
Pismo za kralja
Tonke Dragt je zgodbo te knjige priËela
pripovedovati, da bi umirila svoje uËen-
ce, uspeh pa je bil tolikπen, da je na kon-
cu napisala knjigo, ki navduπuje æe 50 let.
Postala je kultna nizozemska knjiga. V
Ëem je skrivnost? Pripoved o fantu, ki je
pripravljen tvegati, da ne bo izbran za vi-
teza, samo zato, da pomaga neznancu v
stiski, se dotakne najglobljih æelja vsake-
ga otroka: dobiti pomembno nalogo, do-

æiveti dogodivπËine, odloËati se samostojno, izkazati se, sreËati Ëudo-
vite prijatelje, uspeti, dobiti obËudovanje starπev in priznanje kralja.
Zgodba se dogaja v izmiπljenem srednjeveπkem kraljestvu, na nevar-
nih poteh skozi temaËne gozdove, na sijajnih dvorih in v sumljivih
gostiπËih. Napeta je, da ne moreπ zaspati, dokler je ne prebereπ. Meni
je πe posebno vπeË, da se v dogodivπËine neopazno vpleta premislek
o tem, kaj je prav. To je knjiga, ki slavi vrednote, kot so zaupanje,
poπtenost, dobrota in srËnost. Toplo priporoËam! Zaloæba Zala. 

Harry Potter in otrok prekletstva
Harry Potter se je na zadnjih straneh zadnje izmed sedmih knjig na
peronu 93/4, od koder vozi vlak na BradaviËarko, poslavljal od prvo-
rojenca, ki je bil sprejet na Ëarovniπko akademijo. Junak prve zbirke
knjig je æe oËe treh otrok. Sedaj je Ëas, da se pustolovπËina odraπËa-
nja priËne za novo generacijo! V osmi knjigi, ki jo je J. K. Rowling
napisala skoraj 20 let kasneje v sodelovanju z Johnom Tiffanyem in
Jackom Thornom, sledimo zgodbi Harryjevega in Jeannyjinega sina

Albusa Robausa Potterja, ki se mora na
πoli sooËiti z marsiËem, ker je sin slavnih
starπev. Primerjava za najstnika, ki si us-
tvarja lastno identiteto, ni lahka. Fant
mora ugotoviti, kdo je, kaj si æeli in kaj
zmore. Knjiga je izdaja delovne verzije
scenarija za gledaliπko igro. Igrali so jo na
West Endu v letu 2016 in je doæivela velik
uspeh. Za ljubitelje HP je osma knjiga
navduπujoËe  branje, priporoËam pa jo
tudi vsem starπem, saj so v zgodbo tehtno
in premiπljeno vpletene temeljne dileme
odraπËanja. Zaloæba MK.

Slovensko-arabski slikovni slovar
Pri zaloæbi Skrivnost izdajajo zbirko otroπkih slikovnih slovarjev.
Po slovensko-angleπkem, -nemπkem, -italijanskem, -makedonskem,
-srbskem in -albanskem slovarju je sedaj izπel πe slovensko-arabski
slovar. Vsi naπteti slovarji imajo enako zasnovo, ki pomaga pri us-
vajanju in utrjevanju osnovnega znanja po korakih. Prvi del slovar-
ja je namenjen ustvarjanju besednjaka, ki ga dopolnjujejo zelo pri-
kupne ilustracije. Besednjak je izbran tako, da je uporaben v vsak-

danjem æivljenju, kot ga poznajo æe
otroci. Teme so druæina, dom, mesto,
razred, igra, zdravnik, trænica, pokli-
ci, barve, oblike... V drugem delu so
predstavljene besede uporabljene v
besedilu, ki ga dopolnjujejo kratke
vaje za uporabo novih besed v dolo-
Ëenih situacijah. Tretji del slovarja pa
je namenjen branju krajπih besedil in
utrjevanju govora. Tudi ta del sprem-
ljajo vaje. Barbara MajcenoviË Kline,
ilustracije Ajda Erznoænik.   

Ustvarjalnice
Pri Javnem zavodu Mala ulica, ki
nudi mreæo varnih in druæinam pri-
jaznih prostorov za skupno preæiv-
ljanje prostega Ëasa, je izπla nova
ustvarjalna knjiga Katje PozniË. V
njej predstavlja 16 predlogov, kako
skupaj z otroki preæivljati prosti Ëas
kvalitetno - ustvarjalno in igrivo, doma, v igralnici in na prostem.
Avtorica se osredotoËa na tisto, kar je za otroke zabavno, zanimivo
in privlaËno, hkrati pa je tudi nevsiljivo pouËno. V knjigi so predlo-
gi za izdelavo ledenih frnikul, za morje v steklenici, avto na zraËni
pogon, tovorno lokomotivo iz krekerjev... Za izvedbo ne potrebu-
jete niË posebnega - le tisto, kar æe imate doma. Knjiga pokaæe po-
trebπËine, nato pa po korakih, s πtevilnimi ilustracijami in fotogra-
fijami vodi do izvedbe. »isto na koncu je πe jedrnato, toda razum-
ljivo znanstveno pojasnilo dogajanja, na primer, zakaj se avto na
zraËni pogon premika, zakaj sol topi led, zakaj se razliËno blato raz-
liËno oblikuje... Toplo priporoËam! 

Gremo v Postojnsko jamo
»e se z otroki odpravljate na obisk Postojnske jame, slovenske zname-
nitosti, ki je pomembna tudi v svetovnem merilu, toplo priporoËam,
da prej skupaj preberete to knjigo. Barbara Bajd, ugledna biologinja,
raziskovalka in profesorica, v njej otrokom prijazno predstavi zgodo-
vino jame, njen nastanek, slavne obiskovalce in naravne znamenitosti.
Razloæi posebnosti krasa in kraπkih pojavov ter predstavi raznovrstno
æivljenje v Postojnski jami. V jami, ki
se zdi povsem brez æivih bitij, namreË
æivi vrsta drobnih æivali: hroπËi, kobi-
lica, pajek, netopir, polæ, drobne vod-
ne æivali in tudi slavna Ëloveπka ribi-
ca, ki se ji avtorica πe posebej posve-
ti. Knjiga znamenitosti prikaæe tudi s
πtevilnimi fotografijami (Dragan Ar-
rigler in drugi). Sredi knjige je zemlje-
vid jame (Marko KoËevar) z izpisani-
mi sobanami in izrisano potjo jam-
ske æeleznice ter vodotoka. Vmes pa
so oznaËene posebno zanimive toËke
z najlepπimi kapniki. Zaloæba Hart.

100% iz papirja
Velika ustvarjalna knjiga predstavlja 80 navduπujoËih, domiselnih in
preprostih izdelkov iz papirja, ki jih lahko ustvarijo odrasli in otroci,
ko æe zmorejo uporabljati πkarje, lepilni trak, tekoËe lepilo, πablone,
flomastre, ravnilo, luknjaË, spenjaË... Izdelki so razporejeni v poglav-
ja po letnih Ëasih. Zimski izdelki, na primer, so: severni jelenËek, ki se
guga, okrasna girlanda, figurica palËka, papirna smreËica, lanterne,
origami, okraski za jelko, voπËilnice, darilne πkatlice... Izdelki so oz-
naËeni s teæavnostno stopnjo in Ëa-
som izdelave. Pri vsakem je naveden
potreben material. Postopek izdela-
ve je prikazan s skicami po korakih,
konËni izdelek pa z veliko in nazor-
no fotografijo. Na koncu knjige so
tudi πablone za izdelke. Nekatere
bolj zapletene tehnike, kot sta origa-
mi in quilling, t.j. zvijanje in nato
lepljenje papirnega zvitka, so pred-
stavljene πe dodatno. Mayumi Je-
zewski, zaloæba MK.
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Kratke pravljice 
za utrujene starπe
Ta duhovita knjiga zgodbic za lah-
ko noË je namenjena otrokom,
toda hkrati tudi starπem. Ko otro-
ku beremo na glas, oko prebere veË vsebine, kot jo lahko v istem Ëasu
izgovorimo. In nekaj tega “odveËnega” besedila je tisto, kar je avtor
namenil le starπem. Med pravljico - zgodbico za otroka - so tu in tam
posejani odstavki za starπe, prepoznamo pa jih na prvi pogled, ker so
tiskani v drugi barvi. Otroku jih ne preberemo, ker so primerni le za
odrasle. Osnovno besedilo zgodbice ima tako πtevilne drobne stranpo-
ti, korake iz pravljiËnosti v ne-pravljiËnost, na veËini stranpoti pa so
zabavne neumnosti, smeπni komentarji, obrati, pojasnila in senzualni
namigi. Zgodbice so tako kratke, da glasno branje ene ne traja veË kot
deset minut. Kar pa πe vedno ne zagotavlja, da boste iz otroπke sobe
priπli nazaj na kavË v dnevni sobi æe po desetih minutah... Knjiga je
lahko tudi izvirno in zabavno darilo mladim
starπem. Michal Viewegh, zaloæba Narava. 

Otok nenavadnih otrok
»e ste bili otrok, ki je videl poπasti, Ëeprav
so vam zatrjevali, da jih sploh ni, se vam
bodo ob tem izvrstnem prvencu Ransoma
Riggsa postavljali lasje pokonci. Ker poπasti
so, tudi Ëe jih drugi ne vidijo. Nenavadna,
izvirna zgodba spretno preskakuje po tanki
meji med zavestnim in podzavestnim, med
iluzijo in resniËnostjo, med sedanjostjo in
preteklostjo, med æivljenjem in smrtjo. Vse je res in vse je hkrati ilu-
zija. ZaËne se s Ëudno, nasilno smrtjo dedka Portmana. Lastni otroci
bi ga najraje hitro pozabili, saj jim ni bil skrben oËe. Le vnuk Jacob,
najstnik, ki je bil dedku najbliæe, hoËe dognati, kaj se je v resnici zgo-
dilo in kaj mu je dedek hotel zaupati v poslednjih besedah. Z oËetom
odpotuje na samoten otok, kjer je dedek nekaj Ëasa æivel kot deËek.
Tam vstopi v Ëasovno zanko, ki ga prestavi v usodni dan v preteklo-
sti. En sam dan, ko se ni zgodilo niË in se je hkrati zgodilo vse! To je
knjiga, da je ne moreπ odloæiti. ©e veliko boljπa je kot filmska uspe-
πnica, ki jo je po knjigi posnel sloviti Tim Burton! Zaloæba Sanje.        

»ast
Zgodba o ljubezni, sovraπtvu, druæini, otrocih, starπih, je spletena
iz usod treh generacij, treh kulturnih okolij - od vasi ob Evfratu
prek Istanbula do Londona - in treh æivljenjskih obdobij - otroπtva,
mladosti in odraslosti. RdeËa nit romana, ki ga sestavljajo drobci
druæinskih spominov, je Ëast. To je nekaj, kar pripada le moπkim, z
grenkobo pojasnjuje ena izmed junakinj zgodbe. »ast imajo æe
moπki dojenËki, æenske nikoli. Æenske lahko imajo le sramoto, ki

se jim neizbrisno prilepi æe za naj-
manjπi prestop pravil. Omadeæevana
æenska pa umaæe Ëast moπkemu. Ma-
deæ lahko opere le smrt. Zgodba, ki se
priËne v neki vasi ob Evfratu leta
1945, izzveni pa leta 1992 v Londo-
nu, prefinjeno prestopa prostor in
Ëas, vstopa v æivljenja akterjev druæin-
ske tragedije in osvetljuje prepriËanja,
ki sklepajo okove glavnih junakov. To
je knjiga, ki te posrka vase, a jo mo-
raπ vsake toliko odloæiti, da premisliπ
o prebranem, pa tudi  o sebi in o æen-
skah, ki æivijo neprimerno manj svo-
bodno. Elif Shafak, zaloæba Sanje.

Naj otrok izbira pot -
Uvajanje Ëvrste hrane 
na æeljo otroka
Starπi, pozor! Knjiga, ki je izπla pri Slovenski
fundaciji za Unicef govori o obdobju, ko do-
jenËku uvajamo gosto hrano. Gill Rapley in
Tracey Murkett v njej odloËno razbijata mit o
tem, da bi dojenËke morali pri doloËeni starosti
priËeti hraniti s kaπicami in po æliËki. Namesto
tega svetujeta, da hranjenje z gostejπo hrano

prepustimo otroku samemu, saj ko je za to zrel, priËne sam segati po
hrani kar med druæinskimi obroki. Nesmiselno ga je pitati ali siliti, da
bi jedel doloËeno kaπasto hrano. Ko mu dovolimo, da sam odloËa, kaj
bo jedel in si sam nosi hrano v usta, stopimo nasproti njegovim narav-
nim potrebam in spodbujamo njegovo samostojnost. Knjiga podrob-
no razloæi razliËne stopnje otrokove zrelosti za uæivanje goste hrane,
opozori na zaËetne znaËilnosti, kot so spoznavanje hrane z okuπanjem,
izrivanje hrane, bljuvanje in davljenje s hrano. Podrobno svetuje, kako
priËeti s hranjenjem in odgovarja na vpraπanja, kakπna hrana je malË-
ku potrebna. Hranjenje postane tako preprostejπe in za vse prijetnejπe.   

Dobila sem bratca
Psihologinja Damjana DodiË je v prijaz-
no, bogato ilustrirano zgodbo spretno
vpletla pomoË otroku, ki je ljubosumen,
ko v druæino pride novorojenËek. Ljubo-
sumnemu otroku ni lahko. »e se πe tako
veseli novorojenËka, je zanj boleËe spoz-
nanje, da se je druæinsko æivljenje spre-
menilo in da on sam ni veË edini v srediπ-
Ëu sveta svojih starπev. Starπi so osredoto-
Ëeni na potrebe novorojenËka, zanj ima-
jo manj Ëasa. To ga vznemirja, jezi in zelo

skrbi. Vendar πe zdaleË ni vse Ërno, kot se zdi otroku. Starπi mu lahko
pomagamo, da se bo znaπel v novi situaciji. Zgodba o deklici Tii, ki
dobi bratca, otroku najprej pomaga razumeti, kaj se mu dogaja, nato
pa ubesediti paleto novih obËutij. Dovoli mu izraziti jezo, strah in
obup, nato pa mu pokaæe pot nazaj v boljπe poËutje in lepπe skupno
sobivanje. Slikanica nagovarja otroke, za starπe pa je avtorica napisa-
la πe dodatni, spremljajoËi vodnik z naslovom Ljubosumje na novoro-
jenËka. Ilustracije Polonca Leban Grmek, zaloæba Corason.

Ljubosumje na novorojenËka
Ko se v druæino rodi novorojenËek, starejπega otroka boleËe priza-
dene ljubosumje. Ljubosumje se pojavi, ko bi æeleli imeti nekaj zase,
kar ima nekdo drug in obËutimo, da smo za to stvar, pozornost, lju-
bezen... prikrajπani, pravi psihologinja Damjana DodiË. Avtorica v
vodniku, ki je namenjen mladim starπem, pojasnjuje, kaj se dogaja
v starejπem otroku, kako se otrok odzove na novorojenËka in kako

mu ob pojavu ljubosumja pomagamo. Sve-
tuje tudi, kako ga æe vnaprej omiliti. V dru-
gem vsebinskem sklopu se osredotoËi πe na
vpraπanja, ki se porajajo otroku v zvezi z
novorojenËkom, na moæne vzgojne napake
pri vzgoji sorojencev, na obiske, na ljubo-
sumnega hiπnega ljubljenËka, na samopo-
dobo otroka in - na skrb za dobro poËutje
starπev. Na koncu so tudi delovni listi z va-
jami, ki starπem pomagajo prebroditi teæav-
no obdobje. Vodnik je dopolnitev krajπe
zgodbe za otroke Dobila sem bratca, ter
daljπe, vsebinsko sorodne zgodbe Tia dobi
bratca Taia. Zaloæba Corason. Iz
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