
EKSTREMNI ©PORTI: OBLECI
MODELE Z NALEPKAMI
Ustvarjalni zvezek z veË kot 200 nalepkami bo
navduπil otroke, deËke in deklice, ki obËuduje-
jo razburljive, drzne πporte in (vËasih) nevarne
dejavnosti. Na ilustracijah, ki jih otrok dokon-
Ëa z nalepkami, vidimo πportnike pri prostem
plezanju nad prepadno steno, premagovanju ovire pri parkourju
(πport, ki izhaja iz tehnik beæanja pred nevarnostjo v mestu), ple-
zanju po ledenih stenah, deskanjem z zmajem na vodi in voænja z
buggyjem po obali, letenju z obleko, ki ima krila, voænjo z raftom
po divjih vodah, dirkanju s kolesi po blatu in z motorji po ledu...
Vsaka ilustracija ima kratko besedilo, nalepk pa je veË kot 200.
Zaloæba UËila International. 

PETER ZAJEC:VESEL BOÆI»!
Kartonka o dogodivπËinah Petra Zajca, ki je
nastala po risanki o Petru Zajcu, pripovedu-
je o Ëudoviti dogodivπËini, ki se zaËne na bo-
æiËni veËer. Peter, Benjamin in Lili imajo po-
membno nalogo: vsem v gozdu morajo do-
staviti boæiËna darila, a πe prej morajo ponje
v trgovino. S sanmi, seveda! Toda do vrha obloæene sani so tako
teæke, da gredo prehitro, zato se prevrnejo in potonejo v mrzlo
jezero, prijatelji in darila pa obleæijo v snegu. Ojej! Kako naj
zdaj pravoËasno dostavijo darila, ko pa nimajo veË sani? Pri-
kupno zgodbo z junaki iz slikanic Beatrix Potter krasijo ilustra-
cije iz novih risank o Petru Zajcu. Zaloæba MK.

SNEÆNA KRALJICA
Andersenova zgodba o deËku, ki se mu v oko
in srce zapiËi koπËek ogledala, da vidi svet dru-
gaËe in ga zato lahko vsega prevzame Sneæna
kraljica, je ena tistih veËnih zgodb, ki oËara
otroke in odrasle. Otroci trepetajo za usodo
pogumne deklice, ki se za deËkom poda na dol-
go in nevarno pustolovπËino, ki jo vodi v kraljestvo ledene kraljice.
Vse le zato, da bi deËka reπila ledenega uroka srca in ga vrnila do-
mov, v topli svet ljubezni, kjer cvetijo vrtnice. Otroci sledijo dogo-
divπËinam, odrasli zgodbo razumejo πe drugaËe, na simbolni ravni
≈vzgoje srca«. To izdajo je priredila Gordana MaletiÊ, bleπËeËe ilu-
stracije pa so delo Ana Grigorjev. Zaloæba UËila International.

ZLATI KLJU»EK
Aleksej Tolstoj je del izvirne zgodbe o Ostræku, ki jo je
napisal Carlo Goldoni, razπiril v pripovedko, kako se
je godilo Ostræku - v tej zgodbi Buratinu - in vsem dru-

gim lutkam v tistem delu knjige, ko ga zasuænji brezsrËni lastnik gle-
daliπËa lutk. Zgodba je nova, sporoËilo pa je ostalo enako kot v izvir-
ni knjigi. Govori o vsakdanjih odloËitvah in dejanjih, ki naπa æivljenja
zapeljejo na napaËni tir - ali pa na pravega. Otroke svari, da niso vsi
ljudje dobronamerni in da previdnost ni odveË. Za to lepo slikanico je
zgodbo po Tolstoju povzela Gordana MaletiÊ, s pravljiËno bleπËeËimi
ilustracijami pa je Ëarobni svet, v katerem lutke oæivijo, razkrila Ana
Grigorjev. Zaloæba UËila International.  

MUMIN IN MORJE, strip
MuminoËka je zagledal razpis za svetil-
niËarja. Æe od nekdaj je sanjal, da bi æi-
vel v svetilniku, kjer bi lahko napisal
veliËasten roman o morju. To, da o
svetilnikih ne ve niËesar, ga ne moti -

druæina se kar takoj preseli. Toda æivljenje na pustem otoËku sredi
morja ni takπno, kot so sanjali Mumini. Æe res, da imajo zasebno
plaæo, ni pa vrta niti senËnice za Ëajanke, ni zofe in klavirja... Je le
butanje valov, ki naplavlja Ëudne reËi. Potem se v svetilniku pojavi
duh, pokvari se motor za Ëoln, nato Ëoln zadane v Ëeri in v radio se
naselijo podgane, ob meglenih noËeh pa se na morju prikaæe po-
πast... In vendar je morska dogodivπËina ena najlepπih zgodb o Mu-
minih! Tove Jannson, zaloæba Sanje.

PRE»UDOVITO DARILO:
BRINA BRIHTA
Brina Brihta vedno doæivi kaj zanimivega. O njenih
dogodivπËinah izvemo dve zgodbi. V prvi na veËer
pred boæiËem Brino kar razganja od vznemirjenja,
saj sluti, da so æe nekje skrita darila zanjo. Bi kdo
opazil, Ëe bi samo malo, Ëisto malo pokukala, kak-
πna so darila? V drugi zgodbi pa se Brina igra fri-

zerko. Najprej uredi svoje punËke, nato uredi frizuro πe sebi... Æe
slutite, kaj se je zgodilo? Zgodbe iz zbirke knjig o Brini so kratke,
duhovite in prijazne, s skritim sporoËilom, ki otroka prijazno vodi
k pravim odloËitvam. Primerne so tudi za zaËetne bralce, saj so
kratki stavki razdeljeni na krajπe odstavke in prekinjeni z vinjetni-
mi ilustracijami. Sally Rippin, zaloæba UËila International. 

MUU!
Zvezek zabavnih nalog bo vπeË otrokom, ki
radi opazujejo, kaj se dogaja na kmetiji in
imajo radi traktorje, æivali in rastline. Naloge
so primerne za predπolske otroke in otroke v
prvi triadi osnovne πole. Otroka vabijo, da
πteje, primerja, riπe, barva, potuje po labirin-

tu... in se ob tem zabava. Poleg nalog so v zvezku posejane πe
zanimivosti, na primer, da zrasejo tudi vijoliËasti in beli ko-
renËki, da praπiËjemu smrËku pravimo rilec, pa tudi pojasni-
lo, zakaj ima traktor tako velika zadnja kolesa... To so podat-
ki, ki si jih otroci mimogrede zapomnijo. Na koncu zvezka so
reπitve. Zvezek ima 48 strani, na prvi strani pa ima 25 ljubkih
radirk v obliki æivali s kmetije. Zaloæba UËila International.

ZABAVNA HRANA
Starπi in otroci, pozor! Tale kuharska knjiga
spreminja dobro in zdravo, toda zelo vsakdanjo
hrano v pravljiËno lepo. Kako iz sladoleda nare-
diti zabavnega pingvinËka, iz sira hroπËke, iz piπ-
kotov medvedke, iz starih æemelj in mletega
mesa Ëudovitega krokodila, iz navadnih piπko-
tov pa Ëarobno hiπico... Izbrani so preprosti re-
cepti, ki bodo uspeli celo zaËetnikom. NiË posebnega ne bo treba
kupiti, uËinek jedi pa bo velik. Otroci bodo nad novimi oblikami
navduπeni! Jedi so primerne za posebne priloænosti - za rojstni dan,
kadar povabimo goste - ali pa kar tako, kadar si æelimo ustvariti
kaj lepega. Toplo priporoËam! Zaloæba UËila International.

VU©! zabavne naloge 
z nalepkami
Uganke, labirinti in zanimivosti o vesolju! 
Zvezek zabavnih nalog bo vπeË otrokom, ki
jih privlaËijo vesoljske ladje, vesoljci, zvezde
in planeti, galaksija, æivljenje na vesoljski
postaji, pristanek na luni, vesoljci... Naloge

so primerne za predπolske otroke in otroke v prvi triadi osnovne
πole. Otroka vabijo, da πteje, primerja, riπe, barva, potuje po labi-
rintu... in se ob tem zabava. Poleg nalog so v zvezku posejane πe
zanimivosti o vesolju in planetih - podatki, ki si jih otroci med igro
kar mimogrede zapomnijo. Na koncu zvezka so reπitve. Zvezek
ima 48 strani, na prvi strani pa ima πe zbirko 25 tridimenzional-
nih nalepk planetov in zvezd. Nalepke se svetijo v temi. Zaloæba
UËila International.

NEVERJETNE ZANIMIVOSTI:
NALEPNICA
Zvezek prikazuje pisano raznolikost zanimivega: æi-
vali pod gladino morij, nevarne æivali v pragozdu in
savani, posebna vozila, dirkalnike in terence ter fas-
cinantne dinozavre. Ob vsaki zanimivosti so kratka
besedila in naloga za otroka. Naloge so zelo privlaË-
ne: iskanje poti po labirintu, primerjanje, sestavlja-

nje papirnatih modelov, lepljenje nalepk... Nalepk je veË kot 1000, na-
loge pa imajo na posebnih straneh prikazane tudi reπitve. Zanimivo-
sti, ilustracije in vsebina bodo πe posebno vπeË deËkom. Pa πe nekaj
starπem na uho - kratka besedila ob zanimivostih so odliËna ≈vaba« k
branju za deËke, ki sicer ne berejo radi. Zaloæba UËila International.

NALI»I PRINCESKO,
ustvarjalna knjiga + liËila
NALI»I GLASBENO
ZVEZDNICO,
ustvarjalna knjiga + liËila
Ustvarjalni paket vsebuje skicirko, v kateri so na zaËet-
ku navodila za liËenje korak za korakom, koristni nas-
veti in triki za liËenje, nato pa podobe πtirih modelov,
ki jih otrok naliËi. Modeli so Ërnolaska, rjavolaska, pla-
volaska in temnopolto dekle, mala umetnica liËenja pa
za vsako izbere razliËen ≈look«. Sama jih namreË nali-
Ëi z liËili, ki so priloæena v paket. Med liËili so senËila za
oËi, maskara, ËopiËi, πminke in rdeËila. LiËila bi lahko
naËeloma uporabila tudi na sebi, vendar so v prvi vrsti
namenjena igri na papirju. Na voljo sta dva paketa.
Prvi za liËenje neæne princeske, drugi pa za drznejπe liËenje glasbene
zvezdnice. Zaloæba UËila International. 

SKRIVNO SPORO»ILO:
BRINA BRIHTA
Brina, tista, ki ji pravijo Brina Brihta in o
njej obstaja æe cela zbirka knjig, je Ëudovi-
ta deklica. Bistra je, soËutna, zabavna in
pogumna. SreËuje se z vsakdanjimi teæava-
mi, enakimi kot vaπ otrok, toda teæav se ne
prestraπi. Premisli, kaj se ji dogaja, in nato
poiπËe dobro reπitev. V vsaki knjiæici sta po
dve zgodbi o njenih dogodivπËinah. V tej knjigi izvemo, kako je
bilo, ko je πla Brinina druæina na morje, ampak... Kakπen dolg-
Ëas! OËka in mamica samo bereta in dremljeta. Bo tako ves Ëas?
V drugi zgodbi pa je Brinina naloga, da uËiteljici pomaga dela-
ti red med prijatelji. Kako naj doseæe, da jo bodo posluπali in
nehali z nagajanjem? Sally Rippin, zaloæba UËila International.

KONJI»EK GRBAV»EK
NekoË je æivel reven starec, ki je imel tri sinove.
Starejπa dva sta veljala za pametna, najmlajπega pa
so imeli vsi za tepËka. Neko noË je najmlajπi ujel
prelepo kobilo, ki jim je teptala æitno polje. V za-
meno za svobodo mu je ponudila svojega ærebiËka,
malega grbavËka z dolgimi uπesi. Æe res, da ni lep
na pogled, je rekla, a je nekaj posebnega, ker zmo-

re marsikaj. DeËek ji je verjel. Z grbavËkom, ki je res imel Ëudeæne
lastnosti, sta postala prijatelja. Skupaj sta dobila sluæbo pri cesarju,
nato pa πe bogastvo in prelepo deklico za æeno. Zgodbo P. P. Jerπo-
va je priredila Gordana MaletiÊ, bogate ilustracije pa so delo Ane
Grigorjev. Zaloæba UËila International. 

MUMIN SE ZALJUBI,
strip
Tove Jansson ni napisala in ilustrirala le
knjig o Muminih, ampak tudi stripe, ki
so med πvedskimi bralci dosegali velik
uspeh. Pri nas jih do sedaj nismo pozna-
li, ker so v slovenπËini izhajale le knjige,

sedaj pa je zaloæba Sanje izdala prva dva stripa. Oboæevalci njenih ilu-
stracij bodo uæivali. Njene stripovske ilustracije imajo preproste kadre,
znaËilno Ërtno risbo in elegantno paleto barv - strip je barven - celota
pa deluje domiπljeno in dovrπeno. Vsebina stripa se veæe na knjiæne do-
godivπËine. Med povodnijo v Mumindolu naplavi cirkusante, med nji-
mi tudi lepo gospodiËno La Guno, v katero se Mumin pri priËi zatra-
pa. Smrkljici to seveda ni niti najmanj vπeË...
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OBLECI MODELE Z
NALEPKAMI: DRSALKE •
PORO»NE DRUÆICE
Dve zelo prikupni slikanici sta kombinacija zgodbe in
ustvarjalnega zvezka. V prvi spoznamo tri prijateljice,
ki oboæujejo drsanje. Spremljamo jih ob prihodu na
drsaliπËe, na treningu, v telovadnici, pri pomerjanju
kostumov za nastop, med predstavo... Otroku prebe-
remo kratko besedilo, nato pa poiπËe nalepke sredi
zvezka (veË kot 250 nalepk) in jih nalepi na ilustraci-
je. V drugi slikanici pa spremljamo tri dekleta, ki se
pripravljajo za vlogo druæic na poroki. Otrok z nalep-
kami (350 nalepk) dokonËa prizore pomerjanja oblek,
nakupovanja Ëevljev, urejanja priËesk, pomaga izbrati
poroËno torto in cvetje, izbira darila za nevesto... za-
loæba UËila International.
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V SLIKI IN ABECEDI:
KMETIJA • PLODOVI
NARAVE
Dve novi knjiæici, ki sta primerni æe za najmanj-
πe otroke, prikazujeta predmete in plodove na
kmetiji in v naravi. Vsak predmet, plod ali rast-
lina, je prikazan na beli podlagi s sliko in z be-
sedami - najprej v slovenπËini, nato pa πe v an-
gleπËini. Predmeti in plodovi so razporejeni po
abecedi od A do Æ, od ananasa do æajblja in od
ajde do æita. Slovenske besede so natisnjene z
malimi in velikimi tiskanimi Ërkami, zato sta
knjiænici primerni tudi za prve bralne vaje. Ko otrok to usvoji, pa
si lahko πe mimogrede zapomni tudi angleπko besedo. Vse strani so
plastificirane. Dodano je πe darilo: πtiri razglednice in praπiËek za
sreËo. Sandra Pohole, zaloæba K8 dizajn.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek



»I»KE & »A»KE
»iËke in ËaËke so preproste Ërtne risbe, ki jih ri-
πemo na rob papirja med dolgoËasnim sestan-
kom ali predolgim telefonskim pogovorom.
»eËkamo, ker nas risanje sproπËa. Zakaj ne bi
naredili koraka naprej, se nauËili narisati s ËeË-
kanjem neËesa lepega in πe uæivali v sproπËujoËi

dejavnosti? Ta knjiga vam bo pri tem pomagala s preprostimi vzor-
ci, ki jih lahko uporabite pri svojem delu, z dobrimi nasveti, kako do-
seËi boljπi uËinek, in s prikazom moænih stvaritev. Potrebujete le
svinËnik, papir in tanek flomaster, nato pa se prepustite ustvarjalne-
mu toku. S svojimi risbami lahko ustvarite unikatne Ëestitke in dari-
la, poslikate majico, okrasite dom... Susanne Schaadt, zaloæba BP.

STARE IN NOVE
PRIJATELJICE
Lara, Marjetka in Erika so dobre prijateljice, ki
jih poznamo æe iz prejπnjih knjig zaloæbe Skriv-
nost. V tej knjigi pa izvemo, kako so postale ≈Pet
prijateljev«. PriËelo se je tako, da jim je uËiteljica
povedala, da bo naravnost iz Pakistana priπla

nova deklica, ki se imenuje ©azija. ©azija takoj oËara vse tri, da
priËnejo tekmovati, katera bo njena najboljπa prijateljica. OdliË-
no govori njihov jezik, duhovita je in radovedna, pa πe zelo lepa
tradicionalna oblaËila nosi. Vse se zaplete, ko bi dekleta rada po-
merila njene lepe hlaËe in tuniko, ©azija pa bi rada videla, kak-
πna bi bila videti njihovih vsakdanjih oblekah... Julija Jarman,
ilustracije Kate Pankhurst, Zaloæba Skrivnost. 

BOÆI»NA OD©TEVANKA,
adventni koledar 
+ otroπko merilo viπine
Zvezek vsebuje otroπki adventni koledar z liki, ki
jih otrok nanj nalepi sam. Najprej iz sredine zvez-
ka iztrga kartonski plakat v delih in ga zlepi.
Tako sestavi velik plakat (primeren za okras vrat
ali stene), ki ob izredno prikupnih ilustracijah in

v kratkih stavkih pripoveduje boæiËno zgodbo. Nato otrok iztisne
iz srede zvezka πe like, na primer, æivali, svete druæine, vojaka, an-
gelov, treh kraljev... Prilepi jih na plakat v prazna okenca - za vsak
dan adventa en lik. Po boæiËu lahko plakat obrne - na zadnji stra-
ni je namreË merilo viπine za otroke in prostor za lepljenje slik. Ta
adventni koledar otrokom posreduje pravo lepoto prazniËnega
duha. Bethan James, ilustracije Estelle Corke, zaloæba OgnjiπËe. 

ORION IN TEMA
DeËek Orion ima bujno domiπljijo, zato vidi
strahove povsod, tudi tam, kjer se ni Ëesa bati.
Boji se os, koles, morja, omar, psov, deklet, po-
kajoËih balonov, vesolja, babice, neviht, pajkov,
poπasti... Najbolj pa teme. Mislite, da pretira-
va? Morda... Neke noËi, ko ne more zaspati,

vidi, da se je skozi okno njegove sobe spustilo Ëudno bitje, ki pra-
vi, da ji je ime Tema. NoËe, da bi se je bal in ga prijazno povabi na
dogodivπËino. Najprej si ogledata najbolj temne kotiËke Orionove
hiπe (ki so v Temini druæbi prav zabavni), nato celo mesto in na-
zadnje πe noËno nebo. Slikanica prijazno in duhovito pomaga pri
premagovanju otroπkih strahov. Emma Yarlett, zaloæba Zala. 
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TROL IN OLIVER
Oliver je majhen deËek, ki mora vsak dan
skozi gozd, v katerem æivi straπni Trol. Trol
bi ga rad ujel in poærl, toda Oliver je prebri-
san in pogumen fantiË. Vedno znova se ne-
rodnemu Trolu izmakne, nato pa se smeji v
pest. Lovita se vse dolgo leto, mali bralec pa
se ob tem Ëudovito zabava. Nekega dne pa
Trola ni. Je obupal, se je vdal? Je Oliver zmagal? Ali pa se je neum-
ni Trol konËno domislil Ëesa zvitega? Duhovito, izredno prikupno
slikanico krasijo ilustracije, ki jih moraπ vzljubiti. Poleg tega ima
knjiga na ravno pravem mestu zavihek in izrezke, da je πe bolj na-
peta. Na koncu pa je πe Ëisto pravi recept za Trolove tortice! Toplo
priporoËam. Adam Stower, zaloæba Zala. 

STARI, KI NI POSLU©AL
Ta slikanica je drugaËna, z drugaËnostjo pa
odpira pot razmisleku o nas in o svetu, ki nas
obdaja; o tem, komu svet pripada; kdo ima
pravico uporabljati javne povrπine, o tem, kaj
je prav in kaj narobe, in celo o tem, kdo smo.
Na prvi ravni pa je zgodba preprosta. Stari -
glavna oseba knjige, ki pa na ilustracijah ne

nastopa, zato ostane njegova identiteta nejasna vse do zadnje stra-
ni - se vsako jutro πe v temi odpravi na sprehod po speËi Kalkuti.
Dogajanje doæivljamo in vidimo skozi oËi Starega. Vsako jutro se
mu pridruæi pet spremljevalcev. Gredo po ulicah, v park in na zaj-
trk k uliËnem prodajalcu. Nekega jutra pa se zgodi nekaj usodne-
ga... Nonda Chatterjee, zanimive Ërno-rumeno- bele ilustracije Jo-
yita Banerjee, zaloæba KUD Sodobnost International.

©TIRI GRIMMOVE
PRAVLJICE - domaËe branje
Slikanica vsebuje πtiri zelo znane pravljice
Jacoba in Wilhelma Grimma: Pepel-
ko, Æabjega kralja ali æeleznega Henrika,
TrnuljËico in ©est labodov. Pravljice so na-
πim otrokom znane, toda ta knjiga je kljub
temu nekaj posebnega, dragocenega. Zgod-
be v njej so namreË polnovredne, neokrajπa-

ne in brezhibno prevedene. Poleg tega je za vsako zgodbo dodano
spremno didaktiËno gradivo dr. Metke Kordigel Aberπek in Polone
Legvart, saj je knjiga uvrπËena tudi v domaËe branje. Na njuno be-
sedilo se bodo lahko v pogovoru z otrokom koristno naslonili tudi
starπi in drugi vzgojitelji. ©e posebno lepe pa so ilustracije Jelke
Godec Schmidt. Zaloæba MK.

ZLATA MA»JA PREJA
Pozor, pozor! Pri zaloæbi MK je izπla zelo ob-
seæna (384 strani!) in razkoπna antologija prav-
ljic Svetlane MakaroviË. To je izdaja, s katero je
zaloæba izkazala Ëast eni najboljπih slovenskih
pisateljic. Poleg avtorice sta izbor pripravili Ja-
sna Merc in Irena Matko Lukan, spremno be-
sedo je napisal Boris A. Novak, bibliografijo pa
je prispevala Petra KorπiË. Pravljic je 30. Toliko jih je, da vseh ne
morem naπteti, a zagotovo ne manjka nobena, ki vam je najljubπa.
Ilustrirali so jih naπi najboljπi umetniki: Suzi Bricelj, Zvonko »oh,
Kostja Gatnik, Marjanca Jemec BoæiË, Kaja KosmaË, Maπa Koz-
jek, Tomaæ LavriË, Matjaæ Schmidt, Gorazd Vahen in tudi sama
avtorica. To je knjiga, ki bi jo æelela vsakemu otroku.

NARAVNE KVA»KARIJE
KvaËkani izdelki, s katerimi okrasimo
dom in oblaËila ali pa izdelamo igraËe in
nakit, so zelo modni. Ta knjiga mlade ob-
likovalke tekstila kaæe, kaj bi lepega lahko
ustvarili iz ostankov volne: cvetove, rastli-
ne, sadje, ptiËke, zelenjavo, kaktuse (ki ne
pikajo), ribe, morske vetrnice, hobotnice,

klobuËnjake, sneæinke, oblake, πkoljke, zvezde, sonce, luno, pra-
proti, gobe, lisiËko, ki je tudi πal... Izdelki so lahko tudi unikatno
darilo. KvaËkanje okrasnih figuric je izjemno priljubljeno, saj se ga
lahko nauËi vsakdo, tudi malo veËji otroci, izdelki pa so hitro do-
konËani. Veliko izdelkov lahko uporabimo tudi kot broπke. Hanna
Erhorn, zaloæba MK.

VELIK DAN 
ZA MI©ONA!
Danes gre mali Miπon prviË v πolo in
zato mu je pri srËku zelo tesno.
Najraje bi zajokal. Ko gospodiËna
Livada hoËe, da bi se vsak predstavil,
ostane brez glasu. Kasneje bi se rad

pridruæil otrokom pri igri, a je preveË plaπen. Potem pa zagleda
oblaËilo za Supermiπona. PreobleËe se in se pogumno zakadi
med otroke. Toda, joj! Njegovo oblaËilo je preveliko! Po nesreËi
uniËi zajËkovo risbo in potem... Ta prisrËna in duhovita
slikanica z besedilom v rimah otroke opogumlja ob vstopu v
vrtec ali v πolo, jih nasmeji in jim hkrati pokaæe pot, kako
poravnati, kar so naredili narobe. Krasijo jo lepe, pisane
ilustracije. Jo Hodgkinson, Zaloæba Skrivnost. 

PREDSTAVNICA RAZREDA:
DAJMO, DEKLETA
Hana in Lili sta najboljπi prijateljici. Vse poË-
neta skupaj, spodbujata se in dræita pesti dru-
ga za drugo. Njuno prijateljstvo je zelo trdno.
Toda nekega dne uËitelj pove, da bodo volili
predstavnika razreda. To je velika Ëast, ki si jo
æeli marsikdo v razredu. Tudi Hana in Lili.
Obe! Bo to uniËilo njuno prijateljstvo? Zbir-
ka Dajmo, dekleta odpira teme, s katerimi se
otroci sooËajo v vsakdanjem æivljenju. Pomaga jim razumeti, kaj se
jim dogaja in nato poiskati dobre reπitve. Primerna je tudi za prvo
samostojno branje, saj ima zelo πiroko razmaknjene vrstice, kratke
odstavke, veliko ilustracij in poveËano velikost Ërk. Rowan McAu-
ley, ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba Skrivnost.

LAHKO NO»,
GRADBI©»E,
LAHKO NO»
Zgodba za lahko noË v rimah pripove-
duje, kako se zveËeri, zato se delovni
stroji, ki so prej æivahno kopali, sipali

pesek, meπali beton, ravnali tla, dvigovali teæka bremena... odprav-
ljajo k poËitku. Namen zgodbe je umiriti malËka, ga sprostiti in pri-
praviti, da bo laæe utonil v sen. Pri tem nam pomaga ponavljanje
in ritmiËna pripoved besedila. Stroji storijo enako kot otrok: prene-
hajo z delom, odloæijo bremena, odtoËijo, se umijejo, se zavalijo v
mehke pernice, se umirijo in razmiπljajo, kaj bodo lepega poËeli, ko
bo nov dan. Slikanica bo πe posebno vπeË otrokom, ki so obËudo-
valci velikih gradbenih strojev. Sherri Duskey Rinker, ilustracije
Tom Lichtenheld, zaloæba MK.

POBARVAJ BOÆI»,
slikanica s pobarvanko
Slikanica pripoveduje zgodbo o rojstvu boæje-
ga sina v revnem hlevËku. OsredotoËena je na
Ëarobnost dogodka, ki ga prve zaznajo æivali.
Najprej vznemirjeno zariga osliËek in prebudi
drobne miπke v slami, te prebudijo vola, on pa
kravo in kameli. Potem se oglasijo πe koza,
sova, pes in maËka... Æivali ustvarijo hrupno
zmeπnjavo glasov. Nato pa nastopi popolna in globoka tiπina po
vsem svetu. V njej se zasliπi en sam glasek deteta, hip za tem pa se
na nebu prikaæejo angeli, ki pojejo v zvezdno noË. Slikanica ima
zelo prikupne ilustracije, ki so na vsaki drugi strani pobarvanka.
Otrok tako z barvicami sam dokonËa slikanico. Jan Godfrey, ilu-
stracije Paula Doherty, zaloæba OgnjiπËe.

MEDVEDJI OBJEM 
Slikanica pripoveduje o veËnem krogu æivljenja,
ki se za vsakega mladiËa priËne znova, kot da se
ne bi zgodila πe nikoli prej. V njej spoznamo mla-
dega medveda, ki se na jesen pripravlja, da bo pr-
viË samostojno preæivel zimo. PoiπËe si brlog, kot
ga je uËil oËe, in si ulovi ribo, kot ga je nauËila
mama. Potem zagleda prikupno medvedko. Kmalu si hrano iπËeta
skupaj, pa tudi brlog si delita. Spomladi se jima skoti ljubek mla-
diËek. Lepo skrbita zanj. OËe ga uËi, kako si urediπ brlog in mama,
kako se ulovi ribo... Tako æivijo, dokler ne pride jesen in dokler se
zgodba ne ponovi πe enkrat. Slikanico odlikuje subtilna, izjemna li-
kovna podoba, ki presega obiËajne otroπke knjige. Katharine
McEwen, zaloæba Zala.

KNJIÆNE POLICE KAPE, DA TE KAP!
Si æelite splesti dojenËku, malËku, najstniku ali
sebi posebno kapo, takπno, kakrπne nima
nihËe drug, recimo, sovo, sonËnico, Petra Pana,
Vikinga, sneæaka, miπko, volka, muπnico, Ëebe-
lji panj, Ëarovniπko kapo, RdeËo kapico,
miπko, zebro, dinozavra, poπast...? Ta knjiga
prikazuje 31 izvirnih pokrival, ki niso namenjena samo preganja-
nju mraza, ampak so tistemu, ki jo nosi, v ponos in veselje, lah-
ko pa tudi del pustnega kostuma. Pa jih sploh ni teæko splesti! Vse
so v preprostem, gladkem vzorcu, in hitro so narejene. Skrivnost
je v domiselnem oblikovanju in dobri ideji. To je knjiga, ki vas bo
navdihnila tudi za izvirna darila druæini in prijateljem, modra pa
celo za dopolnilni zasluæek. Lynne Rowe, zaloæba MK.
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BISTVO JE O»EM
NEVIDNO 
Ljubko knjiæico sestavljajo ilustracije
iz knjige Mali princ Antoinea de Saint-
Exuperyja in najlepπe avtorjeve misli iz
te knjige ter πe πtirih drugih (Pismo tal-
cu, Mesto v puπËavi, Bojni pilot ter Veter, pesek in zvezde). Ko
knjigo odpreπ, so na eni strani Saint-Exuperyjeve celostranske
ilustracije, znaËilno preproste, navidez prazne in skoraj otroπke
risbe, na drugi strani pa jagodni izbor posameznih misli. Na pri-
mer: Da bi priklical ljubezen k sebi, prebudim v tebi nekoga, ki
je na moji strani... RdeËa nit misli sta iskanje smisla bivanja in
prave narave ljubezni. Knjiæica je lahko tudi lepo darilo odrasle-
mu - takemu, ki bistvo gleda s srcem. Zaloæba MK. 

Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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