
Æivali v morju - Kuku,
poglej, ali sem tu!
Slikanica prikazuje æivali v morju, a njen
Ëar je v πtevilnih zavihkih, ki jih otrok
postopoma odpira, pri tem pa se osnov-
na ilustracija spreminja kot po Ëarovniji. Ko dvigne prvi zavihek,
se namesto lignja, drobcene ribice in hobotnice pojavi morski pes.
Z drugim zavihkom se morski pes prelevi v veliko ribo, s tretjim
zavihkom pa namesto ribe zagleda velikansko morsko æelvo. Moj-
strsko spreminjanje estetsko dovrπenih podob navduπi πe odrasle-
ga! Ob æivalih so kratki stavki z velikimi tiskanimi Ërkami, primer-
ni tudi za prvo branje. Poleg tega lahko otrok preπteje æivali na vsa-
ki strani, nato pa πe poiπËe morsko vetrnico, ki se je æe spet nekam
skrila. Anton Poittier, ilustracije Sophia Touliatou, zaloæba Okaπi. 

Vilko in Lina in njuna
druæina
Muc Vilko uæiva mirno samsko æivlje-
nje. Toda nekega dne, ko je ravno pri-
jetno zadremal na okenski polici, ga je
prebudil pogled na najlepπo muco, kar
jih je kdaj videl. Nerodneæ jo je najprej
neolikano okaral, da gre nepovabljena

Ëez njegov vrt, malo kasneje pa ves sreËen pristal, da se muci pri-
druæi na poti do potoka. Z njo sta bila njena mladiËka, neugna-
ni kepici. Vilku sicer sprva ni bilo povπeËi, da bo svoj mir zame-
njal za igro z mladiËkoma, a ko je izvedel, da je lepa muca Lina
samska... MaËje mila zgodba pripoveduje, kako Vilko iz lenob-
nega maËkona postane oËka in junak, ki si pribori obËudovanje
in ljubezen. Vilko dobi druæino, ki se Ëez Ëas priseli v njegov
dom. Bojana Dimitrovski, zaloæba MK.

Sneg
Oh, kako lepo se je prebuditi, pogledati skozi
okno in zagledati - sneg, sneg, sneg! Je kje kak-
πen otrok, ki zmore brez razburjenja potrpeti,
kdaj bo lahko planil ven, v nedotaknjeno beli-
no? Iz strani na stran te duhovite slikanice teæ-
je Ëakamo, da se bo dedek dokonËno prebudil,
vstal, umil in oblekel. Dedek paË misli, da ne
bo niË zamujenega, Ëe bo vnuk malo poËakal.
Medtem pa belina ni veË nedotaknjena, ker so æe vsi odhiteli v park.
Kaj bo, ko se bosta konËno odpravila v park πe dedek in vnuk? Sli-
kanica z izjemnimi ilustracijami ujame veselo priËakovanje in raz-
burljivo sneæno doæivetje. Hudomuπno namigne, da je sneg nekaj,
kar povsem prevzame tudi dedke. Sam Usher, zaloæba Zala. 

Andrej in Piki
Andrej se je pravkar priselil v veliko
mesto, kjer nikogar ne pozna. Nekega
deæevnega dne postane nemiren. Vse je
sivo, povsod zaprti prostori, tujci hitijo
skozi deæ, on pa ne ve, kaj bi poËel. Te-
daj zagleda majhno premoËeno kepico,
kuæka, ki se je izgubil. Andrej ve, da ga

ne sme pustiti samega. Vzame ga s seboj, deæevni dan pa v dvoje
postane iskreËe lep. Kuæa je z Andrejem sreËen, le zveËer postane
zaskrbljen in nemiren. Andrej ve, da bo kmalu moral najti njego-
vega lastnika, Ëeprav bo s tem izgubil novega prijatelja. Ampak,
kako naj to stori v velikem tujem mestu? Slikanica z vsebino, li-
kovno podobo in barvami kaæe pot iz sivine osamljenosti. Claire
Freedman, ilustracije Kate Hindley, zaloæba Zala. 

Kepanje!
Nekega zimskega dne Peter Zajec in prijate-
lji delajo sneænega zajËka. VeveriËek Orehek
jih opazuje z drevesa in se smeji, Ëeπ da je nji-
hov sneæak bolj podoben miπki. ZajËki po-
hitijo iskat Ëim veËje storæe, da bo z njimi
sneæak bolj zajËji. Pri tem pa zaidejo globlje
v gozd, kamor pot prinese gospoda Lesjaka.
Prav prilegla bi se mu zajËja juhica... Kako naj se reπijo? Zgodba z na-
petim zapletom za izhodiπËe povzema situacijo, ki jo otroci poznajo iz
vsakdanjega æivljenja, razplet pa nakazuje pomen dobrega sodelova-
nja skupine, ki mora vËasih sodelovati tudi s tistimi, s katerimi tekmu-
je. Slikanica z junaki iz zgodb Beatrix Potter je nastala po zgodbi in
prizorih iz risanke Frederick Warne & Co., zaloæba MK.

Jahalna πola - Mali prvaki
Je kakπen otrok, ki si ne æeli, da bi znal jahati
konja, ki si ne bi æelel, da bi konja lahko okr-
taËil, nato pa πe sedel nanj, da ga ponese veli-
ka, pametna æival? Kartonka iz zbirke Mali
prvaki pripoveduje, kako to doseËi. Mali bra-
lec se skupaj z otroki na ilustracijah odpravi v

jahalno πolo. Tam mu pokaæejo, kako se konja okrtaËi, da nas spoz-
na in da ga pripravimo na jeæo, kako se ga osedla in mu namesti va-
jeti, nato pa priËne z uËnimi urami jahanja. Na koncu zgodbe so
mali jahaËi æe tako spretni, da gredo v dir, da s konjem preskakuje-
jo ovire in celo postanejo tekmovalci. Kartonka ima kratko rimano
besedilo in zelo prikupne ilustracije. Nathalie Bélineau, Émilie Bae-
aumont, ilustracije Jonathan Landemart, zaloæba Okaπi. 

Risanje z 8 preprostimi
geometrijskimi liki,
slikanica + πablona
Ustvarjalni vodnik prikazuje, kako z osmimi os-
novnimi geometrijskimi liki, kot so krog, polovi-
ca kroga, kvadrat, trikotnik, oval... nariπemo
razliËne predmete. Na primer, polovica kroga je
kokoπ, Ëe ji dodamo kljun, noge in roæo, ali avto,

Ëe mu dodamo kolesa. Lahko pa je tudi kit, namizna svetilka, luna,
deænik, koπara, pikapolonica, goba... Kako nastane risba, je prikaza-
no korak za korakom, tako da jih zmore ponoviti æe majhen otrok.
Vodnik je namenjen tudi starπem, da bodo samozavestno narisali, kar
jih prosi otrok. Knjiga je obseæna - ima kar 95 strani s πtevilnimi pred-
logi za vesele risbice, na koncu pa je dodana πe kartonska πablona za
laæje risanje likov. Rosita M. Curto, zaloæba Narava. 

Prevelik si, Beni!
Ko pride jesen, medvedek Beni ne more veË v
brlog, kjer je prespal zadnjo zimo. Zrasel je,
zato si bo moral poiskati veËjega. Beni ga iπËe
vsepovsod. Ob vodi vidi vidrin brlog, na dreve-
su sovino duplo, malo naprej zajËji brlog, lisiË-
jega, kuπËarjevega... Nobeden ni pravi. Pre-
majhni so, premokri, preteæko dosegljivi in pre-
veË naseljeni. Beni zatava globoko v gozd. Tam se zateËe v veliko vot-
lino, a ta ni prava, ker je straπljiva. Beni pribeæi spet pred svojo sta-
ro votlino... Topla zgodba z zelo lepimi ilustracijami otroku nakazu-
je pot, kako se sooËiti s teæavo, kako iskati reπitev in kako prenesti
neuspeh. Spodbuja ga, naj priËne znova, ker bo uspeh moral slediti.
Janeen Brian, ilustracije Judith Rossell, zaloæba Skrivnost. 

Slovensko in angleπko -
Prve besede
Kartonka je namenjena uËenju besed æe naj-
manjπih otrok. Ti si lahko nove besede zapom-
nijo kar mimogrede, spotoma, ob igri in ob og-
ledovanju slikanice, kot je ta, hkrati pa so zlah-

ka zmoæni zapomniti si slovensko in angleπko besedo hkrati. Besede so
prikazane s fotografijami pisanih, izredno ljubkih podob iz modelirne
mase: predmetov, sadja in zelenjave, gozdnih sadeæev, velikih in drob-
nih æivali, vremenskih pojavov, prevoznih sredstev, barv, πtevil, prazni-
kov... Kartonko lahko uporabljamo na veË naËinov: za uËenje besed v
le enem jeziku ali pa v obeh, malËek pa lahko preprosto uæiva le v og-
ledovanju podob. Nathalie Bélineau, Émilie Baeaumont, ilustracije
Christelle Mekdjidan, zaloæba Okaπi. 

Gremo v πolo in v vrtec
Prikupna slikanica pomaga otrokom podo-
æiveti in ubesediti Ëas, ko postanejo poËitni-
ce le πe lep spomin, saj je spet Ëas za vrtec in
πolo. V njej spremljamo otrokov dan. Zju-
traj se druæina prebudi, po zajtrku se odpra-
vimo v vrtec in v πolo, se poslovimo, nato pa
se otroci spet sreËajo s prijatelji iz vrtca in
πole. Sledi dnevno dogajanje v vrtcu in v πo-

li. Popoldan se spet snidejo s starπi, sledi popoldansko dogajanje
doma in na koncu veËerna rutina. Slikanica o dnevnem dogajanju
pripoveduje predvsem z ilustracijami, pa tudi s kratkimi stavki in
izbranimi kljuËnimi besedami. Odlikujejo jo subtilnost do otroko-
vih obËutij, optimistiËni pristop in preproste, toda lepe ilustracije.
Cynthia Thiéry, ilustracije Séverine Cordier, zaloæba Okaπi. 

TrnuljËica - Princeske
Izredno prikupna kartonka pripoveduje veË-
no pravljico o lepi princeski, ki je zaspala za
sto let. »eprav je skrajπana in prirejena tako,
da je primerna æe za najmanjπe, ne izpuπËa
podrobnosti, ki burijo otroπko domiπljijo.
Kraljici napoved rojstva princeske priπepne
æaba iz grajskega ribnika, na rojstno slavje
pridejo vile in jo obdarijo z lepoto, jezna zlobna vila, ki sploh ni bila
povabljena na slavje, ji napove smrt, poslednja dobra vila njen urok
omili v stoletno spanje... Kartonko krasijo mehke ilustracije, kratko
besedilo pa je natisnjeno z velikimi tiskanimi Ërkami, zato je primer-
no tudi za prve vaje v branju. Nathalie Bélineau, Émilie Baeaumont,
ilustracije Marzia Giordano, zaloæba Okaπi. 

Mihove razglednice
Miha in Grega sta dolgo naËrtovala, kam bi πla
na poËitnice, a kaj, ko je vse, kar je zanimivo,
veliko predrago. Grega se je razæalostil, da bo-
sta ostala doma, Miha pa je naπel reπitev - ta-

borila bosta! S taborjenjem pa je tako, da je nekaterim nadvse vπeË,
pa naj se zgodi karkoli, drugi pa mislijo, da je neudobno in prav niË
zabavno, πe posebno, ko se ti ponoËi podre πotor, Ëe si premoËen in
Ëe ti zloveπËi glasovi ne dajo spati. Grega bi imel prav bedne poËitni-
ce, Ëe ne bi Miha dobil odliËne zamisli... Toplo slikanico z izjemno
prikupnimi ilustracijami poæivljajo vlepljene razglednice, ki jih piπe-
ta Miha in Grega. Razglednice razkrijejo, kako se poËutita, in na-
mignejo na duhoviti obrat zgodbe. Tom Percival, zaloæba Zala.

Pujsek
Oh, ti starπi! Vsi imajo lahko lepo pospravljene
sobice, le pujskova starπa zahtevata, da Pujsek
najprej lepo razmeËe in umaæe svojo sobo, nato
pa bo lahko stekel ven, igrat se. Ubogi pujsek!
NiË ne pomaga - takoj mora razbrcati postelj-
nino, iz predalov izvleËi oblaËila, vreËi na tla
brisaËo, se preobleËi v umazano majico in nanositi v sobo kup bla-
ta. Pa πe ni dovolj dobro. Starπa hoËeta, da za nameËek πe razmeËe
πkatlo z igraËami... Zabavna slikanica za vse male ≈pujske« in nji-
hove starπe na koncu zgodbico πe zaπili. Zunaj namreË pujsek pla-
ne v svojo hiπico na drevesu, kamor starπa nimata vstopa. Svojo hi-
πico pa lahko konËno Ëisti po mili volji... Amy Krouse Rosenthal,
ilustracije Jen Corace, zaloæba MK.
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ObjemËki za mamico
Je kaj boljπega, slajπega, bolj tolaæeËega in
bolj zdravilnega od objema tistega, ki nas
ima tako rad, kot ima mamica rada svojega
mladiËka? Mala sovica v izjemno prikupni
slikanici raziskuje razliËne vrste objemov, ki
si jih podarita z mamo sovo. Objem za do-
bro jutro je drugaËen od tistega, ki ga deli-
mo, kadar æelimo izraziti pohvalo, in drugaËen od tistega, ki ga do-
bimo v zahvalo. Slikanica otroke (in odrasle) spodbuja, da svoja ob-
Ëutja raziskujejo, ubesedijo in izrazijo. Budi zavest, kako pomembno
je, da si v druæini pokaæemo Ëustva. Vodi jo misel, da otroku z obje-
mom podarimo neprimerno veË, kot je vrednost materialih dobrin.
Ruby Brown, ilustracije Tina Macnaughton, zaloæba Zala. 
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Straπilnice za otroke
Ta drobna knjiæica je priπla iz Ëasa, ko so otroke
vzgajali z dvignjenim kazalcem, s straπenjem in z
moralnimi zgodbami za poboljπanje, pa tudi kak-
πno gorko. Iz teh rigoroznih vzgojnih metod pa se
norËuje, saj avtor æe v uvodu pove, da bi se nje-
mu in ilustratorju kaj slabo godilo, Ëe bi dræalo
vse, kar pravijo zgodbe. Otroci v njih namreË
poËnejo nekaj takega kot Picko in Packo (Cipek
in Capek, Joπt in Jaka), kot se po naπe imenujeta
Max und Moritz. DeËki in deklice v zgodbah laæejo, loputajo z
vrati, æveËijo konËke vrvi, se valjajo v blatu... in zato storijo stra-
πno smrt. Knjiga je namenjena otrokom, ampak bogme, da se
ob njej nepozabno zabavamo tudi odrasli! Hilaire Belloc, ilu-
stracije B. T. B., zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Pujsek in ura
NekoË je æivel pujsek, ki je bil neznansko redo-
ljuben. Vsak dan je vstal natanko takrat, ko je
zakikirikal petelinËek, ga lepo pozdravil in
urno priËel snaæiti hiπico. Kar naprej se je vrtel
s krpo v rokah. Z vsemi je bil prijazen, zato je
imel veliko prijateljev. NekoË mu je kokoπka za
rojstni dan prinesla budilko. Zelo se jo je raz-
veselil, saj se je poslej lahko zbujal, tik preden je zapel petelinËek.
Nekega dne pa se je budilka pokvarila... Ojoj! Kaj pa sedaj? Hudo-
muπna zgodbica kot gugalnica niha med smeπnim in resnim. Naka-
æe mejo pretirane redoljubnosti in neæno opomni, da je marsikaj
pomembnejπe. Na primer, Ëas za prijatelje, pa tudi domiπljija in us-
tvarjalnost. Anita Leskovec, ilustracije Zvonko »oh, zaloæba MK. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
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Daj mi poljubËek
Ta neæna slikanica stran za stranjo naπteva,
kdaj vse si otroci æelijo naπega poljubËka.
PoljubËek na nosek in ægeËkanje po trebuπË-
ku si zaæelijo æe navsezgodaj, ko prilezejo v
naπo posteljo in nam zaæelijo dobro jutro z
vzklikom: ≈Vstani, mamica!« PoljubËka se
razveselijo, ko se lovimo in jih ujamemo, ko
jih najdemo v hudo skrivnem brlogu, ko

razgrajajo z bobnom, ko razmeËejo igraËe, ko polijejo svoj najljub-
πi lonËek, ko vse popackajo z barvami... Skratka, kadar so veseli in
kadar so æalostni. Zato, ker imajo poljubËki prav Ëudeæno moË, da
vse postavijo na pravo mesto. Slikanico odlikujejo zelo prikupne
ilustracije, ki bodo vπeË æe najmanjπim. Melanie Joyce, ilustracije
Anna Jones, zaloæba UËila International.  

Mali brat 
Æivali in rastline nudijo pozornemu opazoval-
cu toliko zanimivega, skoraj Ëudeænega, da bi
si lahko pripovedovali zgodbe o njih ure in
ure. Neva Capuder Grce je v petnajstih navdi-
hujoËih zgodbah ujela koπËek Ëudeænosti nara-
ve v besede in ilustracije. Prelila jo je v pravljiË-
no obliko, ki bo vπeË otrokom, a hkrati pova-

bi v razmiπljanje tudi odrasle. Zgodbe govorijo o pomenu medseboj-
nega sodelovanja, spoπtovanja naravnega ravnovesja, o zdravilni mo-
Ëi narave, o tem, kaj vse nas lahko nauËi... Imajo modrost ljudstev, ki
so æivela v tesni povezanosti z naravo. Kot deklica Sinja, ki se je izgu-
bila v gozdu in je preæivela, ker so jo medse sprejeli bobri, ≈mali brat-
je« iz naslova knjige. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.  

Vedno te bom imel rad
Prikupna slikanica je kot nalaπË za branje, pri
katerem se crkljamo in obËudujemo mehke
ilustracije, na katerih so ljubki æivalski mla-
diËki. To je slikanica, ki jih bereπ skupaj z oË-
kom, mamico, dedkom, babico, teto..., v
tako tesni bliæini, da Ëutiπ toploto, sliπiπ bitje

srca in pomirjujoËe brnenje glasu. Na vsakem novem listu se prika-
æe par æivalskega mladiËka in njegovega sorodnika, ki skupaj poË-
neta nekaj prijetnega. Nekaj, zaradi Ëesar imamo radi svojo druæino
in se v njej poËutimo dobro, sprejeto. Slikanica otroka uËi besed za
sorodnike in mu pomaga ubesediti, zakaj jih ima rad. Utrjuje mu
obËutek pripadnosti in varne obkroæenosti z ljubeznijo. Marilee Joy
Mayfield, ilustracije Caroline Pedler, zaloæba UËila International. 

Povej mi, zakaj
Ko πtiriletnik priËne zastavljati neskonËno
vrsto vpraπanj ≈zakaj«, smo navduπeni, toda
kaj hitro tudi ugotovimo, da otrok vpraπa
marsikaj, za kar odraslim zmanjka besed.
VËasih ne vemo, kako bi mu enostavno raz-
loæili zapleten odgovor, drugiË pravega odgo-
vora ne vemo -ali pa se preprosto utrudimo.
Ta knjiga bo v pomoË vsem, ki si æelijo, da otrok dobi preprost, ra-
zumljiv in tehten odgovor, ker je zanj to pomembno. Odgovarja
na 180 vpraπanj, kot so: Zakaj me je strah? Zakaj moram opusti-
ti sesanje palca? Zakaj cvetice ovenijo? Pokriva podroËja zgodovi-
ne, narave, telesa, æivali, vsakdanjika in vesolja. Vsak odgovor do-
polnjuje πe duhovita ilustracija. Isabelle Fougère, Zaloæba MK. 

Skrinja pisana
Skrinja pisana skriva mali zaklad - devet slo-
venskih ljudskih pesmi za otroke, ki jih je iz-
brala in priredila Slavica Remπkar, z imenitni-
mi ilustracijami pa opremila AnËka Goπnik
Godec. Kratke so, nekajvrstiËne, primerne æe

za predπolske otroke. Natisnjene so z velikimi tiskanimi Ërkami,
zato so primerne tudi za zaËetne bralce. Med njimi so izπtevanke,
nagajivke, prstne igre, kolednica, æivalske... Nekatere so znane,
na primer En, dva - smo doma, na druge naletimo zelo redko.
Vsaj jaz. O petelinËku, ki je skoËil na hlev, tam zapel, si hlaËice
odpel in lulati zaËel, πe nisem sliπala in verjetno tudi ne bi, Ëe ne
bi ravno tedaj πla mimo neka kokoπka - pa je dogodek priπel v pe-
smico. Slikanica je prviË izπla leta 1998. Zaloæba MK. 
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Pogumni naËrt Sofije Koπatelj
- »arobni æivalski prijatelji
Lili in Erika se vrneta h govoreËim æivalim v Gozd
prijateljstva, ker zaslutita, da se tam spet dogaja ne-
kaj Ëudnega. Res, hudobna Ëarovnica Grizelda, ki
hoËe uniËiti vse, kar je v gozdu lepega, ima nov na-
Ërt. Na svojo stran je pridobila πtiri zmaje. Sedaj na-
Ërtuje uniËenje sonca, ki je vir æivljenja v Gozdu pri-
jateljstva. Ledenemu zmaju ukaæe, da uroËi veveriËjo
druæino Koπatljevih, ki skrbi za SijoËo hiπo, od koder v gozd lije topla
sonËna svetloba. Pred zmajevim urokom se reπi le mala veverica Sofi-
ja Koπatelj. Bodo Sofija in deklice lahko premagale zmaja? Prikupna
zgodba, primerna tudi za prvo samostojno branje, bo πe posebno nav-
duπila deklice, ki imajo rade æivali. Daisy Meadows, zaloæba MK.

Majhna miπka z velikim srcem
Nekega jesenskega dne se medved poslovi od
miπke Mili, ker se bliæa Ëas zimskega spanja.
Tik preden odhlaËa, Mili sliπi, da mu laËno kru-
li v trebuhu in ker ima zlato srce, jo zaskrbi, da
bo moral njen prijatelj zaspati laËen. Zato pohi-
ti nabrati nekaj robid zanj. Za majhno miπko to
ni lahko delo, ker robide rasejo visoko na trnje-
vih vejah. Jih bo Mili uspela nabrati? Kako jih
bo nesla do medvedjega brloga, ko pa so tako
teæke? Slikanica z izredno prikupnimi ilustraci-

jami otrokom pripoveduje o prijateljstvu. O tem, kaj prijateljstvo je -
da prijatelji skrbijo druga za drugega, da si med seboj pomagajo in da
znajo ceniti, kadar se prijatelj zanje potrudi. Angela McAlister, ilustra-
cije Caroline Pedler, zaloæba UËila International.

Kosprdec in Teletina
Da se ne bi sluËajno kdo smejal! Kaj pa je sme-
πnega, Ëe se piπeπ Kosprdec, kakor kos, ki prdi ali
Teletina, kakor peËenka? Novakov je kolikor ho-
Ëeπ, tistih, ki imajo (imamo) Ëudne priimke, pa ne
najdeπ za vsakim vogalom. DeËek in deklica s ta-
kim priimkom morata postati najboljπa prijatelja
æe prvi dan v vrtcu. Kjer itak noËeta biti, zato
skleneta, da bosta pobegnila. Kar pa ni lahko.

Ampak, kadar sta na delu navihanca... To je knjiga, ob kateri se od
smeha dræiπ za trebuh in pomisliπ, da delo vzgojiteljic gotovo ni do-
volj dobro plaËano. Ne, to ni vzgojna knjiga, je pa presenetljivo
sveæa, radostna in optimistiËna knjiga, z velikim srcem za otroke.
Eva Papouπková, ilustracije Galina Miklínová, zaloæba Ocean.

Guinessova knjiga rekordov 2016 
Najnovejπa izdaja slavne knjige rekordov, ki jo poznajo po vsem
svetu, nosi letnico 2016. Prikazuje rekorde iztekajoËega se leta, ve-
like in pomembne doseæke, zanimivosti, bizarnosti, neverjetne po-
sebnosti in tudi zabavne trivialnosti. To je knjiga, ki informira, za-
bava in navdihuje, polna novih ilustracij in stotin prviË objavljenih
fotografij. Prikazuje pestrost naπe civilizacije,
nove trende in na tisoËe novih rekordov. Pred-
stavlja pa tudi zgodbe iz ozadja rekordov. V njej
je 31 intervjujev z rekorderji z razliËnih podroËij,
ki dokazujejo, da ima vsak preseæek svojo zgod-
bo, eno bolj navduπujoËo od druge. Letos je po-
sebna pozornost knjige namenjena razmerjem in
veliËinam. Najmanjπa znana ≈stvar« v vesolju je
kvantna pena. In kaj je najveËje? Vesolje samo,
seveda. Zaloæba UËila International.

Njegovo veliËanstvo TigriË
Ta slikanica s patino Ëasa, ki je morda stala æe
na knjiæni polici vaπega dedka, budi nostalgi-
jo in obuja neæne spomine. Za danaπnji Ëas
ima nenavadno zgodbo. Njegovo veliËansko
TigriË je neubogljivi tigrËek, ki se raje igra, kot
da bi se uËil, raje pospi, kot da bi pojedel πe
gorak zajtrk, ne mara uklanjanja avtoritetam. Zato ga Ëaka zaslu-
æena kazen - oËka ga vtakne v kaznilnico, kjer se mora mali umi-
vati in uËiti, ali pa poje palica hudega medveda. Seveda se na kon-
cu TigriË poboljπa, oËka pa ga spet sprejme na svoj dvor. Prikupna
slikanica ima zgodbo v verzih (velike tiskane Ërke) in Ërno bele ilu-
stracije, ki so lahko tudi pobarvanka. Faksimile iz leta 1944 je ure-
dil Ivan Mohar, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Ura plavanja - Brina Brihta
Nova knjiga razkriva dve zgodbi o dogo-
divπËinah Brine Brihta. V Uri plavanja izve-
mo, kako je bilo, ko so imeli v πoli plaval-
ni teËaj, Brino pa je kar ËrviËilo v trebuπË-
ku, tako se je bala, da bo edina v razredu,
ki ni dobra plavalka. Pa ni bila edina. Po-
leg nje se je znaπla tudi Lina, ki je vedno v

vsem najboljπa... Zgodba z naslovom Moraste sanje pa je za-
bavna, ampak tudi malo straπna. Brina gre s soπolko in njeni-
ma starejπima sestrama v kino, kjer si veliki dekleti izbereta
grozljivko... Brinine zgodbe odlikujeta humor in empatija. Av-
torica izbira vsakdanje dogodivπËine, ki jih pozna vsak otrok,
vanje pa spretno vpleta namige, kako ravnati, da bo prav. Sally
Rippin, ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba UËila International. 

Medo ne more spati
Æivali v gozdu so æivahne in glasne, saj si pred
zimo nabirajo les za kurjavo, vlagajo zelenja-
vo in kuhajo marmelado. Vsi imajo veliko
dela, zato jih moti zajËek Flikec, ki bi rad po-
magal vsem, pa je povsod v napoto. Flikec
ogovori celo starega medveda, ki ves Ëas gle-
da na moË grdo in godrnja, naj ga pustijo pri
miru. Æivali so zgroæene nad FlikËevo predrz-
nostjo, ko medveda spraπuje, ali potrebuje pomoË. V resnici pa le
Flikec razume, da je medved siten zato, ker ga zebe. Domisli se,
kako mu bo pomagal... Slikanica spodbuja empatijo in opozarja, da
bi ≈drugaËnost« morali ceniti, ker lahko skupnosti prinese mnogo
dobrega. Marni Mc Gee, izjemno prikupne ilustracije Sean Julian,
zaloæba UËila International.

Pika NogaviËka
Pike NogaviËke ni treba predstavljati, saj verjetno ni
slovenskega starπa in otroka, ki je ne bi poznal. In jo
imel rad! Vsi obËudujemo tudi brezËasne ilustracije
Marlenke Stupica, na katerih Pikine kitke imenitno
πtrlijo, AniËine kodre krasi liËna pentlja, Tomaæevi
lasje pa so spodobno pristriæeni. In vendar je na Piki-
ni knjigi nekaj novega! Odrasli smo brali prevod ce-
njene urednice in pisateljice Kristine Brenkove, ki je

Piko prevedla iz nemπËine. Za novo izdajo, ki je nastala v Ëast 70. ob-
letnice izida izvirnika, pa jo je Nada Groπelj, odliËna prevajalka, So-
vretova nagrajenka, prevedla na novo, tokrat iz izvirnika, iz πvedπËine.
To je knjiga, ki bi jo æelela vsakemu otroku! Zaloæba MK. 

Ustvarjajmo s πablonami: Æuæelke
• Æivali na safariju
Dve barviti ustvarjalni knjigi skrivata vsaka veË kot
20 predlogov za sijajne otroπke izdelke. Na primer
za pikapolonico, ki jo otrok naslika na kamen, za
naglavni trak, ki ga okrasi z migotavimi pikapolo-
nicami, za Ëebelico, ki dela druæbo lonËnicam, za
hroπËa, ki postane izvirna zapestnica, za gosenico,
ki leze po leseni πËipalki, za povodnega konja, ki po-
stane roËna lutka, za krokodila, ki je okvir fotogra-
fije... Æivali otrok nariπe s pomoËjo velike πablone,
ki je oblikovana tako, da je prilagojena otroπkim
prstkom. ©ablone so vloæene v knjigo, druga v dru-
go, v vsaki knjigi pa jih je kar 15. Zaloæba MK. 
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Po Ëem diπi leπnik? 
What does a hazelnut smell like?
DvojeziËna slovensko angleπka slikanica, prilagojena dislektikom,
pripoveduje o Ëasu hude zime, ko æivali v gozdu niso veË naπle hra-
ne. Vse so bile zelo laËne. Tedaj je veverica naletela na ogromen le-
πnik, ki je diπal nenavadno - hkrati znano in tuje. Æivali so ga ovo-
havale druga za drugo, toda πele modra sova je
razvozlala skrivnost: po ljubezni diπi, Ëe ga bi
razdelili, pa bo zadiπal kot leπnik. Slikanica
spodbuja in krepi zavest o pomenu deljenja do-
brin in medsebojnem sodelovanju, toplo sporo-
Ëilo pa podËrtujejo tudi mehke ilustracije. Slika-
nici je dodana πe pobarvanka z æivalmi, ki na-
stopajo v zgodbi. Pravljico je mogoËe tudi po-
sluπati prek zvoËne aplikacije. Kaja Aleπ Luz-
nar, ilustracije Katka Furlan, zaloæba Filantrop.  

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Ustvarjalna knjiga 
za najmlajπe
Ustvarjalna knjiga je namenjena æe otrokom
od 2. leta dalje, ko roËice πe niso spretne, pa
tudi malËkove pozornosti in vztrajnosti πe ni
lahko obdræati. Predlaga preproste izdelke,
ki so razmeroma hitro gotovi, uËinek pa je
velik. Seveda bo ob otrokovem ustvarjanju
potrebno vodstvo odraslega, vendar se bo ob izdelovanju uËil in
uril v zgibanju, lepljenju in risanju. Knjiga predstavlja 30 zami-
sli, kot so: oblekica za jajËka, koπarica za pirhe, obeski za dari-
la, posebne voπËilnice, æiËnica, ropotuljica... Izdelki so narejeni iz
papirja, ostankov blaga, klobuËevine, naravnih materialov in
odpadne embalaæe. Izdelava je prikazana po korakih, s skicami
in z veliko fotografijo izdelka. Zaloæba UËila International. 
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