
Izklepetana skrivnost -
Dajmo, dekleta
Nova knjiga iz zbirke Dajmo, dekleta pripove-
duje, kako se zgodi, da izklepetamo skrivnost, ki
nam jo je zaupal najboljπi prijatelj, zakaj se to
zgodi, kako se ob tem poËutimo, kakπne posle-
dice ima izdaja zaupanja... V razpletu pa namig-
ne, kako lahko spor poravnamo in spet obudi-
mo prijateljstvo. To so za otroke pomembne uË-
ne ure, saj boleËo izkuπnjo izdajalstva prej ali slej dobi vsak. Poduk
je spretno vpleten v vsakdanja dogajanja med πtiri prijateljice. Ko
pride Tinkara prespat k Katici, ji Katica zaupa, da ji je vπeË Dejan.
Tinkara to pove drugima dvema prijateljicama, Katica pa ji v jezi
oËita, da spi z ninico... PriporoËam! Chrissie Perry, ilustracije Aki
Fukuoka, zaloæba Skrivnost. 

Ali Baba in πtirideset razbojnikov
Kdo ne pozna Ëudovite arabske pripovedke
o revnem Ali Babi, ki po nakljuËju odkrije
razbojniπko votlino, polno zakladov? »udo-
vito je, Ëe ti je nenadoma na voljo bogastvo,
πe posebno, Ëe se prej komaj prebijaπ skozi
æivljenje. Pripovedko smo sliπali æe v mnogih
verzijah, æal pa le redko v polnem besedilu,
saj se πtevilne priredbe, namenjene otrokom,
osredotoËijo na dogajanje, bogato Ëipko be-
sedila, ki je znaËilnost starih arabskih pripo-
vedk, pa pri tem okrnijo. Ta izdaja zaloæbe MK pa je drugaËna. Be-
sedilo je polno in bo v uæitek tudi odraslemu bralcu. Knjigo odli-
kuje tudi razkoπno oblikovanje, odliËen prevod Sanke Rendla in
pretanjeno estetske ilustracije Jindre »apka. PriporoËam. 

Mala vseveda:Vrt
Posebnost zbirke Mala vseveda, ki izhaja
pri zaloæbi Okaπi, je kombinacija ilustracij
in fotografij. Skozi knjigo nas vodita deËek
in deklica, ki v stripovskem oblaËku tu in
tam povesta kakπno zanimivost. Vizualni
dodatki olajπajo branje, razumevanje in pomnjenje besedila. Ta
knjiga pripoveduje, kaj vse lahko zrase æe na majhni zaplati
vrta, celo na balkonu ali na okenski polici, katere drobne æiva-
li najdejo dom na vrtu, kako rastline zrasejo iz semen v sadike,
nato pa v rastline, ki obrodijo ≈hrano«. To je knjiga, ob kate-
ri se otrok navduπi za vrtnarjenje - morda odkrije lep hobi ali
pa le dobi πe eno pomembno izkuπnjo. Fotografije in besedilo
Ivan Esenko, ilustracije Alenka Vuk Trotovπek. 

Igrajmo se z besedami 
na vrtu
Zbirka slikanic ≈Igrajmo se z besedami« Ivana
Esenka ima besedilo z velikimi tiskanimi Ërkami
in s sliËicami, ki nadomeπËajo posamezne besede.
Ta pripoveduje o vrtu: o rastlinah in o æivalih, ki

tam æivijo, o delu na vrtu, vrtnem orodju in o razliËnih vrtovih -
okrasnem in zelenjavnem, trati za igro, o ribniku, o balkonskem in
okenskem vrtu... Besedila so na desnih straneh, na levih pa so veli-
ke ilustracije in πtiri manjπe sliËice, ki pojasnjujejo izbrane besede
za bogatenje besednega zaklada. Na koncu slikanice je obπirnejπe
besedilo za otroke, ki bi radi izvedeli πe veË. To je slikanica, ki otro-
kom pomaga opazovati okolje in ozaveπËati vedenje o njem. Ilu-
stracije Alenka Vuk Trotovπek, zaloæba Okaπi.

Groznovilca v Hudi hosti
Si predstavljate, da Ëez nebo prileti nekaj, kar je
videti kot bomba, nato pa se izkaæe, da je le maj-
hen zakrpan balon s Ëajnikom namesto koπare?
NiË Ëudnega, da so se æivali iz Hude hoste pre-
straπile in razburile. Nenavadni leteËi predmet se
je zapletel v trnove robide in obtiËal. Ko se je
pokrov Ëajnika odprl, je ven prilezlo namrπËeno,
straπansko besno bitjece v poletni oblekici in s

Ëepico, iz katere sta rasli nekakπni rogovili. To je Groznovilca. Prebi-
valci Hude hoste πe slutijo ne, da je dolgoËasnega miru sedaj nepreklic-
no konec... PriporoËam! Nenavadna, Ëarobna, zabavna knjiga Jane
Bauer z ilustracijami Caroline Thaw, ki je izπla pri KUD Sodobnost
International, je vkljuËena v projekt Naπa Mala knjiænica.

Kraca
Nova knjiga Lile Prap je nekaj posebnega!
Na prvi pogled je bogato ilustrirana slikani-
ca z 18 rimanimi ugankami za najmlajπe.
Recimo, ob veliki ilustraciji krave beremo:
≈Velika prijazna rogata gospa vsak dan go-
lido mleka nam da.« Toda vse strani so pre-
rezane na pol in Ëe vsako polovico listaπ po-

sebej, se besedilo in ilustracije premeπajo. Nastajajo vedno nove
kombinacije - smeπne, nesmiselne, pa tudi take, ki dobijo nov
smisel. To uganke nenadoma privzdigne na raven, ki priklene
tudi pozornost odraslega. Knjiga pa nudi πe eno moæno rabo:
kratka besedila so zelo primerna tudi za branje posameznih be-
sed - za otroke, ki πele povezujejo znake za glasove v besede, ki
nekaj pomenijo. PriporoËam! Zaloæba MK. 

Bratec za Elo
Ela komaj Ëaka, da se bo rodil bratec. Mamin
trebuh je vedno veËji, oËka je iz kleti æe prinesel
πkatlo oblaËil za dojenËka. Teæko je verjeti, da je
bila Ela nekoË tako majhna, saj bi oblaËilca lah-
ko oblekla Elina punËka. Nekega veËera oËka
odpelje mamico v porodniπnico. Vrne se sreËen -
vse je v redu in dojenËek je Ëudovit. Naslednje

jutro sme k mami in dojenËku πe Ela. Ojoj, kakπno razoËaranje! Do-
jenËek je pleπast, zguban in rdeË, prav niË ljubek. Joka na ves glas,
njegov kakec pa grozno smrdi. Je bil dojenËek velika napaka? Du-
hovita slikanica s πtevilnimi prikupnimi ilustracijami, ki otrokom
pomaga sprejeti dojenËka, je primerna tudi za zaËetno branje. Man-
fred Mai, ilustracije Franziska Harvey, Hiπa knjig, zaloæba KM©.

Luka lovi πolskega tatu
Luka je zanesljiv in natanËen fant, zato mu v raz-
redu zaupajo zbiranje denarja za πolski izlet. Po-
tem pa mu - o groza! - iz denarnice, v kateri je
hranil æe kar precejπnjo vsoto, v gneËi πolske je-
dilnice izginejo vsi bankovci. Luka je prestraπen
in zaskrbljen. Denar mu je moral ukrasti nekdo
iz razreda. Najprej po krivem osumi najboljπega
prijatelja, nato se mu posveti, da bi s pomoËjo
πtevilk na bankovcih in s pomoËjo zvijaËe lahko odkril, kdo je nepri-
diprav. Napeta otroπka kriminalka je primerna tudi za samostojno
branje za tiste, ki πe potrebujejo veliko slik in πirπe razmaknjeno be-
sedilo. V zgodbi pa bodo uæivali tudi predπolski otroci. Andreas
Schlüter, ilustracije Irene Margil, Hiπa knjig, zaloæba KM©. 

Ne pozabi na tigra!
Gospa in gospod Hiti tako zelo hitita, da
nekega jutra, hiteË v sluæbo, pozabita na-
hraniti maËka in odpeljati sinËka v πolo.
Joπko in Tiger ostaneta zaklenjena v stano-
vanju. ©e sreËa da se pametni (in odgovor-
ni) maËek lahko presmukne skozi kopalniË-
no okno, doskoËi na streho lope, se poæene
za gospodom Hitijem, ga dohiti tik preden

vstopi na avtobus, mu zasadi krempeljce v pozabljiva ramena,
zobe pa v neodgovorno uho in ga mijavkajoË spravi nazaj do-
mov. Toda to je πele zaËetek teækega maËjega dneva. Kaj bi bilo,
Ëe bi Joπko in Tiger ne poskrbela za vse? Duhovita knjiga Mic-
haela Rosena z ilustracijami Tonyja Rossa bodo navduπile tudi
mulËke, ki ne berejo radi. PriporoËam! Zaloæba Skrivnost.

Joj, te uπi!
Mislila sem, da o uπeh vem vse, ker imam dve
dolgolaski, ki sta jih gostili v vrtcu, v πoli, na
poletnih taborih... pa me je ta vesela slikanica,
ki lahkotno in zabavno pripoveduje o uπeh na
glavah naπih malËkov, vseeno presenetila. Ste
vedeli, da si obujejo plesne Ëeveljce za ples po
otroπkih glavicah, da gospa uπ izleæe 83 jajËec,
da se gnide zato tako trdno dræijo las, ker so na-

nje prilepljene z uπjimi kakci? Dejstva o uπeh so posuta z lesketajo-
Ëim pravljiËnim prahom, mimogrede pa izvemo tudi, da se jih znebi-
mo le z vztrajnim izËesavanjem in πamponastimi pripravki. Slikani-
ca, zaradi katere se æe praskam po lasiπËu, razbija uπive predsodke in
strahove. Eleanor Updale, ilustracije Sarah Horne, zaloæba Skrivnost.  

Skrivnost zmajeve jame
Ema in Jakob æivita na robu gozda, zato lahko
plezata po drevesih in se skrivata v grmovju. Za
griËem so med skalami trhla vrata, ki vodijo v
pravo jamo, hladno in temno. Morda je v njej
zmaj ali vsaj kakπen duh? OËka in mamica v
zmaje in duhove ne verjameta. Pravita, da je bila
jama nekoË, ko πe ni bilo hladilnikov, shramba
za pridelke. Otrokoma napol obljubita, da jo
bodo nekoË skupaj raziskali. Toda Ema in Jakob ne moreta Ëakati na
≈nekoË«... Zabavna, malo straπna zgodba pripoveduje o pravi dogo-
divπËini in o resniËnem zakladu v jami. Zgodba s kratkimi stavki in ve-
likimi tiskanimi Ërkami je primerna tudi za prvo branje. Martin Klein,
ilustracije Betina Gotzen-Beek, Hiπa knjig, zaloæba KM©.

Kako æivijo netopirji
Ob zbirki πestih knjiæic Kako æivijo... zastane tudi
odrasli, kaj πele otrok. Teæko se je odtrgati od ve-
likih, Ëudovitih fotografij æivali in æivega, zanimi-
vega besedila, ki v vsakem stavku pove kaj nove-
ga. Ivan Esenko se je v zbirki posvetil æivalim, ki
jih lahko opazujemo okoli doma, na vrtu, na bliæ-
njem travniku ali v gozdu. Ta slikanica pripovedu-

je o netopirjih, drobnih leteËih sesalcih, ki so nam manj znani, ker jih
je teæe opazovati, a so zelo zanimivi, saj imajo zaradi svojega naËina
æivljenja kup posebnosti. Knjiga pomaga premagovati predsodke pred
nenavadno æivalco, ki je tudi zelo koristna na vrtu in v sadovnjaku.
Navduπila bo otroke, ki radi opazujejo æivali, starπem pa pomagala s
tehtnimi odgovori. Zaloæba Okaπi. 

Aladin in njegova Ëudeæna
svetilka
Najbræ ni starπev, ki jih ne bi skrbelo, Ëe bi bil
njihov otrok Aladin - fanta ni zanimal niti uk
niti delo. Samo potepal bi se, se druæil s po-
balini in uganjal barabije. Ko mu je nenado-
ma umrl oËe, se je vse πe poslabπalo. Nekega
dne ga je na praπni ulici opazil afriπki copr-
nik in si ga izbral za ærtev, ki bo zanj stopila

po kostanj v æerjavico. Toda usoda je Aladinu namenila sreËo in ka-
dar je tako, se uresniËijo tudi najbolj neverjetne fantazije... »udo-
vita stara arabska pripovedka sije v razkoπno zlati izdaji, s polnim,
neskrajπanim besedilom, ki ga je odliËno prevedla Stanka Rendla in
imenitnimi ilustracijami Jindre »apka. To je knjiga, ki bo vπeË tudi
odraslim. PriporoËam. Zaloæba MK. 
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Kekec, prgiπËe najboljπih
kratkih zgodb in pesmi, 3. del
Kekec, otroπka revija s poudarkom na literarnih de-
lih, ki izhaja pri zaloæbi Mladika, izdaja najlepπe, kar
je bilo objavljeno v preteklih revijah, tudi knjiæni ob-
liki. Slikanica povezuje kratke zgodbe, kvalitetne
stripe in prgiπËe pesmi, ki jim je skupno, da so jih na-
pisali in ilustrirali najboljπi slovenski avtorji. Vsaka
zgodba, pesem in strip imajo drugega avtorja in dru-

gega ilustratorja in vsak ima Ëisto drugaËen, lasten avtorski izraz. Zato
slikanica daje vtis bogate, raznolike, pisane krpanke najboljπega, kar
je bilo v doloËenem obdobju ustvarjenega za otroke. To so drobne
umetnine, ki verjetno ne bi bile objavljene kot samostojno delo, pa si
zasluæijo knjiæno izdajo. Urednik Primoæ MuπiË, zaloæba Mladika. 
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Kako je jeæek naπel prijatelja 
Na zaËetku je jeæek precej bodiËaste nara-
ve. Se pravi, rad ima svoj mir, ne mara
druæbe, prepriËan je, je da nikogar ne po-
trebuje. Potem pa mu z jablane nekaj Ëofne
na hrbtne bodice. Nekaj, Ëesar se ne more
veË otresti, pa naj se valja in poskakuje, ko-
likor hoËe. Uboæec, ki nima nikogar, da bi
mu pomagal, jokajoË tava in zatava narav-
nost v ogrado k osliËku. Oho! Ta se ne obi-
ra. Hrustne po slastnem jabolku, ki si ga je æe dolgo æelel, a ga ni
dosegel, pod jabolkom pa najde novega prijatelja... Pomenljiv nauk
o kultiviranju svojega ega, pomenu prijateljevanja in medsebojne
pomoËi, je zapredena v oËarljivo pravljiËno prejo. Rosie Wellesley
je tudi avtorica neænih ilustracij. PriporoËam! Zaloæba Zala. 

Lego Friends: Prijateljice v
dæungli • Prijateljice na morju
Dva zvezka zabavnih nalog imata po 16 strani, na ka-
terih je po 15 nalog (in ena stran reπitev). Ko jih otrok
reπuje, uporabi veË kot 180 nalepk, ki jih najde sredi
zvezka. Naloge krasijo pisane ilustracije in prikupni
glavni liki - pet lepih deklet, prijateljic iz mesta Heartla-
ke, ki skupaj doæivljajo zabavne dogodivπËine. V prvem
zvezku se odpravijo v dæunglo, kjer iπËejo kameleona,
opazujejo opice, reπujejo medvedka, iπËejo zaklad... V
drugem zvezku se dekleta odpravijo na poËitnice na
morje. Otrok jim pomaga izbrati pravo garderobo, ure-
diti poËitniπke fotografije, nahraniti domaËe æivali na
ranËu s pravo hrano... Zvezki so namenjeni zabavnemu
preæivljanju prostega Ëasa. Zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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Biserni kit in druge
pravljice
Sedem neænih pravljic Æive Viviane Doria je
kot sedem ljubih obiskovalcev iz deæele, kjer
je vse mogoËe - kjer po svetu πe dirja beli sr-
njak s Ëudeænim rogovjem, kjer zajec lahko
skoËi na oblak, da si od tam ogleduje svet,
kjer medved najde Ëudeæno skledo medu, ki
se nikoli ne izprazni in v morju plava biser-

ni kit z zlatim rogom... Avtorica starim pravljiËnim motivom po-
dari povsem novo zgodbo. Njene pravljice so kratke, primerne za
lahko noË, pa tudi za zaËetno samostojno branje. Vsebina je raz-
koπna, polna domiπljije, vsaka pa razkriva tudi  sporoËilo: o ne-
sebiËnosti, deljenju, soËutju, skromnosti... Neæne ilustracije odliË-
no dopolnjujejo pripoved. PriporoËam. Zaloæba Atelje Doria.

Antonov cirkus
Anton Bon je bil Ëokat moæ s koπatimi brki.
Ko je πe delal na ladji, je nekoË iz Afrike pri-
peljal leva. Leva Leopolda. Potem je pustil
mornarski poklic in z levom ustanovil cirkus
≈Velekomedije Antona Bona in leva Leopol-

da«. Potovala sta iz kraja v kraj, Anton je vtikal levu glavo v
gobec, lev pa se je delal grozno prestraπenega, ko je Anton pel
arijo iz Verdijeve Traviate. Pozneje so se jima pridruæile πe bol-
he in je nastal πe bolπji cirkus. Ko pa si nekoË umijeta lase, bol-
he zapustijo njun cirkus. Kdo jih lahko zamenja? Duhovita sli-
kanica Petra Svetine z ilustracijami Damijana StepanËiËa, pre-
jemnica nagrade Zlata hruπka, je izπla pri KUD Sodobnost
International. VkljuËena je v projekt Naπa Mala knjiænica.

Primer izginulega doda -
Klub D
Andreja vsako leto za rojstni dan doma pri-
pravi veliko zabavo, na katero povabi vse so-
πolce in veliko odraslih. Letos so je omislila
πe klovna. Toda pod masko klovna se skriva
prevarant, ki ukrade leseni kipec doda, æe
stoletja izumrlega ptiËa z otoka Mauritiusa.
Andrejini starπi mislijo, da je bil kipec cenen
in grd. Obdræali so ga le zato, ker jim ga je poslal neki stari stric iz
tujine kot svojo zapuπËino. Zakaj neki bi ga kdo hotel ukrasti? Æe
vohate detektivsko dogodivπËino, v katero se zapleteta mlada de-
tektiva Bor in Uggla iz Kluba D? Iztok Vrhovec mlade bralce za-
plete v napeto detektivsko zgodbo, pri tem pa fikcijo spletno pre-
pleta z realnimi podatki o posebnostih Mauritiusa. Zaloæba Ved.
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BombonËek za dedija Edija
Dedi Edi in Honzek skupaj preæivljata do-
poldneve, saj je dedek æe zelo star, Honzek pa
πe ne hodi v vrtec. Dedi pogosto kaj pozabi,
na primer, kam je dal oËala in kako je komu
ime. ©ele ko nekega dne naloæi v trgovini na-
polni voziËek s πtruËkami, nato pa pusti vozi-
Ëek in Honzka ter odide domov, druæina opa-
zi, kako je napredovala njegova Alzheimerje-
va bolezen. Knjiga prijazno - z obËutkom za bolnika in s srcem
za vse Ëlane druæine - pripoveduje, kaπno je æivljenje s to bolezni-
jo. Nasmejeπ se, si obriπeπ solzo, vzdihneπ in... prikimaπ. Knjiga
prijazno namigne na pravi odnos do bolezni in moæno ureditev
sobivanja druæine. PriporoËam! Ivona Březinová, ilustracije Eva
Mastniková, zaloæba Miπ.

Babica moja pogosto pozabi
Slikanica v rimah z malo besedami, toda izredno
prikupnimi ilustracijami, pripoveduje zgodbo o
Anæetu in njegovi babici. Babica kar naprej iπËe
oËala - ki jih ima na glavi, skodelico Ëaja - Ëez ka-
tero je poloæila knjigo, Ëevlje - ki so pod posteljo,
in svojo maËko - ki se ji smuka okoli nog. Kar
naprej gleda na uro, pa nikamor ne bo πla. Anæe-
ta kliËe Matic. Zato sedaj æivi v Anæetovi druæi-

ni, deËek pa tu in tam malo popazi nanjo, na primer, da ugasne πte-
dilnik in da se iz trgovine vrne domov. Skupaj jima je pravzaprav
lepo. Babi pravi, da je marsikaj pozabila in izgubila, zato pa je naπ-
la - Matica. Ah, ne. HoËem reËi - Anæeta. Toplo priporoËam. Reeve
Linderberg, ilustracije Kathryn Brown, zaloæba Miπ.

Moj ljubi dnevnik  
Ta knjiæica je dnevnik za deklico, vendar nima
praznih strani kot drugi dnevniki, saj je pisana
in barvita, zgoπËena kombinacija slikanice, za-
bavnih nalog in ugank, albuma, v katerega
otrok nalepi nekaj fotografij, zabavnih kvizov
ter kratkih dnevniπkih zapisov, predvsem odgo-
vorov na vpraπanja, ki jih otroku zastavlja dnev-
nik. Priloæenih je veË kot 500 drobnih nalepk, ki

jih otrok uporabi, ko reπuje naloge ali za okrasitev dnevnika. Kombi-
nacija je oËarljiva. To je dnevnik, ob katerem se otrok zabava, igra in
uËi, mimogrede vadi branje in pisanje, krepi drobne roËne spretnosti,
preganja dolgËas, sanjari... Ko je vse prebrano, porisano in polepljeno,
pa ga obvezno spravite za spomin. Zaloæba UËila International. 

Grozni Gaπper in nori keËap
Nova groznogaπperska knjiga je prav tako Ëu-
dovito-ogabno-grozna kot prejπnje. V πtirih
zgodbah Gaπper najprej v enem mahu premaga
dve poπastni, nepremagljivi varuπki, jima ugra-
bi Ëokoladno torto in jo poære. Nato dobi za
domaËo nalogo, da mora posneti filmËek o svo-
ji druæini, on pa ga zmontira tako, da starπe kli-
Ëejo v πolo. Potem prisili starπa, da priznata,
kako ogaben je njun vegikeËap iz pravih para-
diænikov (o, fej!...). V zadnji zgodbi sledi povra-
Ëilni udarec - druæina ga poπteno naaprili. Res?! Ne. NihËe ne
brije norca iz Gaπperja in ostane æiv, da bi o tem priËal... torej
bom na tem mestu raje utihnila. PriporoËam! Francesca Simon,
ilustracije Tony Ross, zaloæba UËila International.

Potovanja - Obleci modele
z nalepkami
Tinka, Lora in Erika zelo rade potujejo. Mar-
sikje so æe bile, marsikam svojo pot æe naËrtu-
jejo. V slikanici, ki ima priloæenih veË kot 300
nalepk, spremljamo dekleta na letaliπËe, na
trajektu, na izletu v planine, na kanalu v Be-
netkah, na snegu... Vsak prizor ima lepo dvo-
stransko ilustracijo, ki pa ni povsem dokonËa-

na, saj jo z nalepkami dokonËa otrok. Dekleta primerno obleËe, jim
doda πportno opremo, prilepi podrobnosti na ozadje... ©e prej pa
prebere kratko besedilo, ki na vsakem novem prizoriπËu pove os-
novne informacije o novem okolju - v Benetkah, na primer, govori
o kanalih, ki nadomeπËajo ulice, vaporettu, ki je vodni avtobus, o
Velikem kanalu... Zabavno! Zaloæba UËila International. 

Ocean od blizu
Ta Ëudovita nova knjiga zaloæbe UËila Inter-
national je nekaj posebnega - æivali iz ocea-
na predstavlja v njihovi naravni velikosti.
Bralec osupel spozna, da ima velikanska
oceanska æelva Ërepaha enako veliko glavo
kot on sam, sinji kit pa je tako velik, da te iz
knjige pogleda le njegovo velikanko oko, to-

likπno kot grenivka. Zelo lepe ilustracije spremljajo krajπa, zanimi-
va besedila o posebnostih in znaËilnostih æivali. Na loËeni ilustra-
ciji so æivali prikazane πe enkrat, v pomanjπanem merilu. Za pri-
merjavo velikosti pa med njimi tokrat plava Ëlovek - potapljaË. Po-
dani so tudi podatki o habitatu æivali, teæi, razponu, prehrani, æiv-
ljenjski dobi in o ogroæenosti vrste. PriporoËam!

Deæevni gozd od blizu
Osupljivo lepa knjiga predstavlja dvanajst æivali, ki
æivijo v deæevnem pragozdu, a tako, da ti zastane
dih, ko obrneπ list in se znajdeπ iz oËi v oËi z bleπËe-
Ëe jantarnim jaguarjem v naravni velikosti (v real-
nosti bi bil tak pogled brez dvoma zadnje, kar bi vi-
del), ko ti pred oËmi obvisi glava leteËe lisice in ko
skoraj zavohaπ redkozobi gobec malajskega tapir-
ja. Besedila so krajπa, pripovedujejo pa o navadah
in posebnostih izbrane æivali. Na zadnjih straneh so æivali predstavlje-
ne πe enkrat, tokrat s celim telesom in podatki o habitatu, velikosti, te-
æi, prehrani, æivljenjski dobi in znaËilnostih. Vse naπtete æivali so osup-
ljive, ko pa vidiπ poleg skoraj vsake oznaËbo ≈ogroæena vrsta«, se za-
misliπ. PriporoËam. Zaloæba  UËila International. 

Basni in zgodbe - 
Anton Martin Slomπek
Anton Martin Slomπek, duhovnik in πkof, ki
je bil povzdignjen v svetnika, je kot verski in
narodni buditelj veliko pisal, πe zlasti za otro-
ke in mladino. Zelo ljube so mu bile basni,
saj se konËajo z jasnim moralnim naukom.
Njegove basni in zgodbe so kratke, jedrnate

in tekoËe, brez ironije in satire, v moralnem nauku pa podajo
predvsem krπËanske vrednote. Moralni nauk in modra misel sta
jasno izraæena tudi v kratkih zgodbah, ki sestavljajo drugi del
knjiæice. Knjiæica, ki jo je ilustriral Igor Cvetko, ima veliko Ërno
belih ilustracij, da je lahko tudi pobarvanka. Bralski uæitek je pri-
sluhniti jeziku, besedam in besednim zvezam, ki imajo sedaj æe
ælahtno stoletno patino! Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba. 

PlaπËek za Barbaro
Vitomil Zupan je pisal novele, romane, drame,
eseje, poezijo, scenarije, radijske igre in... πtiri
pravljice. Ta je ena izmed πtirih. Zgodba pripo-
veduje o osamljenem plaπËku, brezdomcu, ki
tava po vedno bolj mraËni cesti. NihËe ga noËe.
Ne potrebuje ga visoki moæ, niti psiËek, niti lepa
gospa, niti fantek... Ko pa sreËa Barbaro, se mu
nasmehne sreËa. Ona ga objame, ga vzame do-
mov in mu zaupa, da si je æelela prav takega. Otoæna pravljica pripo-
veduje preprosto zgodbo o osamljenosti napeto, skrivnostno in soËut-
no. Otroci bodo prisluhnili lepemu jeziku in jo razumeli na prvi ravni,
odrasle pa bo oËarala z globljimi pomeni. Novo izdajo zaloæbe Miπ je
imenitno ilustrirala Anja Zavadlav. PriporoËam. 

Druæinski vodnik po 
Ljubljanskem gradu
Ob praznovanju 110. obletnice, odkar je Ljub-
ljanski grad v imenu mesta od dræave odkupil te-
danji æupan Ivan Hribar, so na Ljubljanskem gra-
du izdali novi, dvojeziËni slovensko angleπki dru-
æinski vodnik. Æiga X GombaË in ilustrator Ivan
Mitrevski, zelo uspeπen ustvarjalni dvojec, je zgo-
dovino gradu, njegovo rast, obdobja propada in

prenove, predstavil zabavno, zanimivo in pouËno. Vodnik odliËno
uravnoteæa pouËne informacije in duhovite stripe. Vodnik je v prvi
vrsti namenjen otrokom, zato je domiselno zasnovan kot uradno
glasilo Zmajske druπËine. Tako je prav, saj ima na gradu naπega
glavnega mesta svoje domovanje zmaj. PriporoËam!

Korak naprej:
Matematika, starost 3-4
Matematika, starost 4-5
Matematika, starost 5-6
Pri zaloæbi UËila International so iz-
dali veË delovnih zvezkov z zabavni-
mi nalogami, ki otroke igraje uvaja-
jo v πtetje, zapisovanje πtevil, primer-
janje velikosti, dolæine in oblik, oblikovanje mnoæic,
prepoznavanje geometrijskih oblik, oblikovanje zapo-
redja, πtetje, seπtevanje... Ob tem pa naloge osladijo z
zelo prikupnimi ilustracijami in z nalepkami. Vsak
zvezek nalog ima oznaËbo, za katero starost je prime-
ren. Prvi predvideva πtetje do 6, drugi do 10, tretji do
20. Zvezki so prijetno uvajanje v ≈πolske veπËine«, lah-
ko pa tudi sproπËujoËe utrjevanje znanja za πolarËke.
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Drobni koraki velikih junakov
Pri zaloæbi Celjska Mohorjeva druæba je izπla
knjiæica πmarniËnega branja za otroke. Mateja
Gomboc je avtorica 31 krajπih zgodb (za vsak
dan ena), v katerih spoznamo pisano druπËino
otrok, deËkov in deklet, ki se zbira na πolskem
igriπËu in pri πmarnicah, pa tudi isto πolo obi-
skujejo. V zgodbah prisluhnemo pogovorom
med otroki, vstopimo v njihovo vsakdanje do-
gajanje, sliπimo, kaj se je zgodilo v πoli, zveËer
pa jih spremljamo h kaplanu. Otroci v vsakda-
njem æivljenju odkrivajo svojo pot, iπËejo prav in narobe. Delajo
≈drobne korake« in s tem rasejo v ≈velike junake«, kaplan pa
jim nudi duhovno oporo. Vsaka zgodba se zakljuËi z nalogo za
malega bralca, knjiga pa z Litanijami Matere Boæje.

Hamlet - Prve prave
Pri zaloæbi Miπ izhaja zbirka kvalitetno, premiπ-
ljeno skrajπanih klasiËnih literarnih del. Namenje-
na so otrokom, cilj pa je, da bi z laæe razumljivo
in skrajπano verzijo, primerno njihovemu razu-
mevanju, mlade bralce pritegnili, da bodo nekega
dne prijeli v roke πe izvirnik. Hamlet je tragedija,
ki je otrokom ni lahko razumeti, zato je ta knjiæi-
ca toliko bolj vredna obËudovanja. Kljub skrajπa-
ni obliki (priredba Helen Street) ohranja verzno
obliko, okrajπave pa ne okrnijo Hamletovih najpomembnejπih samo-
govorov. Za laæje razumevanje so dodani opisi oseb, nekaj znaËilnosti
dobe in opis elizabetinskega gledaliπËa ter vpraπanja za razmislek in
pogovor. Branje naredijo prijaznejπe πtevilne ilustracije Charly Cheung.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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