki bodo vπeË otrokom, ki se navduπujejo nad igro s kockami in figuricami
lego. V zvezkih so stripi, zabavne naloge in kratka zgodba, vsakemu pa je priloæena tudi lego figurica glavnega lika, ki jo otrok sestavi sam. Naloge so iskanje poti
po labirintu, πtetje, primerjanje, iskanje skritih predmetov... Osrednja zgodba je
razdeljena na krajπe odstavke in ima veliko povednih ilustracij. Primerna je za prvo
samostojno branje. Zvezki bodo πe posebno vπeË deËkom. Zaloæba UËila Int.

