
Psi pasme greπnega kozla
Pasme ≈greπnega kozla« ne boste naπli v sez-
namih pasjih pasem, pa so povsod zelo raz-
πirjeni. Zanje je znaËilno, da morajo prevzeti
odgovornost za vse - za prdec, ki prismrdi iz-
pod mize med druæinskim kosilom, za stra-
πen nered v vrtni uti, za jajca, ki se razbijejo
med raztovarjanjem... In ker so krivi, dobijo
mnogo brc in πe veË hruljenja. Prav in praviË-

no? Ne. Ne! Reπljivo? Da. Tako vsaj pravita psa, ki sta v tej za-
bavni knjigi priπla na odliËno poslovno zamisel, da bi postala de-
æurna greπna kozla za plaËilo. V gotovini, seveda. Zgodba, ob
kateri se krohotaπ, saj ljudi razgalja pogled z oËiπËa psa, ima po-
sejanih mnogo bodiËk. Knjiga je namenjena zaËetnim bralcem.
Ross Collins, zaloæba Skrivnost. 

Rad æivim
Slikanica v rimah nagovarja otroke od druge-
ga leta dalje. Gre za naπtevanje, zakaj vse
otrok rad æivi: ker se veseli vsakega dneva, ker
se vsak dan nauËi kaj novega, ker se niËesar ne
boji, ker ga ni sram joka, ker ga ima mamica
rada, ker se oËka z njim igra... To so pozitivne

afirmacije, ljubeËe in spodbudne misli, ki bi si jih æe otroci morali
povedati Ëim veËkrat, Ëim pogosteje. Sebi po tihem in vsem drugim
naglas. Pozitivno miπljenje osreËuje tistega, ki ima lepe misli, izre-
Ëene pozitivne misli pa tudi vse v okolici. Otroku zelo koristi, Ëe ga
nauËimo, da afirmacije Ëim prej ponotranji! Slikanica je preprosto,
toda uËinkovito ilustrirana (Eva Zver), na koncu pa je prostor tudi
za otrokove risbe. Sanja Æontar, zaloæba Zavod Odprto srce. 

Kako se je pogumni oËka 
nehal bati tujcev
Prikupna slikanica sirsko-nemπkega pisatelja Rafika
Schamija pripoveduje zgodbo o oËku, ki je najboljπi.
Velik je in moËan, pameten in potrpeæljiv, zabaven in
pogumen. ©e celo Ëarati zna! Odkar ni veË mamice,
za svojo hËerkico naredi vse. Le nekaj je Ëudnega -
pogumni oËka se boji tujcev, πe posebno tistih, ki

imajo temno koæo. HËerkica sklene, da mu bo pomagala strah pre-
magati. Nekega dne se pojavi odliËna priloænost - na rojstni dan jo k
sebi domov povabi soπolka, ki je priπla iz Tanzanije. Deklica prosi oË-
ka, da bi na rojstni dan priπel Ëarat... Slikanica duhovito razbija pred-
sodke in odraslim pokaæe svet tako, kot ga vidijo otroci. Zanje je bar-
va koæe nepomembna! Ilustracije Ole Könnecke, zaloæba Zala. 

Rada se imam
Prikupna slikanica sugestivno, v prvi
osebi, pripoveduje, zakaj vse se ima
otrok rad - rad ima svoje telo, nogice in
rokice, Ëeprav so vËasih nagajive, rad se
ima, ker se igra, ker nariπe risbico oËku
in mamici, ker obriπe solzico sestrici, ker
kdaj naredi kaj smeπnega, ker Ëofota po luæah, pa tudi, kadar
kdaj Ëesa ne zna. Namen rimanega besedila je usvajanje pozitiv-
nih afirmacij o sebi. Pomembno je, da si otrok ustvari o sebi po-
zitivno podobo in da se nauËi, kako jo vsakodnevno utrjevati.
Besedilo in ilustracije sta zato namerno preprosta - slikanico
bodo razumeli æe otroci od drugega leta dalje. Zaradi velikih ti-
skanih Ërk je primerna tudi za prve vaje v branju. Sanja Æontar,
ilustracije Eva Zver, zaloæba Zavod Odprto srce. 

Moja baletna torbica
Baletna torbica je zelo prikupna slikanica z
roËajem in s preklopom naslovnice, tako da
se res lahko nosi kot torbica. V slikanici je
osem krajπih zgodb, ki pripovedujejo o dogo-
divπËinah malih balerin. Spoznamo deklice,
ki se rade graciozno vrtijo, ki uæivajo ob ple-
su na lepe melodije in jim ni teæko vaditi ure
in ure, da doseæejo lahkotno gibanje. Znajo prenesti prva razoËaranja,
premagati srameæljivost in domiπljavost. Spoznajo, da je dobro sodelo-
vanje v skupini in tovariπtvo pogosto πe pomembnejπe od plesa. Vmes
pa so tudi pravljiËni motivi, na primer, o Ëudeænih plesnih Ëeveljcih. Sli-
kanica je bogato ilustrirana, slikanica pa bo πe posebno vπeË deklicam,
ki si tudi same æelijo postati balerine. Zaloæba UËila International.

Konec πole • Obleci modele 
z nalepkami
Za konec πole je v πolski telovadnici velik ples.
Vsi se vznemirjeno pripravljajo nanj. Otrok z
veË kot 350 nalepkami obleËe tri dekleta in tri
fante, ki se odpravljajo na ples. Z njimi ≈po-
merja« in ≈izbira« oblaËila, ki jih kombinira
poljubno ali po namigih iz besedila. Nato jim
izbere πe Ëevlje in modne dodatke. Pomaga jim
okrasiti prostor za ples, urediti priËeske, pripraviti pogostitev,
spremlja jih na fotografiranje pred plesom, jih preobleËe za zabavo
v diskoteki, po plesu pa jih ≈preobleËe« v piæame, saj bodo dekleta
prespala pri eni izmed prijateljic. Zvezek z zelo prikupnimi ilustra-
cijami in zgodbo, ki vabi v sanjarjenje, nudi ure zabave za ustvarjal-
ne modne navduπence. Zaloæba UËila International.

Dobri zlobni volk
Volk ljubeËe poljubi svoja volkca in se odpravi v
mraz in temo, da bi druæini priskrbel hrano. V gozdu
res najde ≈hrano«, a kaj, ko so to zajec, kozliËek in
jelenËek, ti pa se mu preveË smilijo, da bi jih stlaËil v
svojo malho, saj tudi zajca doma Ëakajo laËni otroci,

kozliËek nabira suhljad za premraæeno babico, jelenËek pa pomaga
raznaπati darila za otroke. Volk v tej pravljici ni zloben in neusmiljen.
Vse po vrsti izpusti, a kaj bo z njegovimi laËnimi volËiËi? Kako potem
dobi hrano, ne povem, ker... kdo pa bo potem πe verjel, da je zloben
in straπen? Topla in humorna zgodba poudarja pomen soËutja, dobro-
te in soæitja. Spodbuja k iskanju reπitev, ki so ugodne za vse vpletene.
Julie Bind, ilustracije Michaël Derullieux, zaloæba Zala.

Zeleni gressinghamski moæje
Tom je star ravno prav, da ga poπljejo z do-
maËega gradu na striËev grad, kjer bo postal
paæ, kar je zaËetek uka, da nekoË morda po-
staneπ vitez. KonËno se mu bo priËelo kaj do-
gajati! Na pot odjaha v spremstvu enega sa-
mega moæa, saj bi veliko in bogato spremstvo
lahko privabilo gozdne razbojnike. Ampak...
razbojniki ju vseeno takoj sklatijo s konja. Sami sebi pravijo
zeleni gressinghamski moæje, Ëeprav so pravzaprav rjavi - ker
se umazanijo tako manj vidi. Vodi jih Robin, ki je obleËen kot
æenska... Zabavna in napeta srednjeveπka zgodba, ki je paro-
dija na Robina Hooda, bo navduπila zaËetne bralce. Pssst!
VπeË bo tudi fantom, ki sicer ne berejo radi... Philip Ardagh,
ilustracije Mike Phillips, zaloæba Skrivnost. 

1000 zanimivosti o æivalih 
Pisana, zelo privlaËno oblikovana knjiga
predstavlja osupljive zanimivosti o æivalih z
vsega sveta. Na primer, da tasmanskemu
vragu pordijo uπesa, ko se razjezi, da ima æi-
rafa veË kot pol metra dolg, modro-Ërn je-
zik, da so vombatovi iztrebki kockasti, da
polh v hladnem okolju lahko spi veË pot 6
mesecev, da je v sovjem vratu kar 14 kosti,

v Ëloveπkem pa le 7, da lahko krokodil hitro sklene Ëeljusti, razklene
pa le poËasi, ker ima preslabotne miπice... Na vsaki strani je tudi ve-
lika fotografija ene izmed æivali. Podatki sicer niso urejeni kot v pri-
roËniku o æivalih, bodo pa zagotovo navduπili male bralce (pa tudi
odrasle) in jih povabili, da si o izbranih æivalih poiπËejo πe veË podat-
kov v drugih virih. Zaloæba UËila International.

Gospa Marija
NekoË je bila gospa Marija uËiteljica. Imela je
dom. In πe prej ljube starπe. In sedaj... sedaj ji je
ostala le zmeËkana fotografija iz sreËnih Ëasov.
Kadar deæuje, se Marija, brezdomka in Ëudaki-
nja, zateËe pod staro zaveso za tuπ, pregrnjeno
Ëez klop v parku, in gleda fotografijo. Æeli si, da
bi kdo spregovoril z njo, jo objel in poboæal. Ne-
kega dne pa pod njeno zaveso pokuka mala Lucija... Ganljiva zgodba,
ki ima svetel, optimistiËen konec, otrokom z obËutkom in nevsiljivo
odgovori na vpraπanja o brezdomcih. Nakaæe moænosti, kako jim na-
kloniti toplino, ki jo vsi potrebujemo prav toliko kot hrano in dom.
Naj bo svet jutri lepπi za vse! Slikanico odlikujejo duhovite ilustracije
Raüla Gesalíja. Cesc Noguera, zaloæba Zala.   

Kako æivijo: Metulji • »ebele
Ivan Esenko je avtor zbirke knjiæic, ki otrokom
primerno pripoveduje o æivljenju æivali v naπi
okolici. Knjiæice so kot poveËevalno steklo,
skozi katero zagledamo Ëudeæe narave. Na pri-
mer, Ëebela v svojem æivljenju odigra mnogo
vlog. Ko se izvali, je najprej Ëistilka celice in
okolice panja, nato se ji razvijejo mleËne æleze,
da lahko postane dojilja liËinkam. Za tem se ji
razvijejo voskovne æleze, da lahko postane gra-
diteljica satja. Potem postane straæarka panja in
πele nazadnje paπna Ëebela. Pri metuljih, na pri-
mer, pa je tako, da se samci in samice najdejo
po vonju, nato pa sporazumejo z barvami kril. Besedila so krat-
ka, toda tehtna, s podatki, ki prevzamejo tudi odraslega bralca.
Fotografije pa so osupljivo lepe! Zaloæba Okaπi.
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Zgodba o vrani
Stara indijanska pripovedka pravi, da je vrana,
Ërna in raskavo krakajoËa, nekoË bila prelepa,
Ëudovito pisana in blagoglasa ptica. Æalostno je
poËrnela πele takrat, ko je poletela na nevarno
pot, daleË v viπave, nad oblake, vse do æareËega
sonca, da ga v imenu vseh zaprosi, naj poπlje ne-
kaj toplote æivalim na zemljo, sicer bodo umrle v

ledeni zimi. Zgodba pripoveduje o pogumu, nesebiËnosti in o ærtvo-
vanju za skupno dobro. Opozarja, da ne bi smeli nikogar soditi po
zunanjosti. Spodbuja k iskanju notranje lepote. Pove, da je tudi v
najgrπem gotovo nekaj lepega, kot se lepo leskeËe celo vranino Ërno
perje. Indijansko zgodbo je v tej slikanici v rimah ubesedila Naomi
Howarth in jo opremila s sugestivnimi ilustracijami. Zaloæba Zala.
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Lahko noË • Medvedek
Benjamin
Ko mora zveËer medvedek Benjamin do-
mov z igriπËa, si prav niË ne æeli v posteljo.
Veliko preveË poskoËnega se πe poËuti. Ma-
mica mu pripravi kopel, oËka toplo skode-
lico mleka, sestrica mu pomaga, da si umi-
je zobe, mamica mu prebere pravljico... Benjamin pa je πe vedno
poskoËen. Slikanica z zelo prikupnimi ilustracijami je namenjena
utrjevanju veËernega rituala, ki pomaga malim ≈medvedkom«, da
prijetno in lahkotno zdrsnejo iz æivahnosti v umirjenost, ki je nuj-
na, Ëe naj otrok zaspi. Branje slikanice otroku pomaga, da vzljubi
mirne, tihe trenutke, ko je preprosto sreËen v ljubeËi bliæini doma-
Ëih. Slikanica sodi v zbirko πtirih knjig o Medvedku Benjaminu.
Claire Freedman, ilustracije Steve Smallman, zaloæba Druæina. 

Prosim • Medvedek Benjamin 
Medvedek Benjamin je prikupna in poskoËna ose-
bica, takπna, ki s πirokim, nalezljivim nasmehom
plane iz ene dogodivπËine v drugo, toda pri tem ve-
likokrat pozabi na besedico ≈prosim«. Prosim, ali
se vam lahko pridruæim pri valjenju snega, da
bomo naredili sneæaka, prosim, ali se lahko sankam
s teboj, prosim, ali se lahko s teboj drsam na zaplati ledu... »e bi Be-
njamin tako rekel, bi bila igra za vse veliko prijetnejπa, mu prijazno po-
vedo prijatelji. Saj bi rekel, Ëe bi se le spomnil. Na koncu slikanice pa
Benjamin preseneti vse, πe celo bralca! Zbirka zabavnih slikanic z oËar-
ljivimi ilustracijami otroke uËi pomembnih besed in osnov socialnih
veπËin. Claire Freedman, ilustracije Steve Smallman, zaloæba Druæina.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
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Lov za zakladom:V æivalskem
vrtu • Po mestu
Novi kartonki sta ≈razpiranki« , t.j. slikanici, ki se
med obraËanjem strani razpreta na skoraj dvakrat
veËjo povrπino - v plakat. Tema prva razpiranke so æi-
vali v æivalskem vrtu - afriπke æivali, æivali iz dæungle,
iz polarnega obmoËja, morske æivali in ptice. Vsaka
skupina je predstavljena s fotografijami znaËilnih
predstavnikov. Nekatere se veËkrat ponovijo, otroko-
va naloga pa je, da jih najde. Pri tem mora dobro opa-
zovati fotografije, primerjati oblike æivali in jih πteti.
Tema druge razpiranke je mesto. V mestu na enak na-
Ëin opazuje, iπËe, πteje in primerja predmete na træni-

ci, v trgovini, v parku, v vrtcu in med cestnimi vozili. Na vsaki strani raz-
piranke pa se nekje skrivata πe medvedek ali pa metuljËek. Zaloæba MK.  

Moja Ëudovita... roænata
torbica • modra torbica
V kartonski πkatli v obliki torbice se skriva
πest zvezkov z igrivimi nalogami, ki imajo pri-
loæene nalepke. Skupaj je nalepk veË kot 350,
otrok pa jih lepi v knjiæice, ko reπuje naloge.
Naloge spodbujajo dobro opazovanje, drob-
ne nalepke pa spretnost rok. Otrok iπËe pot
po labirintu, πteje, opazuje in primerja barvne
odtenke, primerja oblike, opazuje, kaj manj-
ka, z nalepkami sestavi puzzle, vpiπe manjka-

joËe Ërke, prebere kratke besede, raËuna s πtevili do 10, piπe πtevilke...
Roænata torbica je namenjena deklicam, modra pa deËkom. Vsebina
obeh je smiselno enaka, razliËni sta le vizualno. Zaloæba MK. 



Sveto pismo v stripu
Velika knjiga v stripu pripoveduje zgodbe
stare in nove zaveze. Predstavljenih je 60
zgodb, stripovska oblika pa jih z likovno
govorico, ki omogoËa vizualizacijo pokraji-
ne, oseb, predmetov, napetosti, Ëustev... na-
redi πe posebno sugestivne. Primerne so æe
za otroke od πestega leta dalje, vπeË pa bodo
tudi mladini in odraslim. Pripovedna moË
stripa obiËajno bolj temelji na likovni podobi kot na besedilu, pri
tem stripu pa je nekaj posebnega. Besedila v oblaËkih namreË
sploh niso prirejena, ampak so izbrana in natanËno povzeta po
Svetem pismu. Veliko delo sta opravila dva katalonska ustvarjal-
ca - ilustrator Joseph Lluís Martínez i Picañol in publicist Toni
Matas. Prevod Andrej Turk, zaloæba Druæina.

Menjalnica sanj
Oliver vpraπa atija, kje je Deæela sanj, o kateri pripo-
veduje knjiga, ki mu jo bere vsak veËer. Ali bi smel
tja? Lahko, Ëe bo zelo previden... Oliver takoj izdela
leteËo ribo, zraËno plovilo, ki prebija zvoËne zidove.
Nato steËe na podstreπje in s Ëarobnim kljuËkom od-

pre skrivno loputo v πtudijsko sobo uËenjaka po imenu Charles Dar-
win, iz rodu govoreËih psov. Tako se priËne njuna dogodivπËina v
Deæeli sanj, kjer lahko sanje zamenjaπ za drugaËne, boljπe. Slikanica
je pravi ognjemet domiπljije. NiË ni veË trdnega, vsebina se preliva iz
enega prizora v drugega, pomenljivo in duhovito, mojstrsko pripo-
ved pa dopolnjujejo ilustracije, ki pripovedujejo vzporedne zgodbe.
Milan Dekleva, ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba MK.  

ZvoËnica Tu! Tu! Tu! • kartonka 
s 5 zvoki
Kartonka najmlajπe vabi v svet zvokov glasbil in k
osredotoËenemu opazovanju in odkrivanju tistega,
kar se skriva pod zavihki. Na dvojnih straneh je ve-
lika, sijoËe pisana fotografija majhnega otroka in nje-
govih igraË. Med predmeti, ki ga obdajajo, je tudi
igraËa s glasbilom - opica s kitaro, medvedek z bobenËkom - ali pa le
zvoËna igraËa, kot so zvonËki, trobenta in ropotulje. A kje se na sosed-
nji strani skriva ta igraËa? Je morda pod katerim izmed zavihkov? Ko
otrok dviguje zavihke, zasliπi pet razliËnih zvokov. Kratka, skrbno pre-
miπljena besedila so namenjena πirjenju otrokovega besednega zakla-
da - besed za glasbila, igraËe, uporabne premete in njihove najbolj
opazne lastnosti - velik, dolg, visok, rumen, Ërtast... Zaloæba MK.

Mumija Dumi in zlati skarabej
Pred tisoËletji je faraon poloæil sinËku med zavo-
je zlatega skarabeja, da bi ga vodil skozi veËnost.
TisoËletja kasneje je strela treπËila v tovornjak, ki
vozil njegovo mumijo Ëez nizozemsko podeæelje.
Tovornjak se je prevrnil, oæivljena mumija pa je
zbeæala v temo. Si predstavljate, da neke noËi, ko
zunaj divja nevihta, najdete v svoji sobi æivo mu-
mijo, ki prav ogabno smrdi? Gorazd in njegov oËka po prvem πo-
ku skleneta, da bo mumija ostala z njima. Ampak ≈drugaËnim« ni
nikjer lahko. DeËek, za katerega vsi menijo, da je iznakaæen od ope-
klin, kmalu razgali zakoreninjeno sovraπtvo do tujcev in drugaËnih.
Zabavna, optimistiËna zgodba ima moËno sporoËilo, primerno so-
dobnemu Ëasu. Tosca Menten, ilustracije Elly Hees, zaloæba MK. 

Pesmice o srËecu • pesmarica + CD
Pesmarica z ljubimi ilustracijami Jelke Reichman, je
zbirka dvanajstih skladb za otroke. Vsaka pesem ima
notni zapis in loËen zapis besedila ter ilustracijo. Vse
pesmi so tudi na priloæenem CD v vokalno-inπtru-
mentalni interpretaciji mladih pevcev Glasbene mati-
ce Ljubljana pod vodstvom zborovodkinje Irme
MoËnik. Izbrane pesmi so delo domaËih in tujih av-
torjev, skladateljev in piscev besedil: Emila AdamiËa, Maksa Pirnika,
Mira Kokola, Tomaæa Habeta, Damjana MoËnika, Joæeta Humerja,
Danila Goriπka, Bine ©tampe Æmavc, pa J. S. Bacha, J. P. Martinija in F.
Mendelssohna. Dve pesmi sta slovenski ljudski, vmes pa je tudi nova pe-
sem Damijana MoËnika na besedilo Bine ©tampe Æmavc. Zaloæba MK. 
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Moje prve: Barve • Besede • Kmetija •
©tevila
©tiri manjπe kartonke, primerno velike za majhne rokice, so name-
njene najmlajπim otrokom, tudi æe dojenËkom. Predstavljajo foto-
grafije predmetov iz otrokovega domaËega okolja, na primer, igra-

Ëe, sadje, æivali na kmetiji, oblaËila, hra-
no, pohiπtvo... Ob pisanih fotografijah
so zapisane besede, ki so skrbno izbra-
ne tako, da πirijo otrokov besedni za-
klad. To bo v oporo starπem, da otrok
ne sliπi v domaËem okolju le pogovor-
nih besed, kot so ≈πalca, kanglca, ve-
karca«, ampak otrok spozna tudi bese-
de ≈skodelica, vedrce in budilka«. Vse-
bina otroka spodbuja k dobremu opa-
zovanju in h prepoznavanju predmetov
na fotografijah. Zaloæba MK. 
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Gospod Vesel 
in gospa Mrak
Gospa Mrak je vsa v Ërnem. Sitnoba je,
njena hiπa je zanemarjena, vrt prazen.
Nejevoljno opreza za novim sosedom,
gospodom Veselom, ki je pisan, dobro-

voljen in zabaven. Gospod Vesel bi sosedo rad spoznal, ona pa kuje
naËrte, kako bi se ga odkriæala. Toda gospod Vesel je svoj vrt zasa-
dil s Ëudovitimi rastlinami in nekaj semen je veter odpihnil tudi na
vrt gospe Mrak... »udovite ilustracije pretanjeno prikazujejo, kako
veselje in optimizem ogrejeta mrzlo srce, barve pa premagujejo mra-
kobno Ërnino. Knjigo lahko razumemo kot toplo slikanico o pome-
nu prijaznosti in dobre volje, lahko pa tudi kot poetiËno pripoved za
odrasle - o tem, kaj premaga mrak v duπi. Antoine Schneider, ilustra-
cije Susanne Strasser, zaloæba Zala. 

Moj fant? 
Mija je v πoli tako srameæljiva, da le steæka kaj
pove. Obraz ji zalije rdeËica, besede pa se izgubi-
jo. Doma in s prijatelji je Ëisto drugaËna. Rada
se smeji πalam, ki jih stresa njen najboljπi prija-
telj Jaka, in kadar je s prijateljicami, se z metlo v
roki derejo kot pevske zvezde. Soπolci æe odkri-
vajo prve simpatije in zato se tudi Mija znajde

pred vpraπanjem, ali ji ni morda z Jakom zato tako prijetno, ker je
zaljubljena vanj. Kakπna je razlika med prijateljstvom in zaljublje-
nostjo? Prikupna zgodba iz zbirke ≈Dajmo, dekleta« s proniclji-
vostjo in z empatijo neæno razgrinja vpraπanja odraπËanja. Obzirno
nakazuje moæne odgovore. Knjiga je primerna tudi za zaËetne bral-
ce. Meredith Badger, ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba Skrivnost. 
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Don
Ta knjiga pesnitev o psu Donu je
ena tistih, ki jo poboæaπ po ilustraci-
ji s konicami prstov, preizkusiπ,
kako se prilega prsnemu koπu in πe-

le nato priËneπ brati. Zadnje je, kar je pisal Tone PavËek in ni
povsem dokonËana. Njegova hËi Saπa pravi, da bi potreboval
πe Ëasa, da bi jo preËistil, kaj popravil, kaj dodal, strnil nit... a
mu je zmanjkalo Ëasa. Pesnitev - pravzaprav veË njih - pripo-
veduje o psu Donu, o tem, kako si je sam naπel dom in svoje-
ga deËka, poskrbel za druæino zajËkov, pregnal nespametne tu-
riste... Zabavne, ganljive in πaljive rime bodo vπeË otrokom.
Odraslim pa bo vπeË pomenljiva pesnitev, ki je svetovnonazor-
ski dialog med starim sivim volkom in Donom, ki je pes. Ilu-
stracije Maja Kastelic, zaloæba Sanje. 

Vihec iz Vrhoviπnika
Ljubitelji knjiænih poslastic, pozor! Pri zaloæbi Sa-
nje je izπla velika knjiga zgodb nizozemske ≈kra-
ljice otroπke literature« Annie M. G. Schmidt. Sli-
kanica - pravi otroπki zaklad - je zbirka kratkih
zgodb o Vihcu, fantu z rdeËim tovornjakom. Ne-
kega dne v parku spozna golobico DulËi, ki mu
pove, da bi se lahko vselil v okrogel stolp na vrhu
visoke stolpnice. Tako se priËne vrsta dogodivπËin, v katerih Vi-
hec pridobi prijatelje: πËurka Æuæo, knjigarnarja gospoda Pere-
snika, druæino TopotaËev, deklico Neæko... in se izkaæe kot soËu-
ten, prijateljski, domiseln, pogumen deËek. Zabavne zgodbe pri-
povedujejo o pomenu prijateljstva, o premagovanju strahu, o
tem, kako pomembno je narediti prav, Ëeprav to ni najlaæja pot...
Knjigo odlikujejo Ëudovite ilustracije Fiep Westendorp.

Vsi tukaj, vsi skupaj!
V Ëasu, ko se zgoπËa nelagodje zaradi tuj-
cev, migrantov in ubeænikov, je ta slikanica,
ki otrokom pomaga razumeti razlike in
enakosti med ljudmi, zelo dragocena. Rav-
no prav zabavno in ravno prav resno pripo-
veduje, da smo po izvoru vsi ljudje enaki in
da æe od nekdaj poËnemo enake stvari - pi-
jemo in jemo, se prepiramo in prijateljujemo, se igramo in poje-
mo. Æe od nekdaj pa tudi odhajamo drugam - ker radi potuje-
mo in zato, ker moramo zapustiti dom, da preæivimo. V nada-
ljevanju otrokom primerno pojasni πtevilne stereotipe in pred-
sodke do tujcev. Pa tudi, kako jih premagati, kako videti sebe in
svojo deæelo kot delËek Ëudovito pisanega, raznolikega svetov-
nega mozaika. Anja Tuckermann, Tine Schultz, zaloæba Zala.

Oprosti • Medvedek 
Benjamin
Benjamin je tiste vrste medvedek, ki vse na-
redi z veliko navduπenja, na vrat na nos, ne
da bi prej pomislil, kaj se lahko zgodi. In Be-
njaminu se vedno kaj ≈zgodi«. Na primer,
Krokiju z ribiπko palico sklati klobuk v reko,

v Flekija nameËe pesek iz peskovnika, »rta iz spanja prebudi s hu-
ronskim buuu!... Æe res, da ni hotel niË slabega, ampak opraviËi se
pa tudi ne. Na to πe pomisli ne. Ko pa mu nek kolesar po nesreËi
povozi jagode, ki jih je s trudom nabral, se razjezi, Ëeπ, vsaj opravi-
Ëil bi se mi lahko... Tedaj se domisli, da se tudi sam ni nikomur
opraviËil. Prikupna zgodbica male medvedke opozarja, da je iskren
≈oprosti« pomembna beseda za dobre odnose! Claire Freedman,
ilustracije Steve Smallman, zaloæba Druæina. 

Zabavne aktivnosti na 
prostem • Ni mi dolgËas!
Kdo pravi, da se otroci dolgoËasijo, Ëe ni raËunal-
nika in telefona, ter da se noËejo igrati v naravi? Ta
knjiga pokaæe, kaj vse lahko poËnejo v naravi, tudi
v mestu, na bliænjem travniku, v parku, na vrtu in
na ulici. Predlaga veË kot 65 dejavnosti, pri katerih
bodo otroci uæivali v ustvarjalnosti, raziskovanju
in detektivskem odkrivanju ≈skrivnosti« Ëudovite-

ga sveta, ki nas obdaja, ob tem pa se πe kaj nauËili. Na primer? V lonË-
ke bi zasadili rastline, ki so poËivaliπËe za æivali. Iskali bi sledi æivali in
ugotovili, koliko razliËnih rastlin je v najbliæji okolici. Ustvarili bi mini
ribnik v plastiËni posodi, naredili lutke iz trave in ptiËje krmilnice iz od-
padne embalaæe... Ta knjiga je sijajen vodnik dobrih idej! Jo Schofield,
Fiona Danks, zaloæba MK.

Hvala • Medvedek Benjamin 
Medvedek Benjamin je prisrËen, vedno po-
skoËen in prijateljski - ni pa mojster besed,
kot sta ≈oprosti« in ≈prosim«. NiË Ëudnega,
Ëe tudi na ≈hvala« pogosto pozabi, Ëeprav
hvaleænost obËuti. Ima pa prijatelje, ki ga tiho
opomnijo, kadar se komu pozabi zahvaliti za
prijaznost. In lepega dne se Benjamin Ëisto sam domisli zahvale. S to
drobno besedo razveseli in nagradi prijatelja, ki mu je odstopil gu-
galnico. Kmalu postane pravi mojster in potem je on tisti, ki opozar-
ja prijatelje, ki na zahvalo πe pozabljajo. Zbirka slikanic o medved-
ku Benjaminu preprosto in prijazno, s prikupnimi zgodbicami in z
zelo privlaËnimi ilustracijami, uËi otroke osnov socialnih spretnosti.
Claire Freedman, ilustracije Steve Smallman, zaloæba Druæina. 
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Kako sta se skuπala 
Butalec in TepanjËan
Butalci in TepanjËani so se vedno kosa-
li v modrosti. Tistega dne je Butalec ne-
sel nekaj v koπku, pokritem z listjem, pa
si ni mogel kaj, da ne bi izzval Tepanj-
Ëana, ali bi on, ki je leπËerba modrosti

in bakla uËenosti, uganil, kaj ima. »e ugane, mu bo dal vse
breskve, ki jih nese. Humor se praviloma postara hitreje kot dru-
ge zvrsti literature, toda za butalske zgodbe to ne velja. Morda
zato, ker vsak med nami osebno pozna vsaj enega, Ëe ne veË Bu-
talcev? Da smo z Butalci gotovo v ælahti, veπ tudi tako, da si ne
moreπ kaj, da ne bi navijal proti TepanjËanu. Na koncu smo
prav ponosni, kako smo ga ukanili, ko smo mu ponudili babo!
Fran MilËinski, ilustracije Ana Razpotnik Donati, zaloæba Sanje.

SebiËni velikan
Pravljica Oscarja Wildea pripoveduje o veli-
kanu, ki je imel Ëudovit vrt. Za visoko ogra-
do so cvetele Ëudovite roæe, zorela breskova
drevesa in pele ptice. Sedem let so se v vrt pri-
hajali igrat otroci, ne da bi vedeli, Ëigav je vrt.
Potem pa se je nekega dne vrnil velikan in jih
nagnal. Vrt je njegov, samo njegov! Prestra-
πeni otroci so se poslej potikali po praπnih
ulicah, v velikanovem vrtu pa se je za dolga leta naselila pusta, le-
dena zima... PoetiËna pravljica pripoveduje o srcu, o sebiËnosti in
o velikoduπnosti, o tem, kako pomembni so soËutje, ljubezen in
deljenje tistega, kar je lepo, o tem, kaj razsvetli naπa æivljenja in jih
naredi smiselna. Ilustracije Petra Preæelj, zaloæba Sanje. 


