
Biblija za otroke 
Bibilja za otroke je kartonka z izredno prikup-
nimi ilustracijami, modro izbranimi odlomki
in moËno skrajπanim besedilom, ki je prijazno
prirejeno za predπolske otroke. Prvi del povze-
ma za otroke najbolj privlaËne dele stare zave-
ze: stvarjenje, zgodbo o Noetovi barki in veli-
ki povodnji, zgodbo Joæefovega otroπtva, zgodbo o Mojzesu, naj-
denËku v koπari, zgodbo o boju Davida z Goljatom, zgodbo o
Joni in veliki ribi ter Danielu in levih. V drugem delu so izbrani
dogodki iz nove zaveze - od Kristusovega rojstva do jutra Velike
noËi. Vsaka zgodba je povzeta na dveh do πtirih straneh, krasijo
pa jo izredno prikupne mehke ilustracije. Bethan James, ilustraci-
je Yorgos Sgouros, Hiπa knjig - Zaloæba KM©.

Bræ povej - pa se nasmej!
Prvi koraki v svet matematike
Zvezek igrivih nalog s preprostimi, izredno
prikupnimi ilustracijami uvaja otroke od 5.
do 7. leta v svet matematike. Naloge pred-
stavljajo osnovne matematiËne pojme, kot
so nasprotja, primerjanje, iskanje razlik,
prepoznavanje leve in desne strani, zaËetka,

sredine in konca vrste, iskanje najkrajπe poti po labirintu, πtetje
medprostorov med predmeti, primerjanje velikosti in geometrijskih
teles... pa tudi preproste logiËne zanke, kot na primer, katere barve
kroglica bo na vrhu na koncu poti, Ëe kroglice potujejo po loku.
Teæavnost nalog se stopnjuje. Na dnu strani je besedilo za odrasle,
ki opozarja, pri Ëem je treba otroku morda nuditi dodatno pojasni-
lo. Milan BataveljiÊ, ilustracije Nino MaljeviÊ, zaloæba MK.

Zakladnica sneænih zgodb
≈Zakladnica« je bogato ilustrirana slikani-
ca, ki na 96 straneh razgrinja 15 zgodbic za
najmlajπe. To so kratke in preproste zgod-
bice, z le toliko zapleta, da mu malËki πe
lahko sledijo, vendar odliËno priËarajo
zimsko vzduπje. Male æivali v njih se prebu-
dijo v jasna hladna jutra, ki napovedujejo zimo, se razveselijo sneæe-
nja, se prehladijo in zbolijo, zato ne morejo ven (toda tudi notri lah-
ko uæivajo zimo), postavljajo sneæaka in se razæalostijo, ker so pre-
majhni, da bi jim valjenje kep lepo uspelo, uæivajo v zimskem pikni-
ku na vrtu, zgradijo iglu, se sankajo s prijatelji... Slikanico odlikuje-
jo tudi izredno ljubke ilustracije. Knjiga je primerna tudi za prvo bra-
nje (velike tiskane Ërke). Zaloæba UËila International. 

Pismo BoæiËku • slikanica 
z pismom za BoæiËka
Janja in Jakob sta napisala pismo za BoæiËka
in mu ga postavila na kroæniËek s piπkoti, ker
ga bo gotovo opazil. Toda ponoËi so diπeËi
piπkoti privabili miπko, ki si je enega vzela, pa
pismo tudi, da si je iz njegovih koπËkov nare-
dila toplo posteljico. Ni vedela, kaj v njem pi-

πe. ©e sreËa, da se je BoæiËku, ki je priπel v gluhi noËi, zdelo Ëud-
no, da ni pisma, pa je sledil drobtinicam do miπje luknjice. Takoj
je razumel, kaj se je zgodilo. In ker je BoæiËek, je znal najti reπitev:
prosil je miπko, naj se domisli, kaj bi dal otrokoma za darilo, ko
pa njunega pisma ni veË... Razkoπno boæiËno okraπena slikanica
ima vloæeno pravo pismo, da mali bralec πe sam piπe BoæiËku.
Ned Taylor, zaloæba UËila International. 

Mi se imamo radi • slikopisi 
za malËke
Kartonka s slikopisi za malËke pripoveduje o æivlje-
nju πtiriËlanske druæine, ki uæiva, kadar je skupaj - ko
skupaj pripravljajo sadno solato, berejo knjige, se po-
govarjajo o tem, kaj bi otroka rada poËela, ko bosta
odrasla, gredo skupaj v gozd iskat gobe, se naπemijo
v skupinsko maπkaro in se tudi malo prepirajo (pa ne
preveË)... Slikopis krasijo izredno prikupne in dobro
razumljive - to je pomembno, da jih pravilno ≈preberejo« æe tudi manj-
πi otroci - ilustracije Tanje Komadina. Besedilo Slavice Remπkar je skrb-
no premiπljeno. Pozorna je do æensko -moπke vloge starπev, do vzorov
dobre komunikacije med druæinskimi Ëlani in pozitivnih sporoËil bese-
dila, pri tem pa ohranja tudi humor. Zaloæba MK. 

Nogomet - Mali prvaki
Kartonka iz zbirke Mali prvaki v preprosti
zgodbi pripoveduje, kako otrok postane no-
gometaπ. Mali bralec se skupaj z otroki na
ilustracijah odpravi na trening nogometa,
kjer se bodoËi prvaki uËijo nogometnih veπ-
Ëin. Tam jih priËaka trener. PriËnejo z vaja-
mi za ogrevanje, da ne bo poπkodb. Nato

sledijo nogometne vaje. Na koncu zgodbe so mali nogometaπi æe
pripravljeni na prvo tekmo. Trener jim daje zadnje napotke, po-
tem pa se priËne razburljiva tekma, æar igre, navijanje gledalcev,
toËke, goli, zmage in porazi... Kartonka ima kratko rimano be-
sedilo in zelo prikupne ilustracije. Nathalie Bélineau, Émilie Ba-
eaumont, ilustracije Jonathan Landemart, zaloæba Okaπi.

PoroËna kolekcija - 
Modna oblikovalka
Ustvarjalni zvezek iz serije Obleci modele z na-
lepkami je tokrat posveËen oblekam za poroko
- za nevesto, æenina, druæice in goste. Zvezek je
namenjen mladim modnim ustvarjalcem in us-
tvarjalkam, zato se na prvih straneh posveti pri-
mernim materialom in krojem za poroËna obla-
Ëila, nato pa svetuje, da oblaËila prilagodimo

okolju in temi poroke. Obleke za poroko na plaæi so drugaËne od
poroke na vrtu, pravljiËne poroke zahtevajo drugaËna oblaËila kot
poroka ≈kot iz starih Ëasov« ali etniËno obarvana poroka. Na na-
slednjih straneh pa sledijo manekenski modeli, ki æe Ëakajo, da jim
bo otrok izbral kolekcijo oblaËil in dodatkov med veË kot 300 na-
lepkami, ki jih najde sredi zvezka. Zaloæba UËila International.

Nogomet • atlas z veË kot
250 nalepkami
Nogometni atlas je mehko vezana slikanica z
32 stranmi in 250 nalepkami, ki bo prevzel
vse mlade nogometne navduπence. V bogato
ilustriranih dvostranskih poglavjih govori o
nogometu z veliko zornih kotov. Poglavja so
posveËena, na primer, delovanju Fife in njenim
konfederacijam, najboljπim moπtvom, nogo-
metaπem in nogometaπicam sveta, evropskemu prvenstvu, najbolj-
πim evropskim klubom... Nato obravnava na enak naËin πe vse dru-
ge celine. Zanimivi, kratki in razumljivi podatki, fotografije in boga-
te, povedne ilustracije so prevzeli πe mene! Ob branju poglavij otrok
pravilno razvrπËa nalepke iz srede albuma in ko je album popoln,
izriπe vse o svetu nogometa. Zaloæba UËila International. 

Pepelka • Princeske
Ljubka kartonka pripoveduje pravljico
o nesreËni deklici, ki ji je umrla mamica,
maËeha in polsestre pa so jo po oËetovi
smrti prisilile v vlogo sluækinje. Toda za-
smehovana pastorka je lepa in dobra de-
klica. Ko ji je najhuje, ji priskoËi na po-
moË botra vila. PriËara ji prelepo obleko

in koËijo, da se odpelje na ples, kjer tako oËara princa, da si jo
zaæeli za æeno. Pravljica je v tej kartonki za malËke moËno
skrajπana in poenostavljena, vendar tako mojstrsko, da ne iz-
gubi Ëara. Kartonko krasijo prikupne mehke ilustracije, kratko
besedilo pa je natisnjeno z velikimi tiskanimi Ërkami, zato je
primerno tudi za prve vaje v branju. Nathalie Bélineau, Émilie
Baeaumont, ilustracije Marzia Giordano, zaloæba Okaπi.

ZverjaπËkova zvoËna knjiga
Po zvoËni slikanici o dogodivπËini Zverjasca je
na knjiæne police priπla tudi zvoËna slikanica o
dogodivπËini sinËka ZverjaπËka. Oba straπna
kosmateæa sta med slovenskimi otroki izredno
priljubljena. Otroci so navduπeni, ko ugotovi-
jo, da se tudi zverjasci lahko prestraπijo drob-
cene miπke in da sploh niso tako straπni, kot se

zdi. V tej slikanici se ZverjaπËek ponoËi odtihotapi v gozd, iskat Ve-
liko zlobno miπ, o kateri mu je pravil oËe. Prav dobru mu gre, do-
kler ne sreËa male miπke... Slikanica je opremljena s 10 zvoËnimi
gumbi, na katere otrok pritiska med branjem zgodbe. Zasliπi se li-
sico, kaËo, sovo, smrËanje oËeta Zverjasca... Kakπen imeniten
truπË! Julia Donaldson, ilustracije Axel Scheffer, zaloæba MK. 

Izpadli zobek - Brina Brihta
Dve novi zgodbici pripovedujeta, kaj se je zgodilo bi-
stri, iznajdljivi in pogumni Brini. V zgodbi Izpadli zo-
bek Brina komaj Ëaka, da ji bo izpadel majav zobek,
ker je zadnja med soπolci. Ali lahko to kako pospeπi,
da jo bo konËno obiskala zobna miπka? Zgodba
UkroËeni nasilneæ pa se priËne slabo, saj ima Brina
teæave z najveËjim nasilneæem na πoli, Jonasom, ki ji
brcne æogo visoko v kroπnjo drevesa. Naslednji dan

pa se zaleti vanjo in Ëajnik, ki ga je naredila v πoli za materinski dan,
je razbit. To Brino tako razjezi, da priËne na Jonasa vpiti. IzkriËi, da ga
nihËe ne mara, ker je tako zoprn. Le kako se bo to konËalo? Sally Rip-
pin, ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba UËila International.

Nekega sneænega dne
Nekega zimskega jutra je jeæek moral skoËiti skozi
okno hiπice, da je odkopal vrata, toliko snega je za-
padlo ponoËi. Tedaj se je domislil, da je sneg goto-
vo povsem prekril miπkino hiπico. Hitro si je na gla-
vo poveznil rdeËo kapo in odgazil skozi globoki
sneg. Toda, joj! Nenadoma je sneg udrl, jeæek pa se

iz globoke sneæne luknje ni mogel veË reπiti... Slikanica z izjemno pri-
kupnimi ilustracijami in toplo zgodbo pripoveduje o pomenu prija-
teljskega sodelovanja in medsebojne pomoËi. Jeækova rdeËa kapa
ima v zgodbi posebno mesto, pa tudi sicer je nekaj posebnega, saj jo
otrok lahko potipa, da zaËuti, kako je mehka. M. Christina Butler,
ilustracije Tina Macnaughton, zaloæba UËila International. 

Mali princ • celotno besedilo 
s tridimenzionalnimi avtorjevimi
ilustracijami
Pozor vsi ljubitelji Malega princa in obËudovalci An-
toina de Saint-Exupéryja! Pri zaloæbi MK so pravkar
izdali ljubo knjigo, ki je sicer enaka stari, vendar
nudi povsem nov bralski uæitek. Ima celotno besedi-
lo, ki ni skrajπano niti za eno besedo, in ima avtorje-
ve ilustracije, ki jih imamo najraje. Toda predstavljene so tako, kot
jih πe nismo videli - tridimenzionalno. Ko odpiraπ strani, pred nami
mali princ nenadoma zasadi lopato pod plevel, da bi oËistil svoj as-
teroid, dvigne se veliËasten kruhovec, cvetica odpre svoj prelepi cvet,
zavrtijo se zvezde na noËnem nebu, geograf dvigne svoje poveËeval-
no steklo... To je knjiga, ki med plastnicami skriva magijo, ki je v
dobi visoke tehnologije æe skoraj izginila s sveta! 
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V priËakovanju BoæiËka
Kdo ve, ali bi æivali v gozdu sploh vedele, da
prihaja boæiË, Ëe jih ne bi medvedek nekega
jutra æe navsezgodaj zbudil, da je Ëas za bo-
æiËno kraπenje. Jeæ, krt in miπka so navduπe-
ni, le jazbec, veËni godrnjavec, misli, da vse
skupaj nima smisla, saj BoæiËka k njim sploh
ne bo. Æivali se ves se dan pripravljajo na pri-
hod dobrega moæa. Postavijo mu smerokaz, da jih bo naπel, speËejo
mu piπkote za malico, okrasijo drevesce in nanj s skupnim trudom na-
taknejo πe veliko zvezdo. Toda, ali bo BoæiËek sploh priπel? »arobno
ilustrirana slikanica ujame duha prazniËnega priËakovanja, ko otroke
kar πËemi v trebuπËku, toliko lepega se dogaja! Steve Metzger, ilustra-
cije Alison Edgson, zaloæba UËila International.
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Pravljice za punce,
fante in vse ostale
Pri zaloæbi MK so se ob sedemdesetletnici po-
klonili Slavku Preglu - enemu najbolj priljub-
ljenih slovenskih pisateljev za otroke in mladi-
no - z obseæno antologijo, ki je izbor njegovih
najlepπih kratkih zgodb iz knjig Juha cviluha,
Zvezda s Ëepico, Mala velika ribiËa, Varja se
pogovarja, Radovedne pravljice, Male oblaË-
ne zgodbe, Ujeti ribiË, PriroËnik za klatenje in Bojni zapiski mest-
nega mulca. Zgodbe so namenjene otrokom, a se bodo ob njih na-
smihali, smejali in krohotali tudi odrasli, kot smo se krohotali ob
Genijih v kratkih hlaËah. Zgodbe so ilustrirali Kostja Gatnik, Mar-
jan ManËek, Arjan Pregl in Damijan StepanËiË. »eπnja vrh rojst-
nodnevne torte pa je spremna beseda dr. Petra Svetine.

En, dva, tri - pa povej mi ti!
Prvi koraki v svet logike
Zvezek igrivih nalog vabi otroke od 5 do 7 leta k
prvim korakom v svet logike. Naloge so zasnovane
tako, da otrok lahko Ërpa razmislek in odgovore iz
svojega izkuπenjskega sveta. Na primer? Na ilustra-
ciji so trije stoli: vrtljivi stol z eno nogo, kuhinjski
stol s πtirimi nogami in πe en stol, ki ima le tri noge.
Pod sliko je vpraπanje, kateri stol se maje. Naloge imajo besedilo natis-
njeno z velikimi tiskanimi Ërkami, da bi jih mali bralci lahko reπevali
sami, na dnu vsake strani pa je dodano besedilo za odrasle, ki nas opo-
minja, da otroci lahko razmiπljajo drugaËe od odraslih in da je pomem-
bno prisluhniti otrokovi reπitvi. Ko otrok nalogo konËa, se nagradi z na-
lepko. Milan BataveljiÊ, ilustracije Nino MaljeviÊ, zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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Æuækojedi - Kako æivijo
Pri zaloæbi Okaπi izdajajo izredno prikup-
ne slikanice s fotografijami in besedilom
Ivana Esenka, cenjenega poznavalca nara-
ve, ki zna otrokom predstaviti naravo kot
malokdo - vizualno privlaËno, zanimivo in
tehtno. Ta knjiga iz zbirke ≈Kako æivijo«

je posveËena æuækojedom, med katerimi so pri nas najbolj znani jeæ,
rovke in krt. Vidimo jih Ëisto blizu doma, na vrtovih in na travnikih.
Knjiga z navduπujoËimi fotografijami pokaæe æival in o njej pove ve-
liko zanimivega. Na primer, da se jeæ rad kopa v mlakah, ker se tako
reπi bolh, da nesreËneæ zato rine na asfaltne ceste, ker se hoËe na to-
plem asfaltu pogreti, kako mu na vrtu naredimo hiπico za dnevno
skrivaliπËe, katere vrtne πkodljivce pomaga uniËevati...  

Mala poπast Mici • zbirka
poπastnih nalog
Malo roænato poπast Mici otroci æe pozna-
jo iz zgodbic Majde Koren. Tokrat je za
otroke od 6. do 9. leta pripravila poπastne
(zabavne) naloge, ki podpirajo uËenje bra-
nja in pisanja, spodbujajo pravilno dræo pi-
sala in pozornost. V nalogah otrok obkro-
æa pravi odgovor, zapiπe telefonske πtevilke starπev, spozna osnove
etike poπiljanja SMS sporoËil, prepozna bankovce, jih seπteva, vadi
zlaganje papirnatega letala... To so veπËine, ki otroku pomagajo v
vsakdanjem æivljenju in pri uspeπnejπemu πolskemu delu. Poleg tega
zbirka poπastnih nalog uvaja uËenje kar precejπnjega πtevila angleπ-
kih besed. Z uËenjem angleπËine je povezana kar ena tretjina nalog.
Prikupne ilustracije so delo Jelke Godec Schmidt. Zaloæba MK.

Muca pa nagaja
Kartonka za predπolske otroke predstavlja 11 pri-
zoriπË, ki jih otrok vidi dvakrat ob dveh razliËnih
Ëasih - prviË na levi in drugiË na desni strani. Prizo-
ri so zelo privlaËni. Vidimo igralnico v vrtcu, ko so
otroci æe odπli domov, zato so igraËe lepo zloæene.

PonoËi pa prileti majcena vila, ki med igro marsikaj razmeËe. Otrok
opazuje obe sliki, pove, kaj vidi in iπËe razlike med njima. Razmiπlja,
kaj je vzrok za spremembe. Nekateri prizori vznemirijo domiπljijo -
ponoËi pride BoæiËek z darili, prikrade se prehlajeni ropar, nagajiva
muca razmeËe kuhinjo. Drugi so iz otrokovega vsakdanjika - v vrt-
cu se igrajo pred zajtrkom, otroci pridejo na rojstni dan... Slavica
Remπkar, ilustracije Tanja Komadina, zaloæba MK.

BoæiËni lov za zakladom
• knjiga z zavihki
Oh, kakπna knjiga! V trenutku ti ujame srce
in te zaziblje v prazniËno vzduπje boæiËa, ko
æarijo luËke v temi in so otroci πe bolj pridni
kot po navadi. Otroci gozdnih æivali komaj
Ëakajo na boæiË. Veselijo se boæiËnega sejma
z lovom na zaklade in - seveda - daril. Najprej bodo πli povsod po vasi,
nato pa πe k stari jelki na gozdni jasi. Knjiga z izredno prikupnimi ilu-
stracijami (Ag Jatkowska) o dogajanju pripoveduje v verzih. Na ilustra-
cijah so zavihki, da lahko pokukamo, kaj se skriva v poπtarjevi vreËi in
pod πolsko tablo, kaj je v zajËkovem, sovinem, medvedkovem in veve-
riËinem darilu, kdo kuka skozi okno jeæeve hiπice... »isto na zadnji stra-
ni pa malega bralca Ëaka veliko preseneËenje! Zaloæba MK.

Ustvarjalni boæiË • Izdelki 
za prazniËni Ëas
BoæiËno novoletni prazniki so Ëas, ko se lahko otro-
kom posvetimo veË kot obiËajno. Ena izmed najlep-
πih dejavnosti je skupno izdelovanje boæiËnih voπ-
Ëilnic in okraskov za dom. Ta knjiga kaæe, kako iz-
delati 28 preprostih, toda zelo lepih izdelkov, ki jih
zmorejo æe otroci: voπËilnic, adventne smreËice,

sladkega venËka, darilnih vreËk, krogel, v katerih sneæi, razliËnih
okraskov za jelko, okraskov za okenske πipe, okenske police in
prazniËno mizo ter drobnih daril, kot so grelËek za roke, boæiËne
nogavice, naπiti okras za boæiËni pulover, πal iz ≈sneænih kep«... Us-
tvarjalna knjiga ima izredno lepe fotografije, ki kaæejo postopek
korak za korakom. Danielle Lowy, Katie Riley, Zaloæba MK.

Oh, ta luna
Izvirna, zelo prikupna slikanica z obliko pona-
zarja luno, z igrivo vizualnostjo in z duhovitim
rimanim besedilom pa razloæi pojav naraπËanja
in usihanja lune, mlaj ter polno luno. Namigne
tudi na vpliv, ki ga ima luna na ljudi in æivali.
Polkroæna oblika slikanice z odpiranjem strani
postane kroæna, kot je luna. ZaËne se s Ërnimi
stranmi, ko je nebo ob mlaju, nato se na Ërnini
pojavi srebrno-zlati rob luninega srpa. Navihani
Matic, ki ga vidimo v slikanici, pravi, da je videti kot lok. Na na-
slednji strani vidimo, da se luna debeli. Opici Lani se zdi podob-
na banani. Sredina knjige zaæari v bleπËavi polne lune, da si mo-
rajo ljudje in æivali natakniti sonËna oËala... in tako dalje do po-
novnega mlaja. Rémi Courgeon, zaloæba Okaπi.

Svet je kakor ringaraja •
Pravljice, pesmi in uganke
Pri zaloæbi MK izdajajo antologije najboljπih sloven-
skih avtorjev za otroke, s katero so do sedaj poËasti-
li Marlenko Stupica, Jelko Reichman, AnËko Goπnik
Godec, Marjanco Jemec BoæiË in Svetlano Makaro-
viË. Najnovejπa je bogata antologija, ki povzema us-
tvarjalnost cenjene pesnice, pisateljice in pripovedo-

valke Anje ©tefan. Zelo obseæna antologija je prava skrinja zakladov z
biseri izvirnih besedil in ljubimi ilustracijami naπih najboljπih ilustra-
torjev: Zvonka »oha, Marjance Jemec BoæiË, AnËke Goπnik Godec,
Polone Lovπin, Marjana ManËka, Jelke Reichman, Alenke Sottler,
Hane Stupica, Marlenke Stupica, Petra ©kerla in Ane Zavadlav. To je
knjiga, ki bi jo æelela vsakemu otroku. Me sliπiπ, BoæiËek?
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Svet je kakor ringaraja •
CD s 15 pesmimi
Ob izidu antologije, ki obsega pravljice, pe-
smi in uganke Anje ©tefan, je izπla tudi zgoπ-
Ëenka, na kateri je zbranih 15 avtoriËinih
pesmi: IπËemo hiπico, Krof, Devet pogum-
nih miπi, Moje tace bi plesale, Ropotulje,
Svet je kakor ringaraja, Potepuh, Miπka vzela je s poliËke, Kam le-
tijo drobne ptiËke, Marmelada, Sneæinke, Mjav, mjav, mjav, Popot-
nica, Sedem lisiËic in Za devetimi gorami. Glasbeno obliko jim je dal
Boπtjan GombaË s πtevilnimi sodelavci. Boπtjan GombaË je znan kot
nadarjen skladatelj, poznavalec naπega glasbenega izroËila, virtuoz
na pihalih in vsestranski glasbenik, ki igra veË instrumentov. Zgoπ-
Ëenka je zaokroæeno delo dveh moËnih avtorjev in krepko presega
povpreËje glasbene produkcije za otroke. Zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

NeresniËne zgodbe
Kadar se ustvarjanja za otroke lotita dva moj-
stra, kot sta Iztok LovriÊ - dramatik, scenarist
in reæiser, nagrajen za ælahtno komedijo, in
Marko Derganc - igralec, glasbenik, stripar,
soavtor slavne Butnskale, se mora izcimiti
delo, ki zabava tudi odrasle. Knjiga je zbir 20
neresniËnih, nemogoËih, pravih nonsens
zgodb, ki jih Iztok LovriÊ pripoveduje v ri-

mah, Marko Derganc pa jim z ilustracijami dodaja πe eno dimenzi-
jo humorne distance. V teh zgodbah nonsensa, t.j. ne-smisla je se-
veda precej smisla, komaj prikritega posmeha, tudi modrosti, mor-
da zato, ker se ne trudijo biti posebno modre in smiselne. Pa veli-
ko izvirnosti, vzporednic otroπkemu razumevanja sveta, drobnih
besednih iger in namigov. Zaloæba eBesede.
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Kako zorijo jeæevci
Ste æe pomislili, da bi bilo doma vse leto polet-
je, Ëe bi obesili poletno razglednico? Veste, kako
najdeπ izgubljeni spomin? In kaj narediπ, da na
vrtu, kjer so mravlje vsepovsod doma, ne pota-
caπ mravljiπËa? Jeæevec Helge in jeæevka Nikozi-
ja najdeta odgovor na vsako vpraπanje. Nikozi-
ja ve, da spomin najdeπ, Ëe te prijatelj popelje

Ëez travnik po zaraπËeni potki, ki vaju je nekoË skupaj vodila v vr-
tec. In Helge se domisli, da bo po vrtu hodil s copati, pa ne bo ta-
cal... Kratke zgodbe Petra Svetine oËarajo z domiπljijo, drugaËnost-
jo in nenavadnostjo. So kot sonËni æarek, ki posije na dolgoËasen
popoldan, rozina, na katero naletiπ v Ëokoladi. Zgodbe je z imenit-
nimi ilustracijami dopolnil Damijan StepanËiË. Zaloæba Miπ.

Tekma s kifeljci - Orientacisti
Orientacisti so trije prijatelji - Martin, Maj in F. J. Fantje poletne po-
Ëitnice preæivljajo skupaj, na taborjenju ob Velikem jezeru, v πotoru,
malo dlje od starπev, da imajo veË svobode. In kaj fantje najprej opa-
zijo ob jezeru? »edno punco, jasno! Kmalu izvejo, da ji je ime Mia.
Toda z Mio, ki ne govori nemπko, je nekaj Ëudnega.
Zdi se, da jim ves Ëas skuπa nekaj razloæiti, nekaj, kar
vsebuje besedi ≈hilfe« in ≈Maria.« Toda preden bi jo
fantje lahko razumeli, se vedno prikaæe njen buldo-
gast oËe, jih napodi, dekle pa grobo odvleËe. Orien-
tacistom se posveti, da Mia potrebuje njihovo po-
moË. Gredo v akcijo - in se zapletejo s kriminalci,
nato pa πe s policijo. Napeto! Nina Mav Hrovat, ilu-
stracije Damijan StepanËiË, zaloæba Miπ.

Vampek
Gospa Lizi je naπla v svojem stanovanju majce-
nega vampirËka. Nahranila ga je s stekleniËko
za punËke in mu postlala v πkatlici za nakit.
Kmalu se je izkazalo, da ne pije krvi, temveË
slabo voljo. En obrok - in prepirljivec postane
prijazen. Ko bi vampirËek hotel obiskati πe
mene! Tudi jaz bi ga, tako kot gospa Lizi, skri-
la pod klobuk, da bi πel povsod z menoj. Æivljenje gospe Lizi je
postalo res prijetno. Ko le ne bi svoje skrivnosti zaupala zdrav-
niku... Duhovita, zelo prikupna zgodba, privlaËno napisana
tudi za zaËetne bralce, skriva pomembno sporoËilo otrokom in
odraslim. Nastavlja ogledalo, v katerem ugledaπ pomen prijaz-
nosti (in zaupanja) v vsakdanjem ravnanju. Renate Welsh, ilu-
stracije Heribert Schulmeyer, zaloæba eBesede. 

Vode - Mala vseveda
Zbirka knjig Mala vseveda je prava za-
kladnica zanimivega znanja o naravi, æiva-
lih in naravnih okoljih. Izbrano temo, to-
krat vodo - reke, potoke, jezera, mlake,
moËvirje - predstavi z veË glediπË. Govori o
æivalih in rastlinah, ki jim je voda æivljenj-

ski prostor, pojasni, kako se spreminjajo prod in reËno blato, za-
kaj so mokriπËa pomembna, kakπna je razlika med gorskim in ni-
æinskim potokom, pot pitne vode, razloge za poplave, posledice
onesnaæenja voda... in kako ob vodi in na njej uæivamo. Tehtno
besedilo dopolnjujejo lepe in velike fotografije, v katero so spret-
no vpletene zabavne ilustracije in stripovska lika deklice in deËka,
naπih malih vsevednih vodnikov. Ivan Esenko, Alenka Vuk Tro-
tovπek, zaloæba Okaπi. 

BoæiË v dvorcu 
Rumpolini
Na podstreπju razkoπnega podeæelskega
dvorca æivijo miπje druæine. Vse diπi po bo-
æiËu, mame peËejo kolaËe, nocoj bo boæiË-
na gostija! Miπji otroci so razburjeni. Sneg

je prekril pokrajino, zato se hitro odpravijo ven. Kako zabavno je ke-
panje! Ops... dokler kepa po nesreËi ne prileti v priletnega podganca
in mu izbije teæak tovor drv. Otroci obstanejo ob spoznanju, da niso
vsi tako brezskrbni, zdravi in obdani z druæino, kot so oni sami. Topla
boæiËna zgodba bralca zaziba v veselo priËakovanje praznikov, pove,
da je lepπe dajati kot prejemati in pokaæe pravo vsebino boæiËa. Slika-
nica z neænimi ilustracijami, ki diπijo po starih Ëasih, zdruæuje sloven-
sko in angleπko verzijo. Karen Meæek Hunt, zaloæba eBesede. 

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 delimo, kadar æelimo izraziti
pohvalo, in drugaËen od tistega, ki ga dobimo v zahvalo. Slikanica
otroke (in odrasle) spodbuja, da svoja obËutja raziskujejo, ubesedi-
jo in izrazijo. Budi zavest, kako pomembno je, da si v druæini po-
kaæemo Ëustva. Vodi jo misel, da otroku z objemom podarimo ne-
primerno veË, kot je vrednost materialih dobrin. Ruby Brown, ilu-
stracije Tina Macnaughton, zaloæba Skrivnost. 

Otroci iz hiπe πt. 67
Zgodba se odvija leta 1933 v Berlinu med otroki, ki
æivijo v veliki veËstanovanjski hiπi, v kakrπni æivijo
skromne delavske druæine. Glavni junaki so Ëlani dvo-
riπËne klape vrstnikov. Njihove dogodivπËine so za-
bavne, prijateljske, prepirljive... toda tudi vedno bolj
resne, saj nad starπi visi brezposelnost. Gosti se vzduπ-
je, ki bo pripeljalo do vojne katastrofe. Med otroki se priËenja lakota,
revπËina, izkljuËevanje in nasilje. V odnose pronica nacistiËna ideolo-
gija. Ostajajo le πe svetli trenutki, osebni prijatelji, toplina druæine in
posamezniki neodvisnega, zlatega srca. Avtorica, Lisa Tetzner, je vse, o
Ëemer piπe, doæivela sama, zato je knjiga napisana realistiËno in moË-
no preæeto z moralnim razmislekom, kaj vse je πlo narobe in kdaj bi
morali ravnati drugaËe. Ob tem ohrani empatijo za Ëloveπke napake,
neæen humor in predvsem - veliko upanja za prihodnost in vero v pri-
jateljstvo in dobroto. Zaloæba KUD Sodobnost International. 
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