
Svit, krilati konj
Med zadnjimi knjigami, ki jih je napisal
Tone PavËek je zgodba o Svitu, ærebiËku,
ki so mu zrasla krila, in o osirotelem deË-
ku Marku, ki z njim pojezdi Ëez ves svet,
vse do zvezd. Stkana je iz neæne pravljiËne
preje, ki boæa otroπko duπo. Zdi se, kot da

pesnik oæivlja davno pozabljen ep o otroπtvu junaka in o njego-
vem tovariπtvu s krilatim konjem. Zvesta tovariπa druæi drugaË-
nost, ljubezen, zlato srce, æelja po praviËnejπem svetu... Ep kot
bisere na ogrlico niza krajπe epizode, ≈dogodke, vredne hvale« -
nenavadne pustolovπËine, ki jima jih je namenila usoda. Danijel
Demπar pa s Ërno-sivo-belimi ilustracijami zabrisanih linij in
mehkih tekstur odliËno podËrtuje pravljiËnost besedila. Zaloæba
Celjska Mohorjeva druæba.

©port • Obleci modele 
z nalepkami
Knjiga bo navduπila ustvarjalne otroke, ki
oboæujejo πporte. Predstavlja trinajst πportov:
nogomet, smuËanje in deskanje, avtomobilske
dirke, ragbi, tenis, sabljanje, atletiko, bejzbol,
ameriπki nogomet, kriket, hokej, kolesarstvo
in koπarko. Vsakemu je posveËena dvostran-
ska ilustracija, na kateri vidimo tri πportnike

med igro ali med znaËilnimi pripravami nanjo. Kratko besedilo
pripoveduje o bistvenih znaËilnostih πporta in o tem, kaj se na
ilustraciji dogaja. Otrok med veË kot 250 nalepkami sredi revi-
je poiπËe znaËilna oblaËila in dodatke ter jih nalepi na ilustraci-
jo. Tako jo dokonËa, med ustvarjanjem pa poglablja svoje vede-
nje o πportu. Zaloæba UËila International.

Rozi Hihipujs uide nesreËi •
»arobni æivalski prijatelji
Gozd prijateljstva je spet v veliki nevarnosti.
Hudobna Ëarovnica Grizelda je tokrat posla-
la svojega najmoËnejπega zmaja, da je povzro-
Ëil v gozdu uniËujoË vihar. V viharju se podiv-
jano vrti Veternik, veliki mlin na veter, ki
uravnava sapice v gozdu. »e se bo vihar πe na-
daljeval, bo odpihnilo vse æivali v gozdu, Ëa-

rovnica pa bo konËno lahko zavladala opustoπeni naravi. Muca
Zlatka se takoj odpravi v Ëloveπki svet po Lili in Eriko, ki sta æi-
valim æe veËkrat pomagali... Kako bosta uspeli ustaviti Veternik
in iz tornada reπiti druæino morskih praπiËkov Hihipujs, ki je
skrbela za Veternik? Daisy Meadows, zaloæba MK. 

Benjamin 
Starπi, pozor! Ta duhovita slikanica, v kateri
nad besedilom prevladujejo preproste, skoraj
naËeËkane ilustracije, vas utegne bolje pripra-
viti na malËkovo odraπËanje kot kup strokov-
nih priroËnikov. Quentin Blake z nekaj genial-
nimi potezami oriπe stopnje otroka - kako se
novorojenËek, prikupna roænata stvarca, spre-
meni v jastrebjega mladiËa, ki strahovito kriËi (najhuje ponoËi),
nato v slonËka, ki prevraËa pohiπtvo in poje vse, kar doseæe, pa
v merjasca, ki puπËa za seboj blatne sledove, nato v majhnega
zlovoljnega zmaja... na koncu pa v prikupnega mladeniËa.
Hura! A kaj, ko se do tedaj starπa æe spremenita v par rjavih pe-
likanov, ki radostno zaklopotata s kljunom, ko izvesta, da se bo
sin poroËil... Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.  

100 fantastiËnih vaj:
Izjemne vaje za bistre deklice 
Izjemne vaje za bistre deËke
Dva zvezka vsebujeta vsak 100 zabavnih in igrivih vaj,
pri katerih otrok poveæe pike, poiπËe razlike, sestavi sli-
ko, barva, prerisuje, πteje, povezuje enake like, iπËe pot
po labirintu, seπteva in odπteva do deset... V igri vadi,
kar mu bodo koristilo v πoli. Modri zvezek je name-
njen deËkom, roænati pa deklicam, vendar je razlika le
v izboru likov in tem (za deËke prevladujejo vozila, pri
deklicah punËke), po vsebini pa so naloge enake. Na-
loge razliËnih teæavnostnih stopenj so primerne za sta-
rejπe predπolske otroke in otroke v prvih razredih os-
novne πole. Zaloæba UËila International.

Zabava s papirjem • 
Pobarvaj, zgibaj in prilepi
Ustvarjalna knjiga je kombinacija po-
barvanke, lepljenke in preprostih origa-
mijev, s katerimi otrok ustvari sedem
slik. Najprej pobarva pobarvanko, ki
bo ozadje slike. OznaËene prostore pu-
sti bele, ker nanje prilepi manjπe kartonske like in predmete. Te
iztisne iz knjige - na primer metuljËke, Ëebelice, ptice, miπke, son-
ce, klobke volne... Nato zloæi preprost origami, na primer slona,
zajËka, raËko, kuæka, pingvina... in ga prilepi sredi ilustracije.
Barvni papir za origamije je priloæen. Treba je le slediti slikovnim
navodilom za zgibanje - korak za korakom. Ta del je najteæji, a
se ob njem otrok tudi najveË novega nauËi. Knjiga spodbuja us-
tvarjalnost in krepi spretnost rok. Zaloæba UËila International.

NauËimo se risati: Dæungla
Marsikdo zase misli, da ≈ne zna« risati, kot da bi
bilo to znanje, poloæeno v zibko. Pa ni. Kot πe mar-
siËesa drugega se je tudi risanja treba nauËiti. Ta pri-
kupni ustvarjalni priroËnik vodi uËenje po korakih,
primeren pa je tako za otroke kot za starπe in vzgo-
jitelje. Risbo zaËne z osnovnimi geometrijskimi liki -

z dvema ovaloma za glavo in telo opice, ki sedi na veji. Ko je postav-
ljena osnova, v pravem vrstnem redu dodaja podrobnosti. Prikazu-
je, kako narisati skoraj 40 risb rastlin, sadja, æivali, ljudi in predme-
tov. Pokaæe, kako risbo zaËeti s svinËnikom in dokonËati z barvica-
mi. Zadnja poglavja govorijo o barvnih odtenkih, vzorcih, razdaljah
in odsevu. Rosa M. Curto, zaloæba BP. 

Nina
Tone PavËek pripoved o Nini zaËne tako, da
se ti stisne srce. SreËno otroπtvo se zanjo kon-
Ëa, ko ji nenadoma umre mamica. Deklica na
grobu hlipa sedem dni. Potem se odpravi v
svet. Na pot æivljenja jo je poslala materina
duπa, ki jo tudi spremlja, ko sirotica blodi po svetu. Nekega
dne Nina sanja preroπke sanje, da se ji bo na koncu razpotij
nekaj razodelo. In res - konËno sreËa mladeniËa, ki je bil uso-
jen. SreËa je Ljubezen! »ez Ëas rodi hËerko Ninko. Bo Ninka
sreËnejπa od Nine? Pesnitev otrokom ne skriva muk srca, a
hkrati pove, da nas nekje zagotovo spet Ëaka sreËa. Imenitne
ilustracije Daπe SimËiË odliËno podËrtujejo stopnjevanje Ëustev
iz æalostne sivine v barvito, optimistiËno svetlobo. Zaloæba
Celjska Mohorjeva druæba. 

»ebelja cvetna abeceda
»ebelja abeceda ni takπna kot Ëloveπka,
pravi Kata Laπtro, Ëebelarka, zeliπËarica in
pesnica. »ebelam, natanËneje kranjskim
sivkam, ki jim je posvetila to nenavadno,
izvirno in sporoËilno knjigo, je namreË po-
membnejπi vrstni red cvetenja rastlin kot pa

Ëloveπka razporeditev Ërk od A do Æ. »ebelja abeceda se zato
priËne z L za lesko in s T za teloh... konËa pa z B za brπljan, ki
dá zadnjo Ëebeljo paπo. Vsaka Ërka oziroma vsaka medonosna
rastlina je predstavljena s krajπo pesmijo, ki v igrivem prepletu
besed sporoËa, zakaj je ta rastlina pomembna za Ëebele in po-
sredno za ljudi. Neæne ilustracije cvetliËne abecede (ki predstav-
lja pisane Ërke) so delo Katje TalajiÊ. Zaloæba Narava.

Kako æivijo polonice?
Ne, ni se nam narobe zapisalo - tako se v re-
snici imenujejo pikasti hroπËki, ki jim reËe-
mo ≈pikapolonica«, a to je pravilno ime le
za tisto polonico, ki ima sedem pik. Poloni-
ce imajo namreË lahko le dve piki, pa tudi
pike so razliËnih oblik, na primer rombaste,
kot pri harlekinski polonici. Knjiga Ivana Esenka razkriva z bese-
dami in fotografijami πe veË zanimivosti iz æivljenja polonic - kako
se hranijo z listnimi uπmi, kam odloæijo jajËeca, kakπna je videti nji-
hova buba in liËinka, kje jih najdemo najveË, zakaj so koristne v
vrtu... Celotno zbirko knjig Kako æivijo... odlikujejo kratka, toda
jedrnata, razumljiva, kompetentna in zelo zanimiva besedila ter
osupljivo lepe fotografije. Zaloæba Okaπi.

Mali gradbenik: Prekucnik 
• Tovornjak hruπka
V vsakem zvezku so kartonski deli velikega vozila,
ki jih otrok iztisne iz podlage, zapogne robove in
nato zlepi dele - to je zanj najteæe, ker mora sledi-
ti slikovnim navodilom - in æe je pred njim pravo
tridimenzionalno vozilo, s katerim se lahko igra -
na primer, da ga vozi po gradbiπËu. Iz zvezka lah-
ko nato iztisne πe like delavcev. Na zaËetku in na
koncu so zanimivosti o vozilu, na primer, kako je
nastalo, kakπne vrste teh vozil poznamo, kako de-
lujejo, za kaj jih uporabljamo... Sestavljanje je od-
liËna vaja v branju naËrtov, za spretnost rok, za
vztrajnost in za spodbujanje ustvarjalne igre. Za-
loæba UËila International.
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Kako æivijo ptice 
v gnezdilnicah?
Ptice, ki gnezdijo v drevesnih duplih, bi si
gnezdilnice poiskale same, Ëe ne bi ljudje
dosledno odstranjevali votlih dreves iz
gozda in sadovnjakov. Zato je prav, Ëe jim
v sadovnjaku, lahko pa tudi v parku ali v

gozdu, postavimo gnezdilnico, v tej pouËni knjigi pove Ivan
Esenko. Avtor je eden naπih najveËjih poznavalcev narave, ki zna
z besedo in fotografijo enako navduπiti otroke in odrasle. Razlo-
æi, kako narediti gnezdilnice, da jih bodo lahko uporabile razliË-
ne ptice, in predstavi tiste, ki jih bodo morda naselile. Pri vsaki
ptici pove, s Ëim nas bo razveseljevala in kako bo koristila vrtu
ali sadovnjaku. Vse predstavi s fotografijo, izbranimi podatki in
zanimivostmi. PriporoËam! Zaloæba Okaπi.
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Vitezi • Obleci modele 
z nalepkami
Slikanica obsega pribliæno 600 let evropske zgo-
dovine. PriËne se z boji med saπkimi in norman-
skimi vitezi, ki so vdrli v Anglijo v letu 1066, na-
daljuje s kriæarskimi vitezi, ki se na Bliænjem vzho-
du borijo z arabskimi vojπËaki, preide na boje
med francoskimi in angleπkimi vitezi v letu 1346
v boju za francoski prestol... V vsakem obdobju
so vitezi drugaËe oboroæeni in drugaËe obleËeni. DrugaËe so opremlje-
ni tudi na turnirju, na lovu, na pojedini, na slavju... Dogodke oriπe v
nekaj stavkih in jih prikaæe z privlaËno dvostransko ilustracijo. Otrok
ilustracijo dokonËa z veË kot 200 nalepkami oblaËil in oroæja, ob tem
pa se tudi marsikaj nauËi. PriporoËam! Zaloæba UËila International.

Ariol • OsliË kot ti in jaz,
strip
Ariol je osliËek, njegov najboljπi prijatelj je puj-
sek, na skrivaj je zaljubljen v soπolko kravico, ne-
sreËen je, ko sliπi, da osli veljajo za neumne... Vi-
dite, da trditev v naslovu dræi - prav tak je kot vi
in jaz. Prav take neumnosti uganja v πoli, prav
tako sanjari, da je junak, prav take neumnosti

blekne pred oboæevanko, prav tako se igra, da se preganja z lopovi...
Strip preveva francoski humor, ki vas hipoma odpihne v otroπtvo in Ëe
so vam bile vπeË knjige o Nikcu, boste v tem (kvalitetnem!) stripu pre-
poznali sorodnega duha. Ælahtni humor otroke nasmeji, jim nevsiljivo
preda sporoËilo, odrasli pa ga doæivljajo πe na drugi ravni. Tudi skrita
bodiËka jim ne bo uπla. PriporoËam! Emmanuel Giubert, Marc Bou-
tavant, zaloæba Vigevage knjige. 

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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Zabavna zgibanka • 
Pobarvaj, zgibaj in prilepi
Ta zvezek (knjiga) otroku odpre vrata v
ustvarjalno igro, ki ga prevzame in posr-
ka vase, da med prijetnim delom pozabi
na okolico. V njej je sedem slik, ki jih

otrok dokonËa tako, da pobarva podlago in nanjo prilepi podrob-
nosti, ki jih iztisne iz sredine revije. Osrednji del slike zaseda velik
origami, ki ga otrok sestavi iz priloæenega papirja. Treba je le slediti
preprostim navodilom in æe so iz papirja sestavljeni pikapolonica, ra-
keta, ladjica, æelva, zlata ribica, metulj, ptiË... KonËni izdelek je tridi-
menzionalna slika, na katero je otrok lahko ponosen. Sestavljanje
origamija je odliËna igra in hkrati vaja v spretnosti rok, krepi pa tudi
vztrajnost in spomin. Zaloæba UËila International.

Pravljice na gumbke 
Neæna knjiga pravljic je ena tistih ljubih knjig,
ki jo poloæiπ pod blazino, ko si za posluπanje
pravljic æe preveË zaspan - zato, da se bodo
presmuknile v sanje. V njej je 31 krajπih prav-
ljic Marinke MihelËiË, a ker se tudi uvod bere
kot pravljica, jih je 32. V uvodu izvemo, kaj
so ≈pravljice na gumbke«. To so Ëarobne

zgodbe, ki jih πepeta babiËina zbirka starih gumbov! Pripovedujejo
o æivalih, o otrocih in odraslih, o igrivih vetrËkih, o vrtnem palËku,
o igraËah na potepu, o noËni sestrici, kakrπne si je Maja vedno æe-
lela, o Nejcu, ki je izgubil prvi zobek... To je knjiga, ki bi jo zaæele-
la vsaki babici, da jo bo brala skupaj z vnuki. Zgodbice je imenit-
no ilustrirala Andreja GregoriË. Zaloæba Narava.



Jagodka, jagodna vila:
Na sonËni strani
Jagodka æivi v Ëajniku sredi diπeËih gozdnih
jagod. Njena naloga je, da zanje skrbi. Pri tem
ji pomagajo drobni prijatelji - pikapolonice,
majski hroπËi, metulji... Nekega dne priËne
tako moËno deæevati, da jim zalije dom. Mala
vila in prijatelji so mokri, jagode pa se utap-
ljajo v poplavi. Treba se bo preseliti. A kam? Jagodka dolgo iπËe
novi dom, na koncu pa zagleda opuπËeno hiπico na osonËenem
griËku... Zgodba otroka spodbuja k iskanju reπitev za teæave, k
tovariπtvu in sodelovanju, slikanico pa naredijo izredno prikup-
no πe sijoËe ilustracije, na katerih vidimo ljubko vilo, njen domek
in prijatelje æuæelke, pa tudi naravo, cvetje in jagode, iz perspek-
tive drobnih bitij. Stefanie Dahle, zaloæba Hiπa knjig. 

Pirati • Obleci modele 
z nalepkami
Pirati so obstajali vso zgodovino in so delova-
li po vsem svetu - od obal sodobne Evrope do
kitajskih morij. Nekateri pirati so pripadali
celo kraljem, kot na primer pirati, ki so ropa-
li πpanske ladje z zlatom za angleπko kraljico

Elizabeto I. Slikanica prikazuje zadnjih 700 let piratstva v 13
privlaËnih prizorih. Na vsakem prizoru - na vsaki ilustraciji - so
pirati, ki jih otrok obleËe in oboroæi z veË kot 150 nalepkami,
ilustracijo pa dokonËa πe s podrobnostmi, kot so æivali, svetil-
ke, steklenice in drugi uporabni predmeti. Knjiga spodbuja roË-
ne spretnosti in ustvarjalnost, hkrati pa otroku pomaga bolje
razumeti razπirjenost piratstva in vzroke zanj. VπeË bo tudi deË-
kom! Zaloæba UËila International.

Julija med besedami 
Julijina mamica in oËka se vedno veË prepirata,
ker se mamica ne more upreti alkoholu in ker se
po vsakem zdravljenju spet priËne pekel. Nekega
dne mamica odide. »ez Ëas oËka sreËa neko
≈teto« in druæina se preseli k njej na podeæelje. Ju-
lija dobi dva skorajbrata, namesto mame pa sitno
teto, pri kateri veljajo nova pravila. Zdi se, da bo
vse skupaj katastrofa, a potem se poËasi priËne do-
gajati tudi marsikaj lepega. S teto je lepo peËi piπkote, zna narediti ob-
lekico za Julijino punËko in ko Julija pade s skirojem, poskrbi zanjo.
Topla, optimistiËna in marsikdaj duhovita zgodba skozi oËi otroka pri-
poveduje o duπevni boleËini, o celjenju ran in o novem zaËetku. Pripo-
roËam! Petra Dvořáková, ilustracije Tanja Komadina, zaloæba Miπ.

Medvedek in zvezdno nebo
Neæna zgodba za lahko noË v rimah pripove-
duje, kaj se dogaja, ko se mali medvedek od-
pravlja spat. Na nebu zaæarijo zvezde in vse
æivali se odpravljajo domov. Tudi one gredo k
poËitku. Izredno prikupne ilustracije prikazu-
jejo jeæke, ki hiti domov, druæino miπk, ki bo
veËerjala, Ëebelji panj, v katerem vedno bolj

umirjeno pobrenËavajo Ëebele, male zajËke v brlogu, ko se z zapr-
timi oËki stiskajo k oËku... Ritem rim, hipnotiËno ponavljanje be-
sedila in zelo prikupne ilustracije pomagajo ustvariti prijetno in
varno vzduπje, ki je potrebno, da mali ≈medvedki« laæe odjadrajo
na noËno potovanje, kjer jih æe Ëakajo sladke sanje. Melanie Joyce,
ilustracije James Newman Gray, zaloæba UËila International.

Vesela poπtarica
Ljubka, sladka in vesela slikanica pripove-
duje, kaj se je zgodilo zajËici, ko je imela
rojstni dan. Poπtar skovir je pred njenimi
vrati izgubil nekaj pisem. Ker so bila na-
slovljena na njene prijatelje, se je s pismi od-
pravila na pot. Miπku je odnesla pisemce, v
katerem ga je skovir povabil na zabavo, ki bo preseneËenje za zaj-
Ëico. Prosi ga, naj se lepo obleËe. Veverica dobi enako vabilo, le da
jo skovir prosi, naj za zabavo speËe torto... Prijatelji prejemajo pi-
semca, mali bralec pa uæiva v kombinaciji ponavljanja vsebine in
naπtevanju novega - vsega, kar potrebujemo za rojstnodnevno za-
bavo. V slikanico so vlepljena pisemca, med njimi tudi eno, ki je na-
menjeno lastniku knjige. Cee Biscoe, zaloæba UËila International.
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DeËek Brin na domaËem koliπËu
• Zgodbe s konca kamene dobe
Prva iz nove zbirke knjig o æivljenju na koncu kame-
ne dobe pripoveduje o deËku Brinu, ki æivi v koliπËu
na sedanjem ljubljanskem barju, tedaj πe jezeru.
Pravkar je dopolnil devet let in dobil svoje prvo bo-
dalo. Spremljamo ga na njegov prvi lov z moæmi, se
sreËamo s popotnikom, ki prihaja z obal slane vode,
opazujemo, kako stric naredi ≈reË«, s katero lahko

vleËeπ po tleh trikrat toliko, kot bi lahko nesel, opazujemo ribolov z
drevaka... Zgodba, ki bo navduπila mlade bralce, spretno vpleta vede-
nje o æivljenju koliπËarjev, o njihovih tehniËnih doseækih, o poljih in
udomaËenih æivalih, o lovu in ribolovu, o stikih z zunanjim svetom...
PriporoËam! Ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba Miπ.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Mama je ena sama!
Rok Zajec ima nekega jutra dosti maminega
nerganja, naj vstane in se umije. Pa πe pos-
pravljati mora za seboj! Preselil se bo k pri-
jateljem, kjer je vse veliko lepπe. Sestrici pla-
neta v jok, mama pa ju tolaæi, da se bo go-
tovo vrnil. Toda pri prijateljih je vse boljπe.
Pri druæini Miπka mu je vπeË, da nikoli ne

pospravljajo igraË. Super! Dokler ni treba ponoËi na straniπËe...
Rok se raje odseli k Janu Jazbecu. A tam se ne umivajo, zato po-
noËi ni mogoËe spati... Duhovita zgodba svoje sporoËilo pove
nevsiljivo, zabavno in prijazno. NavduπujoËe ilustracije, ki prev-
zamejo domiπljijo, pa imajo πtevilne podrobnosti, ki pripovedu-
jejo πe na desetine drobnih zgodb. Jutta Langreuter, ilustracije
Stefanie Dahle, zaloæba Hiπa knjig. 

Poæar
V gozdu ob reki, kjer so æiveli Gozdniki, je
neke noËi izbruhnil uniËujoË poæar. Le sedem
Gozdnikov se je reπilo, ker so skoËili v reko.
Utonili bi, Ëe jim ne bi niæje ob reki Breæani v
reko porinili splav. K sebi pa jih niso hoteli
spustiti, Ëeπ da ni prostora. Tako se priËne dol-
ga, muËna pot beguncev, ki si iπËejo nov dom.

Srhljivo spominja na muke migrantov in na naπe odzive nanje. Ne-
sreËniki konËno najdejo neposeljeno moËvirnato obreæje. Ne tako
lepo kot gozd, a tu vsaj smejo æiveti. Nekega dne zasliπijo z reke kli-
ce na pomoË. Tujci! Jim bodo ti, ki so bili tujci vËeraj, danes poma-
gali? TenkoËutno in sporoËilno zgodbo Neli K. FilipiÊ je s navdihu-
joËimi ilustracijami opremila Bojana Dimitrovski. Zaloæba MK.
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Ariol • Gromski konj, strip
Kvaliteten strip, kot je Ariol, ima moË, da
bralca oËara kljub skromnim izraznim
sredstvom - Ërtni risbi in besedilu, ki je
omejeno na oblaËke. V Ëem je skrivnost?
Pri Ariolu v humorju dogodivπËin, ki vas
spomnijo, kako ste ga lomili kot otroci, in
v mojstrstvu rabe stripovskih izraznih

sredstev (Emmanuel Giubert, Marc Boutavant), pa tudi v vse-
bini. Pokali boste od smeha, ko boste sledili Ariolu v veËerno
kopel, pa na poËitnice k nonotu in noni, ali pa v knjigarno, kjer
dobi svoje stripe o Gromskem konju... Mene in otroke, s kate-
rimi testiram nove knjige, je druga knjiga iz zbirke stripov o os-
liËu Ariolu nasmejala prav tako kot prva. Komaj Ëakam, da za-
loæba Vigevage knjige izda πe naslednje. PriporoËam!

Gozdne æivali
Kartonka predstavlja deset gozdnih æivalih,
ki æivijo v naπih gozdovih: jeæa, veverico,
kuno, lisico, volka, srno, jelena, medveda,
moËerada in detla. Vsaka je predstavljena na
dveh straneh. Na veliki fotografiji so poime-
novani njeni znaËilni telesni deli. Nekatere
besede bodo otrokom nove, na primer ≈str-
sti« za veveriËje brke. Besedilo ob fotografiji pripoveduje, kako
æival æivi, s Ëim s prehranjuje, kako se razmnoæuje... V okvirËku
so πe zanimivosti, ki premiπljeno poudarjajo pomembne podrob-
nosti, na primer, da kuna zlatica ostaja v gozdu, belica pa se prib-
liæa Ëloveπkih bivaliπËem, da jeleni dobro plavajo, da detel jé lu-
badarje... Na koncu je zabaven kviz. Maja Bajæelj, Urπla Galien,
Tihana Kurtin Jeraj, zaloæba MK.

MeseËinska struna,
zgoπËenka
BoleËe lepo pravljico Svetlane MakaroviË
o magiËni lepoti glasbe, o Ëarobnosti ne-
vidnega sveta in o Ëloveπki krutosti, mar-
sikdo pozna v knjiæni obliki, sedaj pa je pri
zaloæbi MK izπla πe na zgoπËenki. Mese-
Ëinska struna je svileni æarek srebrne lunine svetlobe, ki ustvari
na violini struno, zaradi katere glasba zazveni nezemeljsko lepo.
A ne dobi vsak godec takπne strune, pa tudi Ëe jo dobi, ne osta-
ne na njegovi violini, ko godec pozabi, kako in zakaj jo je dobil.
Prevzetnost in pohlep jo izniËita. Zgodba pripoveduje o teækih
Ëasih lakote, ki je bila tako huda, da so otroci in odrasli umira-
li drug za drugim. Ko je od lakote umrl goslaË, je njegov sinËek
skuπal z njegovo violino zasluæiti za hrano sestrici in materi... 

©ππ! Imamo naËrt
Ko zagledajo prelepo ptico, so trije veli-
ki, ki se na naslovnici tiπËijo drug druge-
ga, istih misli - priplazili se bodo za njo
in jo ujeli z mreæo. Le najmanjπi, Ëetrti,
ki na naslovnici stoji nekoliko stran, bi k
njej pristopil tako, da bi jo lepo pozdra-
vil. Veliki ga takoj ga utiπajo s ©ππ! Toda

ko se ptici po lovsko pribliæajo, ptiËka vzleti, oni pa zgrmijo v
kup teles, rok in nog. Pa ne odnehajo! ©e drugiË in tretjiË po-
novijo trapasti naËrt, ki se vedno konËa s polomom. Le mali
pri lovu ne sodeluje, saj ve, da je tisto, s Ëimer pridobiπ zaupa-
nje ptice, prijaznost in dobrota. Se bodo do konca slikanice ve-
liki tega nauËili? Slikanico odlikujeta izvirnost pripovedi in li-
kovna estetika. PriporoËam! Chris Haughton, zaloæba MK. 

Travniπke æivali
Kartonka z veliko, Ëudovito fotografijo pred-
stavlja æivali, ki jih lahko opazujemo na naπih
travnikih: mravljo, oso, Ëebelo, hroπËa, pikapo-
lonico, krta, gosenico, metulja, murna in polæa.
Na fotografiji so pri vsaki æivali oznaËeni in poi-
menovani znaËilni telesni deli, da se otrok nauËi
pravih besed in da postane pozoren na pomen

podrobnosti, kot so goste in dolge dlaËice na Ëebeljih noæicah. Bese-
dilo ob robu predstavi osnovne podatke o æivali, o tem kje in kako
æivi, kako se razmnoæuje, kako se premika, Ëemu je koristna ali πko-
dljiva Ëloveku... Pri vsaki æivali so v posebnem okvirËku πe zanimivo-
sti. Na koncu je tudi zabaven kviz za utrjevanje novega znanja. Maja
Bajæelj, Tihana Kurtin Jeraj, zaloæba MK. 

Veliki slikovni slovar narave
Slikovni slovar je Ëudovito darilo otroku, ki
je navduπen opazovalec narave. V njem je
veË kot 600 slik, bogatih realistiËnih risb na-
ravnih okolij, rastlin in æivali. Zelo kratka
besedila z nekaj besedami pripovedujejo za-
nimivosti o tistem, kar otrok vidi na slikah.
Tu in tam je vmes πe uganka, ki mu pomaga
utrditi nova spoznanja. Vsebina je razporejena po poglavjih.
Prvo predstavlja razliËne krajine in æivljenjsko okolje v vodi in na
nebu, drugo letne Ëase, tretje rastline od dreves do cvetic in gob.
»etrto poglavje prikaæe izbor sadja in zelenjave, peto pa æivali.
Slovar spretno uravnoteæi tisto, kar je otrokom domaËe in zato
znano, s tistim, kar jim je novo, ilustracije pa povedo πe tisto, Ëe-
sar ne povedo besedila. Zaloæba MK. 
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Krokodilja grobnica
Dogajanje v novi knjigi iz priljubljene zbirke
Boæanstva in bojevniki glavna junaka, Hilasa
in Piro, odpelje iz stare GrËije v Egipt. Tja je
Pirin zvesti egiptovski suæenj, uËitelj in prija-
telj Uzeref, odnesel skrivnostno bodalo, ki bo
po prerokbi odloËilo usodo Ahaje in sosed-
njih pokrajin. Toda Uzeref je mrtev, bodalo je
izginilo, Hilasovi in Pirini sovraæniki, ki so

prav tako na lovu za bodalom, pa vse bliæe. Svet starega Egipta
jima je tuj, prepojen z moËno magijo in spletkami, s smrtjo, mo-
goËnimi bogovi, sovraæniki in zavezniki, usodo... Napeta zgod-
ba, bogata s πtevilnimi zelo verjetnimi zgodovinskimi podrob-
nostmi, ki se dogaja pred 3.500 leti, bralca posrka v vrtinec do-
godkov. PriporoËam! Michelle Paver, zaloæba Miπ. 

»udoviti origami,
ustvarjalna knjiga + papir
Ustvarjalna knjiga prikazuje, kako izdelati Ëudovite
predmete v tehniki stare japonske umetnosti zgiba-
nja papirja. S pomoËjo jasnih navodil in veliko foto-
grafij korak za korakom pokaæe, kako ustvariti raz-
liËne πkatle, igraËe, okraske za vsakdan ali za praz-
nike, gibljive figurice in darila. Na primer, ljubko
koπarico za drobnarije, super vrtavko, okvir za sliko, velikonoËnega
zajËka, cvetje iz tulipana, leteËega zmaja, helikopter, ptico... Zlaga-
nje origamija je zabavno in koristno preæivljanje Ëasa. Razvija roËne
spretnosti, spodbuja domiπljijo in ustvarjalnost, pa tudi zmoænost
razbiranja naËrta in sledenja navodil. Knjigi so priloæeni mavriËni
origami papirji. Jennifer Sanderson, Jessica Moon, zaloæba MK. 


