
Leπniki, leπniki
Anja ©tefan je ena najboljπih slovenskih avtoric za otroke. Tokrat so
pri zaloæbi MK izdali 19 kratkih zgodbic - slikopisov, ki so primerni
za otroke, ki “pomagajo” brati sliËice, pa tudi za zaËetne bralce. Raz-
biranje sliËic, ko besedilo bere odrasli, otroku pomaga graditi aktivno

osredotoËenost na pripoved, krepi
zmoænost razumevanja besedila in mu
πiri besedni zaklad. ZaËetnemu bralcu
pa je vsaka sliËica sredi besedila kot va-
ren pristan, ki mu pomaga, da se hitre-
je prebije skozi skoraj neprehodno goπ-
Ëavo besed. Besedila so natisnjena tako,
da pomagajo tudi dislektiËnim bral-
cem. Izjemno prikupne ilustracije - kar
poglejte miπko na naslovnici - pa je
prispevala mojstrica Jelka Reichman.

Molitvice s stopnic
Peter Svetina vedno znova prijetno preseneti z drugaËnostjo. Tokrat
je napisal zbirko pesmi za otroke, ki imajo obliko iskrenih, duhovi-
tih, ganljivih in nagajivih otroπkih molitvic. Berejo se, kot da bi
otrok v mislih povsem iskreno nagovarjal boga in svojega angelËka.
Ali gre za prave molitvice, presodite sami, saj pesmice oba pogosto

oπtejejo, πpiknejo in izzovejo, pa tudi kaj
prosijo. Recimo, da bi ujel babico, da ne
padla na ledu, da bi dedi naπel oËala, da bi
teta konËno dobila dojenËka... To so pe-
smi, ki ti prikliËejo na obraz nasmeh, pod
poprhom smeha pa je vsebina, nad katero
se zamislimo tudi odrasli. »e bi bila jaz
Bog, bi bila polaskana. Knjigo krasijo ilu-
stracije Ane Zavadlav. Zaloæba MK.

Jona ima veliko teæavo / Jonás
tiene un problema muy gordo
Ko Jona dobi sestrico, se priËnejo njegove teæave - vsa-
ko jutro ima polulano posteljo. Krive so hude sanje, v
katerih se Joni prikaæe hudobna Ëarovnica. Vsi trije z
mamico in oËkom se trudijo, da se to ne bi veË zgodi-
lo, toda zvita Ëarovnica se zna priplaziti tudi v sanje,
ki se priËnejo zelo lepo. Nekega dne mamica predla-

ga, da bi obiskali psihologa, Jona pa ima boljπo zamisel. Pogovoriti se
hoËe s teto Pauli, ki ni zdravnica, pa kljub temu ve zelo veliko. In res
- teta Pauli Jonu zaupa, kako se boriπ s Ëarovnicami... Izredno prikup-
na dvojeziËna (slovensko πpanska) slikanica otroka razbremeni obËut-
ka krivde in ga opogumi, da lahko premaga svoje teæave. Juan Kruz
Igerabide, imenitne ilustracije Mikel Valverde, zaloæba Malinc.

MuminoËkovi spomini
Ljubitelji muminov, pozor! Izπla je nova knjiga
Tove Jansson, ki do tega odliËnega prevoda
Nade Groπelj πe ni bila nikoli prevedena v slo-
venπËino. V njej konËno izvemo, kaj muminoË-
ka v prejπnjih knjigah poËne zaprt v svoji okro-
gli sobi vrh hiπe. On piπe! Poglavje za poglavjem

sledimo njegovim spominom, zgodbi najdenËka, ki ga je v sirotiπni-
ci vzgajala dobrosrËna Hemulka, mali radovedneæ, ki je bil bolj pu-
stolovski in bolj zakajËkast od vseh drugih ubogljivËkov, pa ji je Ëez
Ëas zrasel Ëez glavo. Zato se je odpravil v πirni svet, kjer je naπel na-
pete dogodivπËine, πtevilne nenavadne prijatelje in na koncu πe mu-

minmamo, svojo veliko ljubezen. Ta knjiga je posla-
stica za majhne in velike! Zaloæba MK.

Mucka z balonom
Mojster Janez Bitenc je napisal vrsto
preprostih, toda zelo prikupnih zgod-
bic, ki otrokom boæajo srce πe toliko de-
setletij po nastanku. Tale pripoveduje o
majhni mucki, ki ji mamica nekega dne
kupi lep rdeË balon. Prodajalec ji ga pri-
veæe okoli pasu, mucka pa z balonom
poleti v nebo. Lepo je, a tudi straπno, saj
leti stran od mamice. Na sreËo pa je na
nebu mehak oblak, ki objokano mucko
ujame v naroËje... Topla zgodbica je neæen utrinek domiπljije, zgod-
bici pa izjemno prikupnost dodajo πe brezËasne ilustracije Jelke
Reichman. Njene podobe smo obËudovali æe, ko smo bili sami πe
otroci, enako moËno pa oËarajo tudi sedanje generacije otrok. NiË
Ëudnega, da je knjiga izπla v prestiæni zbirki »ebelica. Zaloæba MK.

Jona v stiski / Jonás en apuros
Jona si zelo æeli Ëokoladnega jajca, toda njegova mama v slaπËiËarni na-
kupuje druge slaπËice. Medtem ko se pogovarja s slaπËiËarko, pa Jono-
va roka kar sama stisne jajce v æep. Ojoj! Kaj pa sedaj? Jona se prestra-
πi. ©e huje pa je, ko iz ozadja pride pekovka in
mu ponudi, naj si vzame eno izmed Ëokoladnih
jajc za darilce. Jona je osramoËen. Ko bi prijaz-
na gospa vedela, kaj ima Jona æe v æepu... Dvo-
jeziËna πpansko slovenska slikanica lahkotno in
otrokom primerno, toda vsebinsko tehtno,
obravnava napaËno dejanje in Ëustva, ki otroka
ob tem prevzemajo, na koncu pa nevsiljivo po-
nudi reπitev. Juan Kruz Igerabide, imenitne ilu-
stracije Mikel Valverde, zaloæba Malinc.

Moj dedek
Dedek je v tej slikanici prijazen star medved, si-
vorjav, æe skoraj prosojen. VnuËek pa je æareËe
rdeË medvedek, poln æivljenja in veselja. Svojega
dedka ima zelo rad, Ëeprav dedek marsikaj poza-
bi, vËasih se kar izgubi, zgodi pa se celo, da vnuË-
ka pozabi... Kljub temu pa jima je skupaj lepo.
Dedek se zna imenitno igrati, rad pogleda, kar
mu pokaæe vnuËek, pa tudi on vnuËku pokaæe
kaj lepega. Likovno izjemno estetska slikanica

govori o ljubezni in tovariπtvu med dedkom in vnuËkom, o demenci in
o sprejemanju bolezni. Otrokom obzirno razloæi (zanje straπljiv) pojav
starostne demence in jih opogumlja k nadaljevanju druæenja, saj de-
mentnega dedka nimamo niË manj radi. Marta Altés, zaloæba MK.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Mala pastirica
MagiËno lepa poetiËna slikanica
Nine Kokelj pripoveduje o deklici, ki
je rada nabirala cvetice na travniku,
rada je pela in imela je rada æivali.
Æivela je na zelenem hribËku. NekoË
ji je dedek, ki je bil ovËar, podaril za
rojstni dan majhno Ërno ovËko.
Kako Ëudovito! Deklica jo je pasla, ji
prinaπa bistre studenËnice in suhe
skorjice kruha. OvËka pa se je pasla,

igrala, rasla. Neke noËi je povrgla drobnega belega backa. Bacek se
je pasel, igral, rasel... Vsak krog dogodkov se v tej preprosti slikani-
ci ponovi trikrat, vsak nov val dogodkov in besed pa πe bogati zgod-
bo, ki je hvalnica æivljenju. Slikanici sonËnost in mehkobo dodajajo
tudi ilustracije Bojane Dimitrovski. Zaloæba MK, zbirka »ebelica.
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Najboljπe darilo
Bliæa se boæiË, zato vas æari v luËkah.
Æak in Zala veselo poganjata vsak
svoj skiro in tricikel po razsvetljenih
ulicah. Hitita na priæiganje sveËk na
novoletni smreËici. Toda sedaj je treba
konËno izbrati πe darila! Le kaj naj
kupita drug drugemu, da bosta poda-
rila nekaj res posebnega, ko pa imata
Ëisto malo denarja? Slikanica, ki jo
krasijo izjemno lepe, mehke in pisane
ilustracije pripoveduje zgodbo o prija-
teljstvu, ærtvovanju, veselju in obæalovanju, pa tudi o tem, da se vËa-
sih vse Ëudeæno razreπi. To je knjiga, ki ti ogreje srce in krepi vero v
dobro. Kot nalaπË za Ëisto posebno darilo Ëisto posebni osebici, ki
jo imate najraje na svetu... Stella J. Jones. Ilustracije Caroline Ped-
ler, zaloæba UËila International.

Pobarvaj Slovenijo
Pobarvanka otrokom predstavlja Slo-
venijo z narisanimi ilustracijami - raz-
glednicami, ki so na vsaki levi strani
barvne, na vsaki desni pa Ërno bele. Pod
barvno ilustracijo je en sam stavek. Na
primer, pod ilustracijo Triglava je kozo-
rog in na paπniku malo niæe ovca, spo-
daj pa piπe: Triglavski narodni park je
dobil ime po Triglavu in je edini narod-
ni park v Sloveniji. Pobarvanka prika-
zuje veËja mesta vseh regij, znaËilna na-
ravna okolja in stavbe (mlin na Muri, pastirske stanove na Veliki pla-
nini…), dejavnosti, kot je klekljanje v Idriji, suhorobarje v Ribnici, pa
tudi simbole, kot so zastava, Ljubljanski grad in Tromostovje. Barba-
ra Zych, Rok Gregorin, ilustracije David Crossley, zaloæba MK.

Zvezde in makova zrna
Dorina starπa sta matematika, pa tudi njuna mala deklica æe sluti
Ëudoviti svet matematike, ki jo obdaja povsod, kamorkoli se ozre.
Doma, v parku, na noËnem nebu... Dora opazi labirint v parku, iz
65 zrnc maka zna oblikovati obris svojega zajËka Pitagore, ponoËi
pa s teleskopom opazuje zvezde. Rada bi
jih preπtela, saj πteje vse, kar zagleda.
Toda zakaj ni mogoËe preπteti prav vsega
na svetu, na primer, kapljic vode v jezerih
in morju, Ëe pa poznamo toliko πtevil,
formul in enaËb? Bi to Dori lahko uspelo?
Knjiga skozi neæno pripoved otroke vabi
v Ëudoviti svet matematike. Zanimive ilu-
stracije nakazujejo povezavo matematike
in vidno zaznavnega sveta. Romana Ro-
maniπin, Andrij Lesiv, zaloæba Malinc.

Jesenski æivæav  
Velika slikanica je kartonka brez besedi-
la (nekaj besed je vkljuËenih v ilustracije),
pa saj besedilo niti ni potrebno, ker vse
povedo ilustracije, izredno bogate s po-
drobnostmi, dogodki, liki ljudi, æivali in
rastlin. Priπla je jesen. Kaj vse je drugaËe
doma, na vrtu, na ulici, na deæeli, na
mestnem trgu...? V kulturnem domu je razstava buË, odprli so nov
vrtec (zato hodijo po mestu otroci z lanternami), na mestnem trgu
je zabava, poleg tega pa πe pomagamo iskati papagaja, ki je izginil
iz kletke na prvi strani slikanice... Avtorica Rotraut Susanne Berner
je v letu 2016 prejela ugledno Andersenovo nagrado. Zaloæba MK.

Zimski æivæav
Velika slikanica brez besedila pripoveduje zgodbo o
zimskem dogajanju v mestu. Je sestrska slikanica Je-
senskega æivæava - prikazuje enaka prizoriπËa in iste
like - otroke, odrasle in æivali, ki v tem mestu æivijo.
Isti liki se pojavljajo na vseh straneh slikanice, saj vsi
nekam hitijo. »e jim sledimo, se pred nami priËnejo
odvijati zanimive zgodbe, ob katerih se lahko pogo-
varjamo ali pa jih le opazujemo. Na zadnji strani so liki predstavljeni
πe z imenom in s stavkom, ki lik predstavi - na primer, Petra rada bere
in pri tem pozabi na vse drugo. Da je to res, vidimo na vsaki strani te
Ëudovite in navdihujoËe slikanice. Avtorica Rotraut Susanne Berner je
letoπnja Andersenova nagrajenka. Zaloæba MK.

Odvratne rime + Zverine grdine 
V tej izdaji rim Roalda Dahla sta zdruæeni dve knjigi. Na eni strani so
Odvratne rime, ki s fujkastimi verzi krohotajsasto prekvasijo klasiËne
pravljice, kot so Pepelka, RdeËa kapica, SneguljËica in sedem palËkov,
Jakec in Ëudeæni fiæolËek. Na drugi strani
knjige so Zverine grdine, devet izvirnih Dah-

lovih zgodb, ki se kar bohotijo od
domiπljije in znaËilnega dahlovskega
humorja. Mojstrsko tekoËe, igrive,
povsem nekonvencionalne in znaËil-
no poredne rime, polne obratov, ne-
smislov in izumljenih besed, je odliË-
no prevedel Milan Dekleva. K duho-
vitosti obeh knjig dodajo πe imenit-
ne, na hitro naËeËkane ilustracije
Quentina Blakeja. To je knjiga, ki bo
zaËarala tudi odrasle! Zaloæba MK

Neke hrupne noËi
Slikanica z navduπujoËimi ilustracijami pripove-
duje novo zgodbo o gozdnih prijateljih, ki jih æe
poznamo - jazbecu, zajcu, lisici in malem jeæku z
mehko rdeËo kapico, ki jo lahko otrok v slikani-
ci tudi otipa. Neke noËi prijatelji sliπijo nenava-
den hrup. Ko se hrup naslednjo noË spet ponovi,
gre lisica pogledat, kaj se dogaja. V temi vidi rde-
Ëo kapico, zato misli, da vidi jeæka. Jeæek pa pra-
vi, da je bil vso noË doma. Prihodnjo noË se s
skrivnostjo ubadata lisica in jazbec, a skrivnost rdeËe kapice, ki jo to-
krat vidita oba, πe vedno ni razreπena... Zabavna zgodba pripoveduje
o nesebiËni pomoËi in o prijateljstvu, pa tudi o iskrenosti in zaupanju.
M. Christina Butler, ilustracije Tina Mac-
naughton, zaloæba UËila International.

Mala enciklopedija Zakaj?
Nova otroπka enciklopedija razloæi svet s
kratkimi odgovori na navidez preprosta
vpraπanja, kakrπna nam zastavljajo otroci.
Recimo, zakaj je v gorah toliko lepih cve-
tic, zakaj orli kroæijo na nebu, zakaj nas
meduze oægejo, zakaj spimo, zakaj med
nevihto grmi, zakaj netopir spi z glavo
navzdol... Vpraπanj je 150, obsegajo pa
podroËja æivalskega sveta, morja, gorovja,
podeæelja, Ëloveπkega telesa, Zemlje in
neba. Odgovori so kratki, jasni in tehtni,
pa tako zanimivi, da ob njih zastane tudi odrasli. Na kratko povedo
bistvo. Vsako vpraπanje spremlja povedna ilustracija, nekatere pa do-
polnjujejo prosojnice in drobne zanimivosti. Na koncu je πe kratek
kviz. Nathalie Corradini, ilustracije Jacques Azam, zaloæba Narava.



Kako je gospod Felix 
tekmoval s kolesom
Gospod Felix si kuha na taborniπkem kuhalniË-
ku, ker se mu doma povsod kopiËijo stare πkat-
le s Ëasopisnim izrezki. Rad poseda na stopnicah
pred univerzo in s πtudenti razpravlja o tistem,
kar vsak dan vneto bere v knjiænici. Nekega dne
ga nek πtudent vpraπa, ali se ne bi udeleæil kole-
sarske dirke. Zakaj pa ne? Gospod Felix si od
πtudenta izposodi staro dedovo kolo in... in...
nato sledi smeπna zgodba o ≈filozofu«. Ampak - lahko se smejiπ, ko je
tako neroden v vsakdanjem æivljenju, toda hkrati obËudujoËe zastaneπ
nad njegovo modrostjo in pogumom. Peter Svetina bralca nasmeji in
hkrati vabi v razmislek. Knjigo je imenitno ilustrirala Ana Razpotnik
Donati. Mislim, da je zadiπalo po knjiæni nagradi... Zaloæba Miπ.

Kviz: Kako? 
Pri zaloæbi MK so izdali æe drugo
pouËno druæabno igro - kviz, ki
je primeren za otroke od 4. do 7.
leta. V liËni kartonski πkatli, pri-
merno majhni tudi za na pot, je
100 kartic. Na vsaki je vpraπanje, na primer: Kako pije æirafa? Nato
sledijo trije moæni odgovori, ki so sestavljeni tako, da otroka priteg-
nejo k osredotoËenemu posluπanju, pravi odgovor pa lahko razbere
s premislekom, tudi Ëe sprva ne ve, kaj bi odgovoril. Vsaka kartica
ima tudi prikupno vinjetno ilustracijo. V πkatli pa je πe knjiæica, kjer
so pravilni odgovori pojasnjeni z nekaj stavki, ki razπirijo otrokovo
znanje. Vpraπanja obsegajo sedem podroËij: Ëloveπko telo, æivali, za
mizo, poklici, naπ vsakdan, znanost in tehnika ter zemlja in narava.

Potice
Kadar v tujini zagledam med pisano ponudbo peciva pladenj z napi-
som ≈potiza«, se mi ponosni nasmeh zariπe kar sam. Ta dobrota pri-
haja iz moje deæele, to je slovenski prispevek k svetovni kulinariki! In
kadar kakπnemu tujcu æelim podariti kaj dobrega, znaËilno naπega, je
del darila vedno potica. Odslej bom k darilu priloæila tudi to Ëudovito

dvojeziËno (angleπko in slovensko) kuharico
mojstra Andreja Goljata. Kuharica pripovedu-
je zgodbo o potici in razkriva neverjetno raz-
nolikost potic, saj ima skoraj vsaka gospodinja
svojo varianto testa in nadeva, razliËne pa so
tudi oblike potice. NavduπujoËe fotografije, re-
cepti in navodila za peko pa vabijo, da bi preiz-
kusili kar vse po vrsti. Zaloæba KmeËki glas.

Pletene poπasti za male poπastneæe
PriroËnik za pletenje predstavlja 20 nadvse ljubkih kapic - kapuc, ki
grejejo πe vrat in zgornji del prsi, πalov in rokaviËk za dojenËke in
malËke vseh starosti. Otroka spremenijo v ljubke æivalce, ptiËke in
razliËne poπastke, ki ti ukradejo srce. Zasnovani so tako, da se zlah-
ka sleËejo kot pulover, vendar pa jih najmanjπi ne morejo kar odvre-
Ëi. Za izpiljen videz poπastk so dodani πe predlogi za ≈πapice«, ki

grejejo roke in noge. PriroËnik vsak mo-
del predstavlja z veË fotografijami, z na-
vodili za pletenje po korakih in z nasveti,
kako izdelek zakljuËiti, da bo popoln. Iz-
delki so primerni za vsakdanjo rabo, pa
tudi za posebne priloænosti, za praznike
in tudi za izdelavo otroπke maske. Nuriya
Khegay, zaloæba KmeËki glas.

Modeliranje æivali 
iz treh osnovnih oblik
NavduπujoË ustvarjalni priroËnik kaæe, kako
lahko iz treh osnovnih oblik mase za gnetenje
(kaplje, krogle in valja) naredimo 46 prikupnih
æivalic - cel zverinjak, ki bo navduπil otroke in
odrasle. Nekatere æivali so Ëisto preproste in pri-
merne æe za najmanjπe, druge so bolj zapletene,
nobena pa ni takπna, da je otrok ne bi zmogel
modelirati sam ob pomoËi starπev, vzgojiteljic ali
uËiteljic. No, πolarËki bodo lahko æe tudi po-

vsem samostojni, saj knjiga prikazuje nastajanje æivalic korak za ko-
rakom, zelo nazorno, s πtevilnimi ilustracijami in jasnimi, kratkimi
besedili. Ustvarjanje z masami za gnetenje vsestransko koristi otro-
kovemu razvoju! Bernadette Cuxart, Celjska Mohorjeva druæba.

Najpogumnejπi letalci - 
Kratka zgodovina letalstva
PriroËnik predstavlja pionirje letalstva, njihov
Ëas, osebnost, æivljenjepis in doseæke, pa tudi
ovire in polomije na poti do uspeha. ZaËne se z
Leonardom da Vincijem, prvim izumiteljem lete-

Ëih naprav, nadaljuje z bratoma Montgolfierjema, ki sta izumila to-
plozraËni balon, nato pa z izumitelji zeppelina in jadralnega letala ter
s prvimi letalci in letalkami. Vsakemu junaku je posveËeno eno iz-
med desetih poglavij. Na koncu vsakega poglavja je kviz za utrjeva-
nje znanja. Besedilo je razdeljeno na krajπe odstavke, da je laæe ber-
ljivo, k privlaËnosti priroËnika pa prispevajo πe zanimivosti v okvirË-
kih in πtevilne ilustracije ter fotografije. Na koncu je πe slovarËek le-
talskih izrazov. Sabine Fritz, Tehniπka zaloæba Slovenije.

Pravljice - Hans Christian Andersen
Andersenove pravljice se πe po dvesto letih æivo dotaknejo otrok in
odraslih. SoËustvujemo z malo morsko deklico, smejimo se neËimrne-
mu cesarju, ki je hotel nova oblaËila, æalostimo se z grdim raËkom,
zmigujemo z glavo nad preobËutljivo kraljiË-
no, ki je spala na zrnu graha, sanjarimo o
deæeli Sneæne kraljice... Ta izdaja osmih
zgodb je velika, razkoπna in bogato oprem-
ljena z imenitnimi ilustracijami osmih ilu-
stratorjev razliËnih narodnosti, med katerimi
smo lahko πe posebno ponosni na tiste, ki jih
je za Grdega raËka naredila naπa Polona
Lovπin. Besedilo je nekoliko okrajπano in
prirejeno za otroke (Mandy Archer), zato pa
je na koncu knjige dodan æivljenjepis velike-
ga pisatelja. Zaloæba UËila International.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Deæela belega oblaka
Tretja knjiga iz zbirke slikanic, ki otro-
ke popeljejo na potovanje okoli sveta in
jim predstavijo druge kulture, se doga-
ja na Novi Zelandiji. Decembra, ko je
pri nas najbolj mrzlo, je tam poletje in
Ëas za tradicionalno tekmovanje s ka-
nji. DeËek Mawaki si zelo æeli zmagati,
ker bi po zmagi dobil spoπtljivo ime
Tangaroa, bog morja, tako kot so klicali dedka. Dobro mu kaæe, toda
prede doseæe cilj, opazi kita, ki se je zapletel v ribiπko mreæo. »e prereæe
mreæo in reπi kita, bo izgubil zmago. Kaj naj stori? Napeta zgodbica,
primerna tudi za zaËetno branje, zastavlja otroku moralna vpraπanja,
vkljuËuje pomembna sporoËila in hkrati spoπtljivo predstavi delËek
maorske tradicije. Janja Vidmar, ilustracije Suzi Bricelj, zaloæba Miπ.
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