
MIHEC MILIJARDER
NekoË je bil Mihec Krompirjevec precej reven.
Nato je njegov oËka z izumom toaletnega papirja,
ki je na eni strani moker, na drugi pa suh, v trenut-
ku postal milijarder in MihËev vsakdan je prepla-
vilo razkoπje brez primere. Sliπi se sanjsko, a v re-
snici sta se oËka in mamica takoj loËila, Mihec pa
se poËuti bedno, ker mora namesto diπeËe eno-
lonËnice mlatiti kaviar in obiskovati bogataπko πolo, v kateri ga sno-
bovski soπolci kliËejo Ritonja. Zato nekega dne preprosi oËka, da ga
prepiπe v navadno πolo, kjer nihËe ne ve, kdo je. Upa, da bo tu naπel
prijatelja. Ampak biti en navaden bajsek je tisoËkrat bolj teæko - in
tisoËkrat bolj zanimivo - kot si je mislil... Duhovita knjiga Davida
Walliamsa brni na istih frekvencah kot zgodbe Roalda Dahla, dodat-
no vrednost pa ji dajeta πe neprekosljivi prevod Milana Dekleve in
ilustracije Tonyja Rossa. Zelo toplo priporoËam! Zaloæba MK. 

NAJBOLJ©A PRIJATELJA
Nekega dne Mali kraljiËni Roziki povedo, da
jo spodaj Ëaka novi prijatelj. Misli si, da bo ji
poπiljajo πe enega trapca kot vedno doslej, a
novi deËek je nekaj posebnega. Nespreten spo-
tegnjenec je, oËarljivo neposreden in hkrati
smeπno staromoden, ker ga je vzgajal stari
stric. Ima izvirno zamisel za igro - da bi v gra-
du poiskala skrivno sobano, za katero nihËe
ne ve. Pri iskanju se jima kmalu pridruæi πe

mali kraljevski bratec, ki se novemu prijatelju sploh ne zdi nad-
loga, ampak prav prisrËen fantiË. In potem otroci res odkrijejo
skrita vrata, za njimi pa sobo kot iz otroπkih sanj... OdliËna
zgodba Wendy Finney, ki jo podpirajo duhovite ilustracije Tony-
ja Rossa, je izπla pri zaloæbi Skrivnost. 

BABARJEVO POTOVANJE
Prve zgodbe Jeana de Brunhoffa o kralju Babarju
so priËele izhajati daljnega leta 1931. Zgodbe o
slonjem kralju, njegovi kraljici, njunih otrocih,
dvorjanih, prijateljih in zoprnikih so kmalu posta-
le tako zelo priljubljene, da brez njih ni odraπËal
noben francoski otrok. Ta slikanica je druga po
vrsti, ki je izπla v slovenπËini. Pripoveduje, kako
sta Babar in Celestina odπla na poroËno potovanje z balonom, doæive-
la zraËni brodolom in se po πtevilnih pustolovπËinah sreËno vrnila do-
mov. Doma pa je medtem vse narobe... Slikanica po danaπnjih merilih
ni Ëisto ≈politiËno korektna«, a kljub temu sije v brezËasni oËarljivosti
zgodbe in izredno prikupnih ilustracij. Patina Ëasa jo dodatno poælaht-
ni. Toplo priporoËam! Zaloæba KUD Sodobnost International.

PRAV JE - NI PRAV
Odrasli bi morali otrokom jasno povedati, kaj
je prav in kaj ni, nato pa besede πe potrditi z rav-
nanjem. Ta topla in premiπljena knjiga nam bo
pri tem v pomoË. V preprostih stavkih in z
mnogo ilustracijami v prvem delu govori o od-
nosu do æivali - na primer, da ni prav, Ëe psa Ëlo-
veËimo in da je prav, kako praviËno si delijo
med Ëebele v panju. V drugem delu se osredotoËi na ljudi. Na primer,
da je prav, Ëe sprejmemo razliËnost med ljudmi in da ni prav, Ëe star-
πa ne spodbujata otrokove samostojnosti. Vsega, kar je prav in kar ni,
knjiga ne more zajeti, toda njen pisan mozaik misli osveπËa male in ve-
like bralce, jih vabi v razmislek, osonËi svet in oneæi srce. Toplo pripo-
roËam! Anej Sam, ilustracije Tina Perko, zaloæba Jasa. 

MOST MATERINSKE
LJUBEZNI 
Ta slikanica je ena tistih, pri kateri moram
bolj na πiroko razpreti oËi, da mi solze ne pri-
teËejo kar takoj, πe preden dokonËam branje.
Po vsebini je pismo srca, neposredno in iskre-
no, kot ga mati napiπe ljubljenemu otroku.
Njegova posebnost je, da je pismo posvojene-

mu otroku, zato v njem odgovarja na teæka vpraπanja o prvi in dru-
gi materi. Slikanica podpre obe, posvojenca pa zavije v toplo ode-
jo obËutka dvojne ljubljenosti. Besedilo je delo anonimne posvoji-
teljice, izjemno lepe ilustracije Josée Masse pa besedilu, ki se bere
kot pesem v prozi, doda dimenzijo, ki je razumljiva tudi majhnemu
otroku. Toplo priporoËam! Zaloæba Skrivnost.

MOJA NAJBOLJ©A
PRIJATELJICA
Eva hodi na treninge plavanja samo zato, ker
tako æelijo njeni starπi. Sicer pa sovraæi nenehno
tekmovalnost, smrad klorirane vode in skelenje
v oËeh. Veliko raje bi se v morju potapljala po
πkoljke, opazovala drobne ribice in plavala z del-
fini. Na bazenu je πe nekaj zoprnega - Miπa, veË-
na zmagovalka, ki se iz Eve norËuje, da plava kot ≈babica«. Eva ima
med dekleti eno samo prijateljico, Laro. Je mogoËe v okolju, ki ti ni
prijazno, doæiveti tudi kaj lepega, spodbudnega, Ëarobnega? Zelo pri-
kupna knjiga za zaËetne bralce, ki æe berejo male tiskane Ërke, ima
veliko oËarljivih slik in zgodbo, ki razmahne domiπljijo. Toplo pripo-
roËam! Tino, ilustracije Silke Voight, Hiπa knjig, zaloæba KM©. 

KEKEC, PrgiπËe najboljπih 
kratkih zgodb in pesmi, 4. del
Kekec, otroπka revija s poudarkom na literar-
nih delih, ki izhaja pri zaloæbi Mladika, izda-
ja najlepπe, kar je bilo objavljeno v preteklih
revijah, tudi knjiæni obliki. Slikanica povezuje
kratke zgodbe, kvalitetne stripe in prgiπËe pe-
smi, ki jim je skupno, da so jih napisali in ilu-

strirali najboljπi slovenski avtorji. Vsaka zgodba, pesem in strip
imajo drugega avtorja in drugega ilustratorja in vsak ima druga-
Ëen, lasten avtorski izraz. Zato slikanica daje vtis bogate, razno-
like, pisane krpanke najboljπega, kar je bilo v doloËenem obdob-
ju ustvarjenega za otroke. To so drobne umetnine, ki morda ne
bi bile objavljene kot samostojno delo, pa si zasluæijo knjiæno iz-
dajo. Urednik Primoæ MuπiË, zaloæba Mladika.

O SNEÆINKI IN PAL»KU
Ob knjigi osmih poetiËnih pravljic Danije-
le Zupan zastaneπ na vsak strani - se zami-
sliπ, potoneπ v spomine, obæalujeπ, soËus-
tvujeπ, razmiπljaπ... Na prvi pogled so pro-
sojno neæno tkanje, ki izrisuje podobe sre-
brnih sneæink, palËka, vetra..., a so v resni-
ci stakne iz moËnih niti ljubezni. Govorijo
o sprejemanju sebe in drugih, o ljubezni, o
sooËanju z vsemi æivljenjskimi situacijami, ki so nam vËasih pri-
jazne in vËasih sovraæne, æivljenje pa mora iti vseeno dalje.
Otroci bodo sliπali in razumeli predvsem pravljiËno raven, odra-
sli pa bodo razmiπljali o globljem, simbolnem pomenu. Priporo-
Ëam. Ilustracije Julija Zupan, zaloæba Stik Laπko. 

SKRIVNOSTNA PISMA
Kakπna beda! PriËele so se poËitnice, zunaj
pa deæuje in deæuje. Ko se Katja in Peter naj-
bolj dolgoËasita, pozvoni poπtar. Prinesel
jima je skrivnostno pismo, v katerem ju nez-
nanec izziva s stavo, da ne bosta nikoli ugo-
tovila, kdo jima piπe. O, to pa ne! Takoj mo-
rata odkriti skrivnostneæa in ugotoviti, kak-
πne namere ima. Na sreËo ima Peter, Ëeprav

πe ne zna brati, veliko knjigo o detektivih, ki jo zna obnoviti ob
sliËicah, zato dobi dobro zamisel. Otroka do konca knjige razre-
πujeta vse bolj zapletene uganke, mali bralec pa se pridruæi pri na-
petemu detektivskemu razkrivanju. Toplo priporoËam! Thilo, Hi-
πa knjig, ilustracije Heribert Schulmeyer, zaloæba KM©.

PAPIRNATA LETALA
Knjiga predstavlja 30 letal, reaktivcev, jadralcev,
leteËih puπËic, Ëudnih krilatcev in πe bolj nena-
vadnih leteËih ≈posebneæev« iz papirja. Za vsa-
kega so natanËna navodila na dveh straneh, ko-
rak za korakom, z bogatimi fotografijami in s
kratkim besedilom. Pri vsakem je tudi nasvet, na
kaj paziti, da bo dobro letel. Knjigi je priloæeno
πe 30 kosov posebnega letalnega papirja, ki je πe

posebno primeren za izdelavo modelov v knjigi. Ni namreË vseeno,
kako teæak je papir, pa tudi kakπne barve je, saj je pisano letalo lepπe. To
je knjiga, ki ne bo navduπila le otrok, ampak tudi marsikaterega oËka,
ki πe ni pozabil veselja, ko dobro vræeno papirnato letalo poleti, kot da
ima lasten pogon. Jenni Hairsine, Michael Wines et al., zaloæba MK. 

DUHEC GA©PER GRE V ©OLO
Pri Niku imajo doma hiπnega duhca. Star je æe
stoletja, a pravi, da se πe nikoli ni imel tako lepo
kot sedaj, ko æivi pri Niku. Za rojstni dan mu Ni-
kova druæina podari πkotske dude, Nik pa mu iz-
dela indijansko perjanico. Zabavna kombinacija.
Tako zelo zabavna, da se Nik πele v postelji spom-
ni, da naslednji dan v πoli piπe narek, pa ni niË va-
dil. Ampak duhec ima reπitev - z Nikom bo πel v

πolo, da ga ne bo strah. Dude in perjanico bo vzel s seboj, da bo razve-
selil πe uËiteljico... Izjemno prikupna zgodba z veliko ilustracijami je pri-
merna tudi za otroke na prvi bralni stopnji, ko bralËki æe poznajo veli-
ke tiskane Ërke in æe zmorejo prebrati kratke stavke. Toplo priporoËam!
Katja Konigsberg, ilustracije Regine Altegoer, Hiπa knjig, zaloæba KM©. 

KAKO NAJ SE 
(NE) PREPIRAMO
Pozor, ta drobna knjiæica je reπilni obroË za izmoz-
gane starπe, ki jim je dovolj nezadovoljstva, zamer in
prepiranja z otroki, med otroki ali s partnerjem. Na-

pisana je duhovito, a presneto resno. NiËesar ne olepπuje in iz niËesar
ne dela tragedije. Verjame, da za vse teæave obstaja reπitev, Ëe vemo,
kako, in Ëe smo pripravljeni vloæiti trud in Ëustveno energijo, zato je
pravi popotni vodnik skozi æivljenje. Nujno jo morate prebrati, Ëe se
vam zdi, da ste vi tisti, ki se upraviËeno prepira, ker doma dela za vse,
in Ëe noËete odpraviti otroke z brezbriænim ≈kar sama med seboj ure-
dita«. Zato, ker smo jih dolæni nauËiti, kako se (ne) prepirati, da bo
njihovo æivljenje boljπe. Zelo toplo priporoËam! Stephanie Schneider,
ilustracije Kai Panner, Celjska Mohorjeva druæba. 

KAKO MI JE IME?
Mala kraljiËna je prikupno samozavestna ose-
bica, a kaj, ko s svojo trmo, vreπËanjem in moË-
no voljo pogosto ustrahuje ves dvor, pa ne le
sluæabnike, ampak tudi svojo kraljevsko mamo
in oËeta. OËe kralj nekega dne zaskrbljen obsta-
ne pred straπno nalogo - Mala kraljiËna je po-
stala tako velika, da ji mora nekdo povedati,
kako ji je v resnici ime. Aj, aj, aj... njeno pravo
ime ji ne bo niti najmanj vπeË! Kaj bo, kaj bo!
Teæava pride na uho Mali kraljiËni in æe se priËne vihar. Vsi se po-
skrijejo, kraljevsko zadrego pa mora razreπiti kar Mala kraljiËna
sama. Pravo ime ji res ni vπeË, a ker je pametna deklica, dobi odliË-
no zamisel... Duhovita zgodba Wendy Finney z imenitnimi ilustraci-
jami Tonyja Rossa je izπla pri zaloæbi Skrivnost. 
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POLEN»EK ODPRE MUZEJ
PolenËek je edin tistih malËkov, ki opazijo vse, kar
je v gozdu zanimivega, vse poberejo in vse odne-
sejo domov: paliËice, liste, stvari, ki zbodejo, ka-
menËke, izgubljene listke, zavræena kolesa, kose
razbite skodelice... Vsega vam ne morem naπteti,
ker bi s tem zapolnila ves prostor. To vem, ker se
je enako zgodilo PolenËku. Kaj pa sedaj? PolenËek
telefonira babici, ki vedno najde dobro reπitev. Ba-

bica se domisli, da bi lahko v svoji hiπici odprl muzej. OdliËna ide-
ja! PolenËek uæiva, a Ëez teden dni je obiskovalcev naveliËan. Ima
babica πe kakπen dober nasvet zanj? Duhovita slikanica bo razve-
selila male ≈zbiralce« in njihove starπe. PriporoËam! Ashild
Kanstad Jonsen, KUD Sodobnost International.
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ZNAM ©OFIRATI, zvoËna knjiga z volanom
Kartonka z miniaturno armaturno ploπËo,
majhnim volanom in osmimi avtomobilski-
mi zvoki bo vπeË malim navduπencem nad
avtomobili. Spodnji del knjige je plastiËen in
po videzu kot voznikova armaturna ploπËa z
volanom in gumbi. Otrok vidi merilnik hi-
trosti, shemo prestav, porabo goriva... Volan
se pred prvo uporabo dvigne in zaskoËi, nato
pa ga otrok lahko zares obraËa. Nad armaturo so strani kartonke,
v kateri otrok spremlja zgodbo. V njej nastopajo prikupni avtomo-
bili z oËmi in nasmejanimi usti. V zgodi sledi navodilom, na primer,
≈zapustiπ prostor za oskrbo z gorivom, obrneπ volan in πvigneπ na
dirkalno stezo...«, kar omogoËa branje in hkrati igro, v kateri otrok
≈zares« vozi. Zaloæba MK.

KVIZ ZNANOST IN IZUMI, druæabna igra
Nova druæabna igra je kviz, ki ga lahko
igramo v druæinskem krogu ali med pri-
jatelji, tema pa je znanost na stopnji, ki
jo zmorejo otroci od 5. leta dalje. Kviz
sestavlja 100 kartic zloæenih v priroËno
πkatlo, da ga lahko vzamemo s seboj
tudi na poËitnice. Na vsaki kartici je
vpraπanje, duhovita ilustracija in trije moæno odgovori. Na primer,
pri vpraπanju ≈Kaj je ledena gora?« lahko izbiramo med odgovori
≈Velik kos ledu. Velika skala. Kup snega.« Na hrbtni strani kartice
je kratko in razumljivo pojasnilo, ki vsebuje pravilni odgovor. Teme
kviza so Vesolje, Zemlja, Podnebje, ZaËetki æivljenja na Zemlji,
»loveπko telo, Velika odkritja in Zanimivosti iz naπega vsakdana.
Anne Royer, zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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UKULELE JAM
Ko konËaπ osnovno πolo, te Ëaka dolgo poletje, nato
pa novo æivljenjsko obdobje, v katerem se bo zgodi-
lo tisoË lepih stvari, ker si mlad in ker je vse na dose-
gu roke, kajne? »akajo te dolgi poletni veËeri s prija-
telji, Ëudovita dekleta, uËenje voænje z avtomobi-
lom... Miki se veseli vsega tega, pa tudi brata, ki se
bo vrnil s fakultete. Potem pa se nenadoma vse obr-
ne na glavo. Piπe se leto 1992, priËne se vojna. Miki-

jeva druæina Ëez noË postane πe ena begunska druæina v tesni sobici be-
gunskega centra, brat je v srbskem ujetniπtvu. Se mu bo sploh πe zgo-
dilo kaj dobrega? Zgodba o odraπËanju v Ëasu vonje brez patetike pri-
poveduje boleËo zgodbo nacionalizmov, begunstva, brezperspektivno-
sti, diskriminacije... Govori o teækih temah z mladeniπko energijo,
stvarno, naravnost, preprosto in s humorjem mulca, ki najraje poslu-
πa heavy metal. PriporoËam. Alen MeπkoviÊ, zaloæba Miπ.

MEG IN MOG
Meg je Ëarovnica, Mog pa je njen maËek. Meg
skrbi zanj in za sovo, ki jo opolnoËi prebudi za
zajtrk. Meg se obleËe, stopi Mogu na rep - po
nesreËi, pripravi vsem trem za zajtrk velik kotel

marmelade s slanikom, jajci, kakavom in mlekom, nato pa z Mo-
gom poletita na Ëarovniπko sreËanje... Knjiga ima zelo preproste
Ërtne ilustracije, podloæene z moËnimi kontrastnimi barvami in
igrivo besedilo. Zdi se preprosta, a premiπljeno vpeljuje vizualne in
zvoËne zaznave, na primer, hukanje sove, maËji mijavk, jasen ritem
besedila, obËasno rimanje... VkljuËuje πtevila in uro, dramatiËno
naraπËanje, smeπnost nesmisla... Toplo priporoËam! Helen Nicoll,
ilustracije Jan Pierkowski, zaloæba KUD Sodobnost International.

SARA, SIMON IN SKRIVNOSTI
Estonski pisatelj Andrus Kivirähk slovi po iz-
virnosti in pretanjeni senzibilnosti, s katero po-
stanejo vsakdanji dogodki Ëarobne zgodbe. To-
krat pripoveduje o navadni druæini - mama,
oËe, Simon in Sara - iz neke navadne stolpnice.
Toda vsak med njimi zlahka prehaja iz realno-
sti v domiπljijsko deæelo. Avtor prehajanje izpe-
lje tako spretno, da se πe odrasli bralec πele Ëez
Ëas zave, da je æe nekaj Ëasa v deæeli, kjer majh-
ni deËki zmorejo Ëarati, kjer imajo deklice za prijateljice balerine z
oblaka, kjer je mama kraljica in oËe πportnik, da mu ni para. Knji-
ga je razdeljena na 50 prigod (na 196 straneh), vsaka pa je ravno
prav dolga za veËerno branje. PriporoËam! Ilustracije Ilmar Trull,
zaloæba KUD Sodobnost International.

MALI DETEKTIV IN SKRIVNOSTNI
IGRALEC POKRA
Mali detektiv Atikus in Lepomaja se navduπujeta nad opazo-
vanjem ptic. Vesta, kako loËiπ samËka sinice od samiËke po
progi na trebuhu, zakaj ptice potrebujejo gnezdilnice, Ëe pa so
si jih do sedaj naπle same... in s tem jezita prijatelje, ki bi veli-
ko raje govorili o pokru. V Lepodolu je namreË turnir v po-
kru, na katerem igrajo najboljπi igralci na svetu. Tudi slavni
Jastreb Skips, ki nikoli ne izgubi igre. Kako je to mogoËe? Je res genij? Ati-
kusu se ob vmesni dogodivπËini z malim kradljivcem medu iz panja strica
Ota posveti, kako Skips goljufa... Duhovita, napeta otroπka detektivska
zgodba hitrih, bistrih dialogov je preplet praktiËne rabe matematiËno logiË-
nih ugank in zanimivosti iz sveta narave. Ankica Lepπa, zaloæba Ved. 

PRAVILA TREH
Ta knjiga je ena tistih, ob katerih zadræiπ sapo in izdihneπ
πele, ko jo prebereπ do konca. BoleËe odkrita je, divje
lepa, a trda kot islandska narava. Tja pripotujejo Twan s
sestro dvojËico, mamo in babico. Nastanijo se pri pra-
dedku, ki je postal prestar, da bi lahko πe vztrajal v samo-
ti, zato bodo njegovo hiπico zaprli in pradedka preselil v
dom za ostarele. Pradedek je Twanu neznanec. DeËek se

na Islandiji poËuti osamljen, nato pa se poËasi zbliæa s pradedkom in za-
slutiti zgodbo svoje druæine. Mojstrska pripoved ubesedi obËutje tujosti,
neizbeæne konËnosti æivljenja, nujo sprejemanja drugaËnosti in moænost
zbliæanja, za katero ni nikoli prepozno. Spraπuje se o pravici do lastne æiv-
ljenjske poti in smrti, o odnosu do druæine in do tujcev, o odgovornosti
zase in za drugega... ob tem pa ostaja svetla in optimistiËna. Toplo pripo-
roËam! Marjolijn Hof, Zaloæba Miπ. 

ÆIVALSKA KMETIJA, strip
Andrej Rozman Roza in Damijan StepanËiË, prvi mojster be-
sede in drugi mojster vizualnih podob, sta ustvarila avtorski
strip, ki se sicer naslanja na predlogo politiËne satire Æival-
ska farma Georga Orwella, v kateri alegoriËno razkriva Sta-
linov totalitarizem, le da avtorja dogajanje postavljata v da-
naπnjo Slovenijo. Usodni dogodki se zvrstijo na JaneæiËevi
kmetiji, kjer se æivali konËno uprejo bednemu æivljenju. Napadejo zlobne pi-
jance, ki vodijo kmetijo, prevzamejo oblast in mislijo, da so svobodne. Ob-
last prevzamejo praπiËi, ker so najbolj pametni... TemaËna zgodba, ki jo raz-
svetljujejo ognjemeti Ërnega humorja, je πe intenzivnejπa, bolj Ërna in nepo-
sredna od Orwellove, vnaπa pa tudi nove poudarke, primerne Ëasu in pro-
storu. Avtorja zaradi nje ne bosta pristala v gulagu, oblastnikom pa se tudi
prav gotovo ne bosta prikupila. PriporoËam za odrasle. Zaloæba Miπ.

POKLICANI K
PRIJATELJSTVU 
IN BRATSTVU
David in Matej sta prijatelja, ki se med igro in
sprehodi pogovarjata tudi o velikih æivljenjskih
vpraπanjih. Njuna vpraπanja so si enaka, Ëeprav

sta deËka sicer razliËna - Matej je kristjan, David pa ateist. Na pri-
mer, zanima ju, zakaj nekateri kristjani æivijo v tesni skupnosti, ali
so v skupnosti torej vsi prijatelji, kaj storiti, kadar nam je kdo zo-
prn, zakaj se nekaj sme storiti in nekaj drugega ne... Matej prija-
telja odpelje na obisk k Jeanu Vanierju - avtorju knjige, ki je vod-
ja verske skupnosti Barka in ustanovitelj skupin Vera in LuË. DeË-
ka mu zastavljata vpraπanje za vpraπanjem, Jean pa potrpeæljivo
niza tople, razumljive odgovore o svoji veri. Knjigo krasijo ilustra-
cije Nicolette Bertelle. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.
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PRIMER GOSPODA GRANDA
Bor in Uggla sta soseda in prijatelja, oba zelo
bistra in tudi odliËna uËenca. Opazita veliko
podrobnosti, pozorno opazujeta, imata moËan
Ëut za praviËnost in srce na pravem mestu. NiË
Ëudnega, da se razveselita, ko razredniËarka ne-
kega dne pove, da bo na πoli priËel delovati de-
tektivski kroæek. Njuna prva detektivska nalo-
ga je reπiti nagradno uganko, ki jo je postavil lastnik nove trgovi-
ne v srediπËu mesta. Po nakljuËju je to prav tista trgovina, ki Boro-
vega dedka zmami, da porabi Ëetrtino pokojnine za neumnosti...
Iztok Vrhovec v napeto otroπko detektivko spretno vpleta pomem-
bna moralna sporoËila, ki bi jih morali prenesti vsem otrokom, in
daje teæo pravim æivljenjskim vrednotam. Zaloæba Ved. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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MALI MODRI IN 
MALI RUMENI
Pred 55 leti je Leo Lionni ustvaril slikanico, ki
je prvi pogled povsem preprosta: druæina ma-
lega modrega je modra, druæina malega rume-
nega rumena, mala dva pa sta najboljπa prija-
telja. Nekega dne mali modri izgubi malega

rumenega. Ko ga konËno najde, se tako srËno objameta, da postaneta
eno - malo zeleno. Mala dva tega ne opazita, toda njuni druæini... Ab-
straktna Ëistost oblike in vsebine omogoËata mnogo interpretacij.
MalËki uæivajo v prvi ravni, ki govori o prijateljstvu, druæini, ljubezni
in strahu pred izgubo. Ob slikanici pa lahko razmiπljamo πe o samo-
stojnosti, zavesti o sebi, identiteti, sprejemanju razlik, strpnosti... Knji-
ga z izbrano likovno podobo in domiselno vsebino nagovarja æe dve-
letnika. Toplo priporoËam! Zaloæba Miπ. 

SLIKOVNI SLOVAR
MONTESSORI,
kartice + knjiæica
Po metodi Montessori se otroci uËijo branja
in pisanja neobremenjeno, v igri s preprosti-
mi ≈staromodnimi« karticami s prikupnimi

sliËicami, da jih lahko otipajo s prstki in si jih ogledajo. V πkatli je
150 kartic in knjiæica s predlogi za dejavnosti. Na velikih karticah
so narisane gozdne æivali, ptice, æuæelke, cvetice in sadje - pet temat-
skih sklopov. Na vsaki je zgolj risba. Otrokom od enega leta dalje
z njimi bogatimo besedni zaklad, ko pride Ëas za uËenje branja, pa
otrok poleg sliËice poloæi πe kartonËek, na katerem piπe beseda za
sliËico. Na primer, poleg kartonËka z risbo lisice poloæi kartico z be-
sedo ≈lisica«. Tretja vrsta kartice ima risbo in napis, sluæi pa samo-
preverjanju. Toplo priporoËam! Eve Hermann, ilustracije Emma-
nuelle Tchoukriel, zaloæba MK.

LEGO IGRALNICA
Velika knjiga s Ëudovitimi fotografijami predstav-
lja veË kot 500 idej, kaj bi lahko sestavili iz lego
kock. »e imate doma polno πkatlo kock, iz kate-
rih je otrok prviË sestavil, na primer, zapleteno ve-
soljsko vozilo, potem pa ste izgubili navodila in
sedaj kocke samevajo, je ta knjiga odliËna spod-
buda. Prikazuje predloge za povsem nove kombi-

nacije in razporeditve iz kock, ki jih æe imate. Knjiga otroku sicer natan-
ko pokaæe, kaj bi lahko zgradil, a ga hkrati spodbuja, da bo sestavil kaj
svojega, drugaËnega. Vsak predlog ima poleg fotografije tudi uporabne
nasvete in zabavna besedilca v oblaËkih, ki so povabilo za domiπljijsko
igro. PriporoËam! Daniel Lipkowitz, zaloæba MK. 

SESTAVI DINOZAVRA
SESTAVI BAGER
Dve novi kartonki, ki pripovedujeta o dinoza-
vrih in o bagrih, vsebujeta po πtiri modele di-
nozavrov oziroma bagrov, ki jih otrok iztisne
brez rezanja in sestavi brez lepljenja. Dele le
natakne drugega na drugega in æe ima v rokah
kartonsko igraËo, enako tisti, ki jo vidi na ilu-
stracijah. Kartonka ostane uporabna kot sli-
kanica, saj v besedilu ob slikah izve zanimivo-
sti iz æivljenja teh πtirih dinozavrov, oziroma o
delovanju velikih gradbenih strojev. Kartonki
sta lahko prikupno darilo ali pa preseneËenje,
ki ga vzamemo s seboj na poËitnice, saj sta slikanica in igraËa v
enem. Claire Hawcock, ilustracije Jean Michel, Stuart Jackson
Carter, Lee Montgomery, zaloæba MK. 

PIK»ASTE PO»ITNICE - 
BRINA BRIHTA
O novih dogodivπËinah prikupne Brine pripovedu-
jeta dve zgodbi. V prvi izvemo, kako je bilo, ko je
πla Brina na teden dni na poËitnice k babici. Pri-
pravila je seznam tistega, kar bi rada poËela, in æe
tedne prej πtela dneve. Toda æe prvo jutro pri ba-
bici se Brina prebudi z noricami. O, ne! A Brina in
babica si ne pustita pokvariti poËitnic. Tudi doma
se odliËno zabavata! V drugi zgodbi si Brina zaæe-
li ponija - ki ga ne more dobiti, nato pa se v trgovini z æivalmi na
prvi pogled zagleda v ljubko morsko praπiËko. Mamica pravi, da jo
bo lahko dobila, toda kupit jo bosta πli πele zveËer. Medtem pa pra-
πiËko kupi nekdo drug... Zgodbi bosta navduπili tudi zaËetne bral-
ce. PriporoËam! Sally Rippin, zaloæba UËila International. 

VIOLINIST
Benjamin na vhodu v podzemno æelezni-
co zasliπi Ëudovito glasbo. Toni kot topla
reka barv plavajo med hiteËimi neznanci,
zapolnijo prostor in pripovedujejo skriv-
nostno lepo misel. Benjamin bi violinista

rad posluπal, a ga mamica, ki nikoli niËesar ne opazi, vleËe dalje, v
hrup æeleznice in blebetanje ljudi... Slikanica pripoveduje zgodbo
enega najslavnejπih violinistov naπega Ëasa, ki je na podzemni æe-
leznici igral na stradivarko, pa se zanj ni zmenil nihËe - razen otrok.
Z izjemno likovno govorico prikaæe lepoto glasbe, njeno valova-
nje, tok misli in Ëudeæno moË, da plemeniti duha. Besedilo slikani-
ce pa opominja, kaj vse med odraselskim hitenjem zamudimo. To-
plo priporoËam! Kathy Stinson, Duπan PetriËiÊ, zaloæba Zala. 

U»IMO SE... ©TEVILA
U»IMO SE... URA
Dva zvezka z zabavnimi nalogami sta namenjena igri-
vemu uËenju. Prvi je namenjen spoznavanju πtevil od 1
do 20 - πtetju in zapisovanju πtevil, povezovanju koliËi-
ne predmetov in ustreznega πtevila. Pri drugem zvezku
pa otroci spoznavajo urno πtevilËnico, pomen velikega
in malega kazalca, povezujejo dnevni ritem in uro (ko
vstanem, je ura sedem, ko kosim, je ura dvanajst...) in
prepoznavajo petminutne razmake. V pisana zvezka
otrok med reπevanjem nalog riπe, piπe, barva in lepi na-
lepke, ki jih najde na prvi strani. Zvezka sta primerna
za zabavno in koristno preæivljanje prostega Ëasa, utr-
jevanje πolske snovi in za preganjanje poËitniπkega
dolgËasa. Zaloæba UËila International. 

NA HITREM HRIBU
Tomaæ in Andraæ si vsak dan na Hitri hrib
odneseta veliki kartonasti πkatli, ki se spre-
menita v gusarsko ladjo, raketo, grad...
Lepo je imeti prijatelja! Nekega dne pride
Tadej. Dolgo je zbiral pogum, da bi vpraπal,
Ëe se jima sme pridruæiti. Tomaæ in Andraæ nimata niË proti, a se
πe naprej igrata le drug z drugim. Tadej se naprej poËuti Ëudno,
nato pa raje ostaja doma, zaprt sam v svoji sobi. Dokler nekdo
ne potrka na njegova vrata... Zgodba pripoveduje o sprejema-
nju, o tem, da lahko prijateljstvo vedno razπirimo πe na koga in
da je lahko igra v troje πe lepπa. Pa tudi, kako popraviti napako,
kadar nekoga prizadenemo. Slikanico krasijo izjemne ilustracije
Benjija Daviesa. Toplo priporoËam! Linda Sarah, zaloæba Zala. 
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