
RdeËa ali zakaj zasmehovanje
ni smeπno
Rok zardeva. Ja, in? To lahko vpraπa le, kdor ni
sam obËutil, kako je, ko ti vroËe zaæari obraz in
si rdeË kot paradiænik, kot paprika, kot kuhan
rak..., da lahko vsi vidijo, kako se poËutiπ. Neob-
zirna, toda nedolæna opazka se poËasi v stopnju-

je sploπno zasmehovanje, ki na koncu prerase v fiziËno nasilje - Pavle
se Roka loti s pestmi. »eprav marsikomu æe dolgo ni veË prav, kar se
dogaja, se nihËe ne upa postaviti zanj. Res ne? Slikanica govori o za-
smehovanju odkrito in naravnost, a z empatijo. ObraËa se na tiste, ki
zasmehovanje priËnejo, in na tiste, ki so mu priËa, a z molkom poma-
gajo agresivneæem. Toplo priporoËam v branje doma, v vrtcu in v πo-
li! Jan De Kinder, zaloæba KUD Sodobnost International. 

Vrveæ v æivalskem vrtu,
zvoËna kartonka
V æivalskem vrtu so Ëudovite, pisane æiva-
li, majhne in æivahne, velike in moËne, ki
se oglaπajo zelo znaËilno - kaËa sika, papi-
ga se oglaπa predirljivo, opice vreπËijo, lev
rjove... Velika, pisana in zanimivo obliko-

vana kartonka predstavlja deset æivali, ki pritegnejo malËkovo po-
zornost. Ob fotografijah æivali, vstavljenih v pisano ilustracijo, je
kratek opis znaËilnosti. Na primer, gibanje: kaËa se zvija in plazi,
pingvin raca, tiger leæi v travi, pa oglaπanje: sik-sik, kra-kra, kvik-
kvik, ali opazno vedenje - leta, plava, skaËe... Ob robu so gumbi z
desetimi znaËilnimi zvoki. Kartonka πiri otrokov besedni zaklad in
mu pomaga prepoznavati æivali. Zaloæba UËila International. 

Dopolnilni pouk • Hej, Jaka!
Jaka dobro riπe, dobro igra nogomet in tudi pri
matematiki mu gre, toda pisanje in branje... »rke
v besedah se mu izmikajo in skrivajo. Soπolci æe be-
rejo zaresne knjige, Jaka pa πe vedno slikanice. Test
iz Ërkovanja piπe tako slabo, da mu uËiteljica pred-
laga dopolnilni pouk. Jaka se poËuti obupno. Tako
ga je sram, da pred soπolci skriva, kam gre. A na
dopolnilnem pouku sploh ni tako, kot si je pred-
stavljal. Tam se otroci uËijo pisanja s pomoËjo zabavnih iger, kriæank,
puzzlov in raËunalniπkih igric... Knjiga, primerna za prvo samostojno
branje otroke opogumlja, jih razbremeni obËutka neuspeha in jih
spodbuja, da se nauËijo reπevati svoje teæave. Sally Rippin, ilustracije
Stephanie Spartels, zaloæba Skrivnost.

Velika loËitev • Dajmo, dekleta
Hana je kot paralizirana. Pravkar sta ji oËka in ma-
mica povedala, da se bosta loËila in da oËka odha-
ja æe nocoj. »eprav je æe pozno, se Hana splazi v
sestrino sobo. Maπa je starejπa, mogoËe ima kak-
πno reπitev? Toda Maπa besno tlaËi svoje stvari v
kovËek, ker hoËe oditi z oËkom... Zgodba pripove-

duje, kaj se v otroku dogaja prve dni po novici, ki mu zamaje
svet. Malemu bralcu pomaga raziskati lastna Ëustva in skrbi. So-
Ëutno namigne, zakaj prve, hlastne reπitve, na primer, da bi pobeg-
nil od doma, da bi πprical pouk..., niso dobre. Odraslemu bralcu
pa nudi vpogled v otrokovo doæivljanje loËitve, pa tudi namige,
kako mu pomagati, da prebrodi teæke Ëase. Rowan Mc Auley, 
ilustracije Aki Fukuoka, zaloæba Skrivnost.

Dihurlandija
Ob πiroki Reki æivijo na eni strani rjavi dihurji, na
drugi pa Ërni. Le redkokdaj sliπijo drug za druge-
ga. Nekega dne se na drugi strani priËne vojna.
Na stotine Ërnih dihurjev beæi, da bi si reπili æivlje-
nje. Nekaj se jih naseli med rjavimi dihurji. Mar-
sikomu to ni vπeË, zato se morajo dræati zase in se

skrivati. Toda rjavi in Ërni mladiËi se ne zmenijo za barvo dlake. Pri-
jatelji postanejo, ker je skupna igra prijetna. Nekega dne pa pride
nad rjave dihurje uniËujoËa povodenj... Slikanica otrokom primer-
no razloæi begunstvo. Namigne, da begunci lahko postanemo prav
vsi, spodbuja empatijo in nakaæe moæne poti medsebojnega sodelo-
vanja, ki bo v dobro vseh. Brane MozetiË, ilustracije Andrej Brumen
»op, zaloæba Center za slovensko knjiæevnost. 

Skrivnost ZajËeve graπËine
Brrr, ob tej otroπki grozljivki, tako napeti, da je ne
moreπ veË izpustiti, so mi ves Ëas stali lasje pokon-
ci. PriËne se slabo - poËitnice pri babici na kmetih
mestni frkljici ne obetajo veliko zabave - konËa pa
tako, da je bilo πe meni æal, da je njenih poËitnic
æe konec. Na vasi je namreË naπla kar dva prijate-
lja, s katerima se odpravijo raziskat skrivnosti
bliænje graπËine, za katero odrasli trdijo, da je ne-
varna in da v njej straπi. Mislite, da to ne more biti res? O, pa je. In sta-
ra zapuπËena graπËina ne skriva le ene, ampak veË Ëudnih, zamolËanih
skrivnosti! Knjiga bo vπeË mladim detektivom, ki iz na videz nepo-
membnih podrobnosti znajo sestaviti veËjo sliko, zaËarala pa bo tudi
otroke, ki (πe) niso vztrajni bralci. Teja Rosa, zaloæba Hart.

Zmago
Zmago in Viktor Viharnik sta prvaka v preska-
kovanju ovir. Postaven Ërni konj in suhcen, oËa-
last jahaË sta kot ustvarjena drug za drugega.
Tako sta usklajena, kot da bi bila eno. Favori-
ta, ljubljenca gledalcev sta. Si predstavljate πok,
ko je nekega dne Zmago na velikem tekmova-
nju v preskakovanju ovir naredil blamaæo, ka-

krπno bi naredil amater? Nekaj je narobe. A kaj? Duhovita slikani-
ca - ob ilustracijah pokaπ od smeha - pod prvo plastjo zgodbe od-
kriva πe druga sporoËila. O tem, da zmaga ni najpomembnejπa, da
je prijateljska podpora vredna zlata, da moramo poskrbeti za svo-
je zdravje in poËitek... in... da so oËala absolutna nuja! Germano
Zullo in Albertine, zaloæba KUD Sodobnost International.  
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Popolno
Ljubitelji slikanic, pozor! To Ëudovito slika-
nico, ki ima moË, da posreduje obËutek sreËe
in svobode, kot ju zaËutiπ na dan, ko lahko
poËneπ vse in niË, kar se ti paË zljubi, morate
prebrati, se potopiti v njene brezËasno lepe
ilustracije, zavohati deæevno pokrajino, ki jo
vidiπ skozi okno tople otroπke sobe, zasliπati

veter, ki zaπumi v zmajevem repu, zagledati odblesk morske gla-
dine... Besedilo je skoncentrirano v eni sami vrstici na stran, saj
slikanica ilustrira vsako vrstico - odliËne - pesmi o ≈popolnosti«,
kot jo doæivljajo trije otroci. Teæa slikanice je zato v ilustracijah,
ki z vizualnim jezikom pripovedujejo πe veliko veË kot besede.
Danny Parker, izvrsten prevod Tamara Kranjec, ilustracije Freya
Blackwood, zaloæba Skrivnost. 



Æiva in stiπka kneginja
Æiva ima Ëudovito sposobnost, da jo ob dotiku
z zgodovinskim predmetom odnese v Ëas, ko je
bil predmet v rabi. Tokrat se dotakne æelezno-
dobnega obzidja in æe je v naselju mogoËnih
knezov nad danaπnjo StiËno, med ljudstvom, ki
svojo moË Ërpa iz rudnikov æelezove rude. Æiva
najprej sreËa skrivnostnega izdelovalca kneæjih
situl in nato πe kneæjo hËerko, ki ji bodo prav tega dne izbrali mo-
æa med mladimi veljaki sosednjih ljudstev. Sliπi se kot v pravljici, a
v resnici... Napeta zgodba spretno vpleta arheoloπko verodostojne
podatke o æelezni dobi, o naselbini nad StiËno, o tedanjem naËinu
æivljenja, o navadah, o sosednjih ljudstvih... Æiga X. GombaË, ilu-
stracije Ivan Mitrevski, zaloæba Narodni muzej Slovenije. 

Gosenice • Kako æivijo
Ivan Esenko v zbirki Kako æivijo odpira
pogled na æivali, ki jih po videzu pozna-
mo iz svojega okolja, z novega zornega
kota. Na Ëudovitih fotografijah zagle-
damo gosenice povsem od blizu. Kako
so lepe! Pisane, z nenavadnimi vzorci,
podobnimi oËem kakπne nevarne æivali,

πe bolj nenavadnih oblik, z gubami, oklepi, Ëeljustmi, izrastki in
πËetinami so videti kot poπasti iz nekega drugega sveta. Ste kdaj
pomislili, da se bodo iz njih razvili metulji? V besedilu za vsako
izmed sedmih gosenic, ki jih knjiæica predstavlja, izvemo, kateri
metulj se bo razvil iz nje, s Ëim se gosenica hrani, ali lahko na-
redi πkodo na rastlinah, in Ëemu je za naravno ravnovesje po-
membno, da jih ne uniËujemo. Zaloæba Okaπi.

Æivali, ki ne poznajo πale
• Kako æivijo
Nova knjiga iz zbirke Kako æivijo pripo-
veduje o drobnih æivalih, æuæelkah, πËi-
palcih in kaËah, ki nas lahko piËijo ali
ugriznejo, njihovo oroæje pa je za Ëloveka
neprijetno in (lahko) tudi nevarno: o srπe-
nu, osi, Ëebeli, πkorpijonu, klopu, modrasu in laπkem gadu. Na-
πtete æivali sicer ne piËijo iz zlobe, ampak zato, ker jih ogrozimo,
ker drezamo vanje ali pa jih nehote pohodimo. Pik ali ugriz je
paË njihova edina obramba. Vsaka izmed æivali je predstavljena
s Ëudovito veliko fotografijo, ki æival pokaæe v sijaju, kakrπnega
s prostim oËesom teæko zaznamo in z krajπim, zelo zanimivim
besedilom, v katerem bodo tudi odrasli izvedeli marsikaj nove-
ga. Ivan Esenko, zaloæba Okaπi.

Kako sem po nesreËi 
napisala knjigo
Ta Ëudovita knjiga je hkrati roman za otroke, ki
bo navduπil tudi odrasle, in uËbenik, kako napi-
sati roman. V njem ves Ëas teËejo tri vzporedne
zgodbe. Katinki, ki nam pripoveduje o svojem
æivljenju, je mamica umrla, ko je bila stara tri

leta, bratec Kalle pa je bil πe dojenËek. Od tedaj zanju skrbi le oËka.
Mlad moπki seveda sreËa æenske, s katerimi bi lahko morda spet za-
æivel, toda, ali so prave? V prvi vzporedni zgodbi Katinka pripove-
duje o svojem dosedanjem (desetletnem) æivljenju in o mamici, ki jo
zelo pogreπa, a ji bledi v spominu. Spomine vpleta v vzporedno
zgodbo, v kateri govori o sedanjih odnosih z ljubimi ljudmi, na pri-
mer s sosedo Lidwien, ki jo pouËuje pisanja. Ti pisateljski napotki
so tretja vzporednica. Celota je ganljivo, trezno, bridko, sonËno in
soËno branje. Annet Huizing, zaloæba Zala.

Mojih prvih 1000 besed
My first 1000 words
Meine ersten 1000 Wörter
Otroπki slikovni slovar predstavlja 1000 besed za
dele telesa, za druæinske Ëlane, za predmete v
domu, oblaËila, hrano, tisto, kar vidimo v kuhi-
nji, na vrtu, v mestu, v trgovini, v πoli, pri πportu,
pri razliËnih dejanjih in dejavnostih... Opisuje po-
klice, nasprotja, πtevila, barve, like, æivali... Vsak
izmed 33 sklopov je predstavljen z veliko ilustra-
cijo, ki pritegne otrokovo pozornost, ter z izbra-
nimi besedami za tisto, kar vidimo na veliki ilu-
straciji. Slovar πiri otrokov besednjak in ga vabi,
da se jezika uËi na zabaven naËin. Na koncu je
abecedno kazalo. Ilustracije Jan Lewis, zaloæba
UËila International. 
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Zveri • Kako æivijo
V Sloveniji, ki ima za evropsko dræavo πe
vedno relativno veliko neokrnjene narave, πe
æivi precej zveri. V tej knjiæici iz zbirke Kako
æivijo jih Ivan Esenko, cenjeni poznavalec
narave, predstavlja devet: kuno belico, vi-
dro, dihurja, veliko podlasico, lisico, divjo
maËko, risa, volka in rjavega medveda. Knjiæico odlikuje privlaËen
naËin povezovanja podatkov, ki strni zanimivosti iz æivljenja æivali
in celosten ekoloπki pogled na naravno okolje z osnovnimi podat-
ki o æivali. Na primer, pri divji maËki med drugim izvemo, da so jo
v preteklosti skoraj iztrebili z lovom, da maËka in maËek æivita na
loËenih obmoËjih vse do parjenja, da prede kot domaËa maËka, da
lovi æivali do velikosti zajca... PriporoËam! Zaloæba Okaπi.

KaËji pastirji • Kako æivijo
Pogled na kaËjega pastirja, ki se spreletava
nad vodo ali nad mokriπËem, vzbudi pozor-
nost in oËara z lepoto æuæelke ter z njeno
spretnostjo letenja. Ste vedeli, da se kaËji pa-
stirji po naπem planetu spreletavajo æe 300
milijonov let, pa se bistveno - razen tega, da so
sedaj veliko manjπi kot nekoË - niso spremeni-

li? Ti vrhunski letalci ob vodi preæijo na leteËe æuæelke, a plenijo jih æe
tudi prej, ko πe æivijo v vodi, kjer preæivijo najveËji del svojega æivlje-
nja... To in πe veliko zanimivega o kaËjih pastirjih, nenavadnih, razno-
vrstnih zveËine bleπËeËe lepih æuæelkah razgrinja Ivan Esenko v knjiæi-
ci iz zbirke Kako æivijo. Zbirka je osredotoËena na æivali, ki jih lahko
opazujemo v naπem okolju. Zaloæba Okaπi.

Igra z ognjem • Kostja 
Veselko
V prvi knjigi je trinajstletna Valkiri Vihar sreËala æi-
vega okostnjaka Kostja Veselka in spoznala, da
ima skrite moËi, zaradi katerih se lahko bori z bit-
ji kot iz noËnih mor. Kostja postane njen uËitelj in
najboljπi prijatelj, na katerega lahko vedno raËuna.
V tej (drugi) knjigi Valkira priËne uporabljati svoje
zmoænosti priklica πtirih elementov za boj proti po-

πastnim hudobcem. Ogenj iz naslova knjige, na primer, zmore prikli-
cati v dlan æe s tleskom prstov. Zgodba, ki bo vπeË starejπim otrokom,
je duhovita, polna hitrih dialogov, bohotne domiπljije in bojev z mraË-
nimi, straπnimi, toda smeπnimi in trapastimi bitji. Navduπila bo celo
mularijo, ki se ji sicer ne ljubi brati. Derek Landy, zaloæba Modrijan. 



»e... Nov, osupljiv pogled 
na velike ideje in πtevilke
NavduπujoËa knjiga govori o teæko doumljivih
stvareh, o tistem, kar je tako neznansko veliko
in ali neznansko staro, da si teæko predstavlja-
mo. Na primer vesolje, naπ planet, razporeditev
svetovnega kapitala, svetovna proizvodnja hra-
ne... Tem - zgodovine, geografije, biologije, an-

tropologije... - se loti na nov naËin, tako da vse pomanjπa, prenese
v domaËe okolje in ponazori z ilustracijo. Na primer, Rimska cesta
je velika kot kroænik in naπe osonËje je prahec na njem. Abstraktno
razloæi preprosto, nato pa πe prikaæe s kombinacijo matematiËnega
in vizualnega sporoËila, zato je lahko tudi v veliko pomoË uËiteljem
pri razlagi πolske snovi. David J. Smith, ilustracije Steve Adams, za-
loæba KUD Sodobnost International.  

Risanje za otroke
Ustvarjalni priroËnik otroke uËi risati 53 likov
prikupnih æivali, dreves in predmetov, kot so
avto, tovornjak, grad... in oseb, kot so prince-
ska, palËek in gusar. K uËenju pristopa sproπ-
Ëeno, zabavno in igrivo. Otroka najprej uËi, da

v tistem, kar æeli narisati, zagleda osnovne like. Na primer, raco
na naslovnici priroËnika nariπeπ z elipsami in krogom, traktor
pa s pravokotniki in krogi. Nato po korakih prikaæe, v kak-
πnem vrstnem redu in kako osnovi dorisati poteze, da se ogrod-
je spremeni v konËni izdelek. Koraki so premiπljeno preprosti,
med navodila pa so pritaknjene smeπne rime za sproπËeno
vzduπje in laæje pomnjenje novih spoznanj. Norbert Landa, ilu-
stracije Rosanna Prradella, Hanne Türk, zaloæba MK. 

Kapitan Gatnik in senzacionalna 
saga silnega smrduha
Poznate knjige o Kapitanu Gatniku? Gre za kombi-
nacijo stripa in zgodbe s πtevilnimi ilustracijami. V
slovenπËini jih je do sedaj izπlo æe 12. Dogajanje se
duhovito preliva iz enega medija v drugega, iz knjiæ-
nega jezika v stripovske oblaËke polne (namernih)
smeπnih pravopisnih napak. V besedilu je veliko pre-
mega govora, krajπih odstavkov in razliËnih tipografij. Kombinacija
vsega naπtetega olajπa branje in vabi h knjigi tiste otroke, ki so æe pre-
veliki za slikanice, ≈resna« literatura pa je zanje preteæka. VπeË pa jim
bo nabrita zgodba, v kateri nastopata dva deËka in njuna dvojnika,
teËni ravnatelj, πkodoæeljni uËitelj telovadbe, Ëasovni stroj, obvladova-
nje tujih misli... in sreËen konec. Dav Pilkey, zaloæba MK.  

ZaπËitimo ogroæene vrste
Prikupna slikanica otroke seznanja z izginjanjem
rastlin in æivalskih vrst. OsredotoËa se na tiste, ki
jih πe lahko vidimo na vrtovih in v æivalskih vrto-
vih, na primer drevesi ginko in volemija, ter æiva-
li, kot so lenivec, gorila in nosorog, ki so v naravi
æe skoraj izginili. Æalostno je, da je za to kriva Ëlo-

veπka neumnost in pogoltnost. Je res treba izsekati toliko gozdov, si se-
πiti toliko pokrival iz bobrovine in ubiti nosoroga le zato, da dobiπ nje-
gov rog? Slikanica iz zbirke Moj planet - moja skrb osveπËa najmlajπe
generacije, da bodo modrejπe, kot smo mi. Na koncu so predlogi za
igrive ustvarjalne dejavnosti in za aktivno ohranjanje okolja, kot ga
zmorejo otroci. Joseph Palau, ilustracije Rosa M. Curto, zaloæba MK. 

Nevarna narava
Slikanica otroke spoznava z naravo in jih uËi,
da jo spoπtujejo. Zgodba se priËne z nevihto,
ki otroke ujame v gozdu. »isto mokri so, pre-
den priteËejo domov. Medtem ko se suπijo ob
peËi, zunaj pa πvigajo strele in grmi, posluπajo
zgodbo, kako je, kadar se narava nevarno raz-
jezi. Oceanski orkan opustoπi naselja ob obali, tornado vase posesa
cele stavbe. Pri nas poznamo potrese in povodenj, drugje lahko izbruh-
ne ognjenik ali pa nastopi huda suπa. Ob naravnih nesreËah veliko lju-
di izgubi dom. Slikanica naπteva naravne katastrofe in predstavi dejav-
nosti, ki pomagajo otroku razumeti, zakaj se zgodijo. Prebuja ekoloπ-
ko zavest in spodbuja empatijo ter solidarnost z ærtvami. Joseph Pa-
lau, ilustracije Rosa M. Curto, zaloæba MK. 
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Sapramiπka • miniaturka
Zaloæba MK izdaja najlepπe slovenske slika-
nice tudi v miniaturni velikosti. Enake so kot
velike, z enakim besedilom in ilustracijami, le
da so velike za moπko dlan in da imajo meh-
ko podloæene platnice. Jaz sem nad miniatur-
kami navduπena. Otroci imajo doma na poli-
ci sicer tudi enako veliko slikanico, ki jo do-
bro poznajo, toda miniaturke so posebne, ker lahko z nami potu-
jejo v Ëakalnice k zdravniku, na letalo, v avtomobil, na obisk k ba-
bici in na poËitnice. VËasih pa tudi ≈kar tako« gnezdijo v otroπkem
nahrbtniku. Ta izdaja je pomanjπava tiste priljubljene zgodbe Svet-
lane MakaroviË, ki jo je ilustriral Gorazd Vahen. Nastala je ob 40-
letnici najbolj slavne slovenske miπke. Zaloæba MK.
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Slovensko-angleπki slikovni slovar
Slovensko-nemπki slikovni slovar
Slikovni slovar za otroke je zastavljen veËstopenjsko.
Na prvi stopnji se otroci uËijo besed s pomoËjo zelo pri-
kupnih ilustracij. Na naslednji stopnji besede uporabi-
jo v preprostih stavkih, na tretji, najzahtevnejπi stopnji,
pa vadijo branje v tujem jeziku, vstavljanje novih besed
v stavke in nato πe govor - prevajanje in izreko stavkov.
Poglavja zdruæujejo 17 sklopov: druæina, dom, mesto,
πola, pri zdravniku, na trænici, na kmetiji, v æivalskem
vrtu... letni Ëasi, ura, nasprotja... Na koncu sta kazalo
besediπËa in fonetiËna abeceda. Slovar lahko odliËno
dopolnjuje in utrjuje πolsko snov. Barbara MajcenoviË
Kline (angleπËina), Tamara Kranjec (nemπËina), ilustra-
cije Ajda Erznoænik, zaloæba Skrivnost. 

Babica vas pozdravlja 
in se opraviËuje
Elza je stara 7 let, babica pa 77. Vpraπanje je, ka-
tera od njiju je bolj ≈posebna«: bistra Elza, ki po-
pravlja govorne napake odraslih, ali babica, upo-
kojena kirurginja, ki æe vse æivljenje prestopa ome-
jitve druæbe. Tudi za ceno oznake, da je nora. Pa
ni. Osamljeni vnukinji je najboljπa prijateljica, ju-

nakinja, ki jo zna z zgodbami popeljati v svet, kjer so vsi drugaËni,
vsi posebni. Nato babica izgubi boj z rakom in Elza ostane sama.
Jezna, zelo jezna! Toda babica je pustila kup pisem, zadnje slovo in
opraviËilo, da bi jih Elza raznosila neznancem. Z vsakim se ji razo-
dene πe en koπËek babice. Z vsakim spozna πe enega dragocenega
posebneæa, vsi skupaj pa okoli Elze sklenejo topel, ljubeË plaπË pri-
jateljev. PriporoËam! Fredrik Backman, zaloæba MK.


