
Zelena gosenica
Kartonka v preprostih rimah pripoveduje,
kako si je laËna gosenica iskala kaj za pod
zob. Najprej je hotela ugrizniti v jabolko,
nato v hruπko, pa v jagodo, limono...
Toda πe preden ji uspe narediti prvi griæ-
ljaj, se pojavi kakπna majhna æival, ki ji

pove, da to ni prava hrana zanjo. Na koncu najde hrano, ki je pra-
va za gosenice - hrustljav zeleni list. Kartonka najmlajπe uËi besed
za sadje, zelenjavo in drobne æivali, hkrati pa tudi, kaj male æivali
jedo. Krasijo jo velike, akvarelno mehke ilustracije, luknja na vsa-
ki strani pa malËke vabi na naslednjo stran. S premiπljeno obliko
lajπa listanje in spodbuja samostojno raziskovanje vsebine. Giovan-
na Mantegazza, ilustracije Giorgio Vanetti, zaloæba Narava.

Muca Copatarica
jubilejna izdaja
Zaloæba Mladinska knjiga svojo 70-letnico
praznuje z jubilejnim izdajami sedmih najlep-
πih slikanic, ki so izπle v preteklih desetletjih.
Jaz bi vseh sedem æelela vsakemu otroku!
Muca Copatarica nedvomno sodi mednje.
PrviË je izπla leta 1957, od tedaj pa so se

mnoge generacije otrok spraπevale, kje je stoji hiπka muce, ki odne-
se nepospravljene copate, jih popravi ali pa seπije nove. Zgodba Ele
Peroci o redoljubni muci ima ravno prav realistiËnih elementov in
ravno prav fantazijskega dogajanja, ravno prav je straπna in ravno
prav topla, da otroke moËno pritegne. K priljubljenosti knjige so
veliko dodale tudi ilustracije AnËke Goπnik Godec. Za jubilejno iz-
dajo je klasiËna slikanica naprodaj v darilni kartonski πkatli. 

Polæi • Kako æivijo
Polæe vidimo vsak dan in v skoraj vsakem
okolju - v sladki in slani vodi, na vrtni gre-
dici, na travniku... ObËudujemo njihove hi-
πice, Ëudimo se njihovi zmoænosti menjave
spola in neverjetnim oËem. Jezimo se nanje,
ko nam uniËujejo zelenjavo... Ivan Esenko
pa v tej izjemni knjiæici o njih pove πe marsikaj, Ëesar tudi odrasli
ne vemo. Recimo, da vrtni polæ potrebuje apnenËasta tla, da lahko
tvori svojo hiπico, da smo rdeËe πpanske lazarje zanesli k nam s sa-
dikami zelenjave, da polæ z imenom veliki mlakar prihaja z dna na
vodno gladino po zrak, ker diha s pljuËi, da jih veliko uniËijo kra-
staËe jeæi in ptice... Knjigo krasijo Ëudoviti bliænji posnetki in zani-
miva kratka besedila. Zaloæba Okaπi. 

Pajki • Kako æivijo
Pajke vidimo jih povsod - na vrtu, v naravi in
v domu, saj naseljujejo vsa okolja. O njih
smo napredli mnogo vraæ, predsodkov in po-
lresnic. Ta knjiga Ivana Esenka pa razkriva πe
bolj neverjetne, a resniËne podrobnosti iz raz-
nolikega sveta teh drobnih bitij. Zanimivo in

napeto ob Ëudovitih fotografijah podrobneje pripoveduje o πe-
stih vrstah pajkov: cvetnem pajku, rdeËem rakoviËarju, osastem
pajku, navadnem kriæevcu, hrastovolistnem pajku, æarkasti ta-
ranteli, volkcu, rjavem skakaËu in tresaËu. Nekateri si hrano lo-
vijo v lovski jamici, mladiËe pa nosijo na hrbtu, drugi je videti
kot hrastov list, tretji sploh ne spleta mreæ, ampak plane na plen
iz zasede, Ëetrti se zna nevidno zliti z mreæo... Zaloæba Okaπi.

Rok ne potrebuje veË dude
Rok je æe velik, vendar se ne mara loËiti od svoje
dude. Povsod jo vzame s seboj, πe kadar gre s pri-
jatelji na otroπko igriπËe. Toda zaradi dude v us-
tih se teæko igra, saj ga drugi otroci sploh ne ra-
zumejo, kadar spregovori. Prijateljica Nina pa
mu pravi, da je duda za take dojenËke, kot je nje-
na mala sestrica. Predlaga mu, naj jo pospravi v
æep... Prikupna kartonka z zavihki je namenjena otrokom, ki se teæ-
ko loËijo od dude. Obzirno jim pokaæe, kako jih dojema okolica in
jih spodbuja, da bi dudo pospravili v predal, kjer bo na varnem,
spravljena ≈za vsak sluËaj«, Ëe bi jo πe kdaj resniËno potrebovali.
Odraslim pa mimogrede svetuje, kako naj otroku pri tem soËutno
pomagajo. Hermien Stellmacher, zaloæba MK. 

Mali detektiv 
in skrivnostna skrinja
Mali detektiv Atikus in prijatelji pomagajo oholi
bogataπinji, gospe Arzeniji, ki jih pokliËe, da bi
razreπili skrivnost izginotja njene hiπne gospodinje.
Tiha in neopazna gospodinja je odπla nenadoma,
nekega poznega veËera, ne da bi komu kaj pojasni-
la, v druæbi suhca s tujim naglasom. Naslednje ju-

tro je neka kurirska sluæba odpeljala neznano kam πe njeno veliko,
teæko skrinjo. Nato se izkaæe, da je izginil tudi kljuË predala v sobi
Arzenijinega moæa, v katerem je bilo za celo premoæenje delnic, pa
tudi o mladem najemniku Jaroslavu ni veË sledu... Je mirna gospo-
dinja v resnici prefrigana tatica, modra celo zahrbtna morilka? Na-
peto, skrivnostno, domiselno, zabavno! Ankica Lepπa, zaloæba Ved.

Grozni konec
Trilogija neverjetnih dogodivπËin Edija Dikensa
je duhovita, Ëudaπko odbita zgodba o enajstlet-
niku, ki ima najbolj noro druæino na svetu. Do-
gaja se v Ëasu, ko so se ljudje πe vozili s koËija-
mi in æiveli v graπËinah, v mrakobnih ustano-
vah pa so izkoriπËali uboge sirote. Kako je biti
sirota v zloglasni ustanovi sv. Grobijana, Edi

obËuti na lastni koæi, ko ga iz koËije norega strica in tete izpuli
policaj, ki mu je druπËina sumljiva, saj nek moπki trdi, da je vse-
kitajska cesarica, neka æenska, da je Nora, in Edi, da je brez star-
πev. Ne raËunajte, da ga bosta starπa reπila - ta dva sta πele res
nora. Knjiga je tako prismuknjeno zabavna, da sem jo pravkar
odloæila, pa æe nestrpno Ëakam na nadaljevanje! Philip Ardagh,
ilustracije David Roberts, zaloæba Kud Sodobnost International.

Sredi sreËe in Ëetrtek zjutraj
Ta nenavadna, zelo izvirna slikanica se poigrava
z vsem - z besedami, z vsebino, z zaporedjem do-
godkov, s pomembnimi in nepomembnimi po-
drobnostmi - ob tem pa pripoveduje mnogopo-
mensko zgodbo. V belih lisah pripovedi, v neiz-
govorjenem, so zametki vzporednih zgodb, ki se
razrasejo v bralËevi domiπljiji. Govori o dveh
mladenkah, ki se pojavita na vratih profesorja
Hribarja. Ne! Govori o iskanju napake v njegovem izraËunu verjetno-
sti. Ne... o tem, da vËasih na nebu pleπejo Ëudaki. Ali pa morda, da
tudi sredi poletja lahko sneæi? Peter Svetina je mojster besed, Kristina
Krhlin pa je z duhovitimi ilustracijami dodala πe kup drobnih
≈zgodb«. Zaloæba Kud Sodobnost International. 

Mama, kje si?
Prikupna kartonka za najmlajπe pri-
poveduje zgodbo o mali ribici, ki je iπ-
Ëe mamico. Mamica je izginila, toda
druge ribe, rak, jastog in hobotnica,
ki ji pomagajo pri iskanju mamice, ji
zagotavljajo, da je zagotovo nekje bli-

zu, saj se vendar vedno vrne. Otrok obraËa strani, opazuje
podvodni svet skozi ≈luknjo« v knjigi, uæiva v barvitih prizo-
rih, spoznava besede za morske æivali in podoæivlja ribiËin
strah. Ob tem preide ves lok obËutij - najprej tesnobo loËitve,
nato tolaæeËe spoznanje, da mu drugi pomagajo in da tudi brez
mamice ni povsem nemoËen, na koncu pa olajπanje in tudi sre-
Ëo, ker se spet snide z mamico. Giovanna Mantegazza, ilustra-
cije Stuart Trotter, zaloæba Narava. 

Miklavæevi πkornji 
• slikanica + pobarvanka
Topla veËplastna zgodba o svetem Miklavæu
in druæini revnega Ëevljarja razkriva, kaj sta
resniËna dobrota in dareæljivost, kaj je njuno
bistvo in kako Ëudeæna je njuna moË. Otroci
jo bodo sprva verjetno razumeli na prvi rav-
ni - kot pravljiËno razlago, zakaj Miklavæ ob-

dari otroke, zakaj jim pusti priboljπke in darilca prav v πkornjih,
peharjih in na kroæniku, pa tudi, zakaj to stori tako, da ga nihËe
ne opazi. VπeË jim bo zgodba Boæa Rustje o sreËanju soËutnega
starega moæa in revnega deËka odprtih rok, uæivali bodo v suge-
stivnih ilustracijah Juana JuvanËiËa. Slikanici je dodano πe 14 stra-
ni pobarvanke in pisemski papir, ki se priËne z besedami: ≈Dragi
Miklavæ...« Zaloæba OgnjiπËe.

Izgubljena stvar
Nenavadna slikanica izstopa po vizualni podobi
in po vsebini, ki bralcu odpira vrata zelo subtil-
nega asociativnega sveta. Pripoveduje o deËku, ki
se πe ni prenehal Ëuditi. Nekega dne zagleda na
plaæi ≈stvar«, za katero ni mogoËe reËi, ali je
predmet ali bitje, oËitno pa je v tem svetu izgub-
ljeno, saj se nihËe ne zmeni zanjo. DeËek se z njo
ves dan igra in ob tem spozna, da je izgubljena

stvar zanimiva, zabavna in ËuteËa. Rad bi jo obdræal, a mama in oËe
ne dovolita. Na uradu za izgubljene stvari pa njegova stvar ne bo sreË-
na. Potem dobi namig, da obstaja kraj, kjer sreËno sobiva vse ≈izgub-
ljeno«, Ëesar noËemo pustiti za sabo... PoetiËna in simbolna slikanica
bo navduπila sladokusce! Shaun Tan, zaloæba eBesede. 

SneguljËica • Princeske
Izredno prikupna kartonka pripoveduje eno naj-
lepπih pravljic o ljubki in dobrosrËni princeski, ki
se jo je ljubosumna maËeha hotela za vedno zne-
biti. ©e sreËa, da je na begu skozi temni gozd na-
letela na palËke rudarje, ki so jo vzljubili, a pred

hudobno maËeho, ki je bila tudi Ëarovnica, je niso mogli zaπËititi. Re-
πila jo je πele ljubezen mladega princa. Pravljica je skrajπana in prire-
jena za najmanjπe, vendar ne izpuπËa podrobnosti, ki burijo otroπko
domiπljijo. Kartonko krasijo izredno prikupne mehke, svetle in bar-
vite ilustracije. Kratko besedilo je natisnjeno z velikimi tiskanimi Ër-
kami, zato je primerno tudi za prve vaje v branju. Nathalie Béline-
au, Émilie Beaumont, ilustracije Marzia Giordano, zaloæba Okaπi. 

Slikovna angleπËina 
s krtkom 1 in 2
Obe mapi vsebujeta po 48 za otroπko dlan velikih kar-
tic, na katerih so podobe iz slikanic in risank o priljub-
ljenem krtku in njegovih prijateljih. Kartice imajo na
eni strani podobo s slovensko besedo, na primer ≈kr-
tek«, na drugi strani pa istopomensko angleπko besedo
- ≈mole«. Z njimi se igramo igro, podobno spominu,
ob tem pa se otrok igraje uËi angleπkih besed. Besede so
zbrane ob temah: divje æivali, sadje in zelenjava, dom in
barve, poklici, æivali na kmetiji, prevozna sredstva, dan
in letni Ëasi ter prijateljstvo. Ob vsaki temi je dodatna
kartica s po tremi kratkimi stavki kot je: ≈Medved je
velik«. Kartice so primerne za predπolske otroke, za
igro v druæini ali v vrtcu. Zdeněk Miler, zaloæba Narava
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Koπarka • Mali prvaki
Kartonke iz zbirke Mali prvaki nagovarjajo
otroke, ki so navduπeni za πport. Ta pripove-
duje, kako postati koπarkar. Mali bralec
spozna deËke in deklice, ki hitijo na koπar-
karsko igriπËe, kjer jih æe Ëaka trener. Poka-
æe jim vaje za moË in spretnost metanja sko-
zi obroË, podajanja in lovljenja æoge, uËi jih
pravil igre in sodelovanja v ekipi. Na koncu zgodbe so æe dovolj
veπËi, da se udeleæijo prave tekme, na kateri jih burno spodbujajo
gledalci. Kartonka ima kratko rimano besedilo in zelo prikupne ilu-
stracije. Na koncu so vpraπanja za malega koπarkarja in prostor,
kamor nalepi svojo sliko. Nathalie Bélineau, Émilie Beaumont, ilu-
stracije Jonathan Landemart, zaloæba Okaπi. 
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Sveti Miklavæ
Ta knjiæica je v enem legenda o svetem Nikolaju
- Miklavæu, kot jo pripoveduje Berta Golob, in
pobarvanka s Ërno belimi ilustracijami Silve Ka-
rim. Besedilo je kratko, natisnjeno z velikimi ti-
skanimi Ërkami in razporejeno po straneh v
kratkih odstavkih, zato je primerno tudi za vajo
v branju. Zgodba pripoveduje, da se je mali Ni-
kolaj rodil priletnima starπema, postal duhov-
nik, razdelil svoje premoæenje reveæem, odπel v Sveto deæelo, se vr-
nil in postal πkof v rojstnem mestu. Sledijo njegovi Ëudeæi, nazad-
nje pa tisto, po Ëemer ga pozna ves svet - Miklavæevo. Na zadnji
strani je πe notni zapis pesmice Sveti Miklavæ, ki jo je na besedilo
Berte Golob uglasbil mojster Janez Bitenc. Zaloæba OgnjiπËe. 

Lov na medveda
Slikanica z izjemnimi Ërno belimi in akvarelni-
mi ilustracijami pripoveduje oËarljivo domiπ-
ljijsko zgodbo, ki bo tako navduπila malËke, da
jo bodo hoteli posluπati πe in πe. Govori o dru-
æini, ki se odpravi na ≈lov« na medveda. PriË-
ne se kot druæinski sprehod, nato pa se razvija
vedno bolj domiπljijsko. Druæina preËka travnik, prebrede reko in
prebrodi blato, se poda v Ërni gozd in pride do skrivnostne votline...
Sprva je dogajanje polno priËakovanja, nato zabavno, potem nape-
to, malce straπno, na koncu pa - smeπno. Medveda namreË res naj-
dejo, a kdo koga ≈lovi«, je jasno, saj jo druæina tako ucvre domov,
da se kar kadi! Knjigo odlikuje izbrano besedilo. Michael Rosen,
ilustracije Helen Oxenbury, zaloæba MK. 
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Otrokov prvi BoæiË
Kartonka z okenci in roËajem najm-
lajπim pripoveduje zgodbo Jezuso-
vega rojstva. Besedila je malo - po
dva stavka na stran - ilustracije pa
so velike, barvite in mehke, kot so
vπeË najmanjπim. Na vsaki strani je
izsek, skozi pa otrok æe vidi del do-

gajanja, ki se mu v celoti razkrije, ko obrne stran. Tako ga vabi
k vztrajnejπemu in bolj osredotoËenemu listanju. Kartonka ima
na dnu strani vpraπanje, ki je izhodiπËe za pogovor z otrokom,
otroku pa pomaga, da se laæe væivi v vsebino in da jo bolje ra-
zume. Na vsaki ilustraciji je veliko æivali, na primer, miπka, ku-
æa, muca... ki jih otrok poiπËe πe na vsaki naslednji strani. Muff
Singer, ilustracije Peter Stevenson, zaloæba OgnjiπËe. 

Ko se je moj oËe hotel poroËiti
z materjo Anne Lachs
Kadar izide nova knjiga avstrijske pisateljice
Christine Nöstlinger, je zame praznik. Malo pisa-
teljev tako tenkoËutno ujame in ubesedi otroπko
in mladostniπko obËutenje sveta. Njene zgodbe so
prepriËljive, napete, soËutne in hkrati duhovite, ju-
naki pa moralno pokonËni brez moraliziranja.

Delajo napake, a jih æelijo popraviti. Tokrat zgodbo pripoveduje
enajstletnik, ki ugotovi, da se je nova soπolka - zelo neprijetna pun-
ca - priselila v njihovo mesto zato, ker je hËi æenske, s katero se na-
merava poroËiti njegov oËe. OËe mu je vse zamolËal! Sovraænost, ra-
zoËaranje in jezo premaga πele, ko spozna, da je nova deklica v πe
veËjih teæavah kot on sam. Teæave pa imajo tudi odrasli... Knjiga se
konËa optimistiËno, vmes pa je tako zanimivo in napeto, da branja
ne moreπ odloæiti. Celovπka Mohorjeva zaloæba. 

Rok si sam Ëisti zobke
Rok si ne mara πËetkati zob, dokler mu
prijateljica Nina ne pove, da zobe napade-
jo zobni πkrati, Ëe si jih ne Ëistiπ. Skupaj se
odpravita v kopalnico. Nina mu pokaæe,
kako si pravilno oπËetkaπ zobe, Rokova
mama pa prinese peπËeno uro, da bo πËet-
kanje dovolj dolgo. Zna tudi pesmico, ki
lahko nadomesti uro. Kartonka z zavihki je namenjena malË-
kom, ki vzpostavljajo, utrjujejo ali izboljπujejo rutino skrbi za
zobe, ter je del zbirke knjig o Roku in njegovih prijateljih, ki ra-
stejo iz malËkov v vedno bolj samostojne predπolske otroke.
Zbirko odlikujejo zelo prikupne ilustracije in sugestivne zgodbe,
ki so pouËne, a hkrati ohranjajo privlaËno pravljiËno komponen-
to. Hermien Stellmacher, zaloæba MK. 

Rok zaspi sam
Ko otrok zmore zaspati sam, naredi velik razvojni
korak. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi ka-
sneje. Rok je med tistimi, ki æeli zveËer ob sebi ma-
mico πe tedaj, ko njegovi prijatelji æe zaspijo sami.
Nina mu pove, da ona zveËer gleda risbo na steni

nad svojo posteljo, da o njej sanja. Oskarju mamica prebere prav-
ljic, Mitja in Matej zaspita ob glasbi vrtljive obeπanke. Rok se od-
loËi, da bo poskusil πe sam. ZveËer najprej skrbno spravi spat svo-
je mehke igraËe, eno pa vzame πe s seboj v posteljo... Kartonka pri-
jazno in s srcem za otroka sugerira moæne naËine veËerne rutine sa-
mostojnega spanja. Odlikujejo jo zelo prikupne ilustracije, pope-
strijo pa πtevilni zavihki. Hermien Stellmacher, zaloæba MK. 
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Dinozavri • V kraljestvu 
orjaπkih kuπËarjev
V zbirki Kaj in kako je izπla navduπujoËa, bogato
ilustrirana knjiga o orjaπkih poπastih iz pradavnine.
Poglavja so zasnovana kot odgovori na vpraπanja,
ki si jih zastavlja otrok, ki o dinozavrih æe precej ve,
a bi rad izvedel πe veË in bolj podrobno. Na primer,
kakπno ≈oroæje« so imeli plenilci, kako so lovili,
kako hitri in kako bistri so bili dinozavri, kakπne vrste dinozavrov so
æivele v razliËnih okoljih, zakaj so se tako zelo razπirili, kako so skrbe-
li za mladiËe, ali so lahko nekatere vrste preæivele uniËenje... Odgovo-
ri so tehtni in poglobljeni, opremljeni z atraktivnimi skicami in slikov-
nim gradivom. Na koncu knjige so naslovi nemπkih muzejev, kjer je
mogoËe videti ostanke dinozavrov. Manfred Baur, zaloæba MK.

Planeti in potovanje po vesolju
• Odprava v vsemirje 
Pogled na bleπËeËe noËno nebo, na katerem s prostim
oËesom vidimo 3000 sijoËih toËk na æametni Ërnini,
poraja hrepenenje, da bi naπli odgovore na πtevilna
vpraπanja. Zbirka ≈Kaj in kako« odgovarja na marsi-
katero izmed njih. Na primer, kako delujejo rakete,
kako se astronavti odpravijo na sprehod po vesolju,

kakπno je naπe osonËje, kako lahko postaneπ astronavt, kaj poËne as-
tronavt v brezteænosti, kakπni so od blizu planeti naπega osonËja, ali
bomo lahko ljudje obiskali Mars... Knjiga je sicer namenjena starejπim
otrokom, a bo z odliËnim poglobljenim in zanimivim besedilom, Ëudo-
vitimi fotografijami in ilustracijami ter æivahnim oblikovanjem nav-
duπila tudi marsikaterega odraslega. Manfred Baur, zaloæba MK.

Samo midva
Mali severni medvedek se doma, kjer ni
prav niËesar razen snega in ledu, straπan-
sko dolgoËasi, zato se zelo razveseli, ko ga
obiπËe veliki medved. A kaj naj poËneta, ko
pa ni nikjer niË zanimivega? Veliki medved
pa ne misli tako. Pravi, da se zabavo vedno

najde, le poiskati jo je treba. In ga æe povabi, da se zadriËata po
ledenem hribu, se drsata po robu ledenega morja, se potopita v
sinje globine morja, zaplavata v podvodne votline ledene gore in
jahata valove. Ko se znoËi, pa opazujeta severni sij na sijajnem
nebu. Mali medvedek ni niti slutil, da je njegov dom tako zaba-
ven in lep. Slikanica ima pomenljivo sporoËilo in zelo privlaËne
ilustracije. Alice King, ilustracije Lee Holland, zaloæba UËila. 

BoæiËek
Pri zaloæbi Miπ so tudi letos izdali eno izmed slovitih boæiËnih knjig
Raymonda Briggsa. Tokrat zgodba v stripu pripoveduje, kako po-
teka BoæiËkov dan na boæiË. PreseneËenje! Pod masko radodarne-
ga hrupnega veseljaka razkrije zelo Ëloveπko osebo, ki jo moraπ
imeti rad. BoæiËek je v resnici osamljen, godrnjav star moæ, ki ne
mara budilke, dolgo sedi na straniπËu, nosi dol-
ge spodnje gate in nameni kakπno besedo le
svojemu psu in maËki. NoËno raznaπanje daril
je teæaπko delo in ker radio pravi, da bo nocoj
πe posebno slabo vreme, se BoæiËek jezi. Ko pa
na koncu dolge noËi pride domov in odpre svo-
ja darila, ugotovi - kot vi in jaz - da je veËina ne-
potrebnih... Zgodba je neubranljivo privlaËna,
smeπna do krohota in tudi ganljiva.

BoæiËni hlevËek 
Izredno prikupna kartonka prikazuje Ëu-
dovito boæiËno zgodbo æe najmanjπim
otrokom. Besedilo je moËno skrajπano, da
ga lahko razumejo, vendar ohranja vse bis-
tvene sestavine pripovedi. Drugi del zgod-
be, ki ni izraæen z besedami, pa odliËno ≈pripovedujejo« sijoËe lepe
ilustracije. Kartonko odlikujejo dobro premiπljena prilagojenost
otrokovim zmoænostim razumevanja besedila in razbiranja pripove-
di ilustracij, odliËen prevod in privlaËna estetska podoba celote. Na
zadnji strani malega bralca Ëaka πe posebno preseneËenje: knjiga se
razpre, iz nje pa izskoËi in zrase najlepπi prizor hlevËka s sveto dru-
æino, pastirji, angeli in tremi kralji. Juliet David, ilustracije Sophie
Hanton, zaloæba OgnjiπËe. 

Pesmi / Lieder
Vsestranska ustvarjalka, glasbenica in slikar-
ka Mira Blaæej, ki æe 25 let vodi otroπki in
mladinski zbor Amabilis na dvojeziËnem Ko-
roπkem, je ustvarila avtorsko pesmarico s 33
pesmimi v slovenπËini in nemπËini - nekatere
na enako melodijo druge v priredbi. Notnih
zapisov je πe veË, saj so πtevilne pesmi prireje-
ne πe za dvoglasno petje. VeËina pesmi je vse-

binsko primerna za mlade pevce, razdeljene pa so na pet sklopov:
Skozi leto, Naboæne, Adventne, BoæiËne in Razno - pesmi o
mami, o prvi zaljubljenosti, o πoli, o prijateljstvu, pozdrav dnevu,
za rojstni dan, o tem, kaj je v æivljenju pomembno... Pesmarico
bogatijo avtoriËina likovna dela in krasijo πtevilne fotografije mla-
dih pevcev. Celovπka Mohorjeva zaloæba. 

Moja prva knjiga o πahu •
Tudi ti lahko postaneπ prvak
©ahovski priroËnik je namenjen otrokom, zato bral-
ca vodi skozi osnove πaha od popolnega zaËetka sko-
zi razliËne situacije in trike - do zmage. Ob tem pa se-
veda pove, da bo potrebno vaditi in da poraz ni niË
slabega, saj se ob analizi napak veliko nauËimo. Na-
pisan je zelo prijazno, s πtevilnimi ilustracijami, ki
spremljajo poloæaj na πahovnici, s prikupnimi stripovskimi liki πahov-
skih figur, ki nagovarjajo mlade bralca, mu razloæijo razliËne otvoritve,
napade in obrambe, kombinacije in konËnice ter se kdaj pa kdaj tudi
poπalijo. Napotki so kratki in razumljivi, celotna knjiga pa deluje zelo
privlaËno. Knjiga je lahko tudi lepo in spodbudno darilo za vsako pri-
loænost! Ferenc Halász, Zoltán Géczi, zaloæba MK.

Rok ne potrebuje 
veË pleniËke
Zakaj Nina zlahka ulovi Roka? Ker Rok ne
more teËi hitreje zaradi pleniËke. Nina pono-
sno pove, da ona nosi samo hlaËke, saj æe lula
in kaka na kahlico. Enako bi lahko poskusil
tudi Rok! Mamica mu torej prinese kahlico,

Rok sede nanjo, a potem se ne zgodi niË, prav niË... Mamica pra-
vi, da bo poskusil spet jutri, Rok pa je prepriËan, da je pleniËka
najboljπa. Toda kmalu ugotovi, da so brez pleniËke æe vsi njegovi
prijateljËki. Vsi uporabljajo kahlico in videti je, da so tako zado-
voljni. Morda pa so hlaËke res boljπe? Kartonka z ilustracijami, ki
bodo navduπile malËke, in s toplo ter zabavno zgodbico olajπa in
polepπa navajanje na kahlico. Hermien Stellmacher, zaloæba MK. 

Svetopisemske zgodbe 
• BoæiË, poglej in najdi
Kartonka pripoveduje zgodbo o Jezusovem rojstvu
nekoliko drugaËe. Besedilo zvesto podaja 1. in 2.
poglavje Lukovega evangelija in 2. poglavje Mateje-
vega, toda πe bolj sugestivne so razkoπno velike, pi-
sane in s podrobnostmi bogate ilustracije. Dvostran-
ske ilustracije prikazujejo velik izsek - mesto, pokra-
jino - s πtevilnimi stavbami, vrtovi, æivalmi in ljudmi,

med katerimi so tudi svetopisemske osebe. Otrok jih poiπËe, ob tem pa
opazi πe marsikatero podrobnost. Ob vsaki ilustraciji je πe zavihek s prib-
liæno 30 igrivimi namigi, kaj bi lahko πe poiskal. Slikanica spodbuja do-
bro opazovanje, podoæivljanje zgodbe in boljπe razumevanje vsebine.
Charlote Thoroe, ilustracije Gill Guile, zaloæba OgnjiπËe.
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Bikec Ferdinand
Pomenljivo zgodbo o bikcu Ferdinandu, ki
raje sedi v senci plutovca in duha roæice, kot da
bi se bodel z drugimi bikci, je AmeriËan Mu-
nro Leaf napisal leta 1936, v letu zaËetka πpan-
ske dræavljanske vojne, dogajanje pa postavil v
©panijo. Duhovita mirovniπka pravljica v ri-
mah je takoj postala svetovna uspeπnica, a je hkrati kot Ëmrlj zbod-
la oblasti v faπistiËni ©paniji in tudi v nacistiËni NemËiji, kjer so jo
prepovedali. V slovenπËino je bila prevedena leta 1957, nova izdaja
pa ima nov prevod (Darja Marinπek) in izvirne ilustracije Roberta
Lawsona. Pravljica, ki jo lahko beremo tudi kot zgodbo za odrasle
o odloËitvi za osebno izbiro in dræavljansko neposluπnost, je po 80
letih πe vedno enako oËarljiva, moËna in povedna. Zaloæba MK. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Bistra zamisel Eme Bodikovec
• »arobni æivalski prijatelji 
Hudobna Ëarovnica, ki hoËe uniËiti Ëudoviti Gozd
prijateljstva, tokrat poπlje zmajevko Pesko, da bi
izsuπila veliko reko in spremenila cvetoËi gozd v
suho puπËavo. Zmajevka to stori tako, da z uro-
kom skamni BodikovËeve, druæino jeæev, ki pri
mlinskih kolesih skrbi za pretok reke. Uroku uide
le najmlajπa Ëlanica druæine, bistra Ema. Deklici
Lili in Erika, ki sta prijateljici æivali iz Gozda prijateljstva, se tudi to-
krat domislita, kako bi pomagali Emi in æivalim, ki jim grozi uniËenje.
Zmajevko pridobita na svojo stran s prijetno igro z vodnimi balonËki.
Igro pa bo mogoËe nadaljevati le, Ëe bo reka spet tekla... Knjiga, ki bo
πe posebno vπeË deklicam, je primerna tudi za zaËetno branje. Daisy
Meadows, zaloæba UËila International. 
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Zgodba o BoæiËu • strip,
uganke, dejavnosti, naloge
Zvezek z boæiËno zgodbo ima na vsaki levi
strani stripovsko stran, na desni strani pa so
igrive naloge, uganke in predlogi za dejavnosti.
Stripovska stran pripoveduje zgodbo Marijine-
ga oznanenja, Marijinega obiska Elizabete, Je-
zusovega rojstva, angelovo oznanilo pastirjem,
obiska svetih treh kraljev, Herodovega poboja
deËkov, begu svete druæine v Egipt in njihovo vrnitev v Galile-
jo. Naloge, ki so na vsaki desni strani zvezka, pa se veæejo na
vsakokratno dogajanje v stripu. Otrok v nalogah potuje po la-
birintu, primerja like, iπËe pare in razlike, πtetje... Na koncu
zvezka so podane reπitve. Toni Matas, ilustracije Picanyol in
Roma Bishop, zaloæba OgnjiπËe. 


