
Najviπja gora knjig na svetu 
Erik si æeli, da bi znal leteti, æe odkar pomni. Sam
si je poskuπal izdelati krila, zanje je vsako leto
znova prosil BoæiËka, a kaj, ko ni niË delovalo.
Potem mu mama za rojstni dan podari knjigo in
ob tem skrivnostno pove, da se da leteti tudi dru-
gaËe. Le kaj to pomeni? Erik misli, da je skriv-
nost v knjigi. Toda v knjigi je le zgodba, ki pa je
tako zanimiva, da si deËek zaæeli prebrati πe kak-

πno knjigo. In nato πe in πe! Postane nenasiten bralec, ki odkriva nove
in nove svetove, dokler se njegove knjige ne nakopiËijo v najviπjo goro
knjig na svetu... Domiselna knjiga otroke vabi v Ëarovni svet branja,
avtorica, ki je tudi odliËna slikarka, pa del zgodbe pove z imenitnimi
ilustracijami. Rocio Bonilla, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Kakπne barve je poljubËek?
Minimoni se rada vozi s kolesom, posluπa mamine pravljice, rada
ima lastovke in jagodne kolaËke... Od vsega najraje pa riπe. Nekega
dne skuπa narisati poljubËke. Ampak katero barvo naj izbere? Kak-
πne barve so poljubËki? Minimoni na straneh izvirne slikanice potu-
je skozi posamezne barve in pri vsaki pove, na kaj jo spominja, kaj
ima rada in Ëesa ne mara. Potovanje skozi pokrajino Ëustev malemu
bralcu pomaga ozavestiti lastna Ëustva in izkuπnje. Ob zgodbi se na-

smeji in namrdne, se prepusti domiπ-
ljiji in uæiva v izjemnih ilustracijah.
Ali veste, kakπne barve so poljubËki?
Takπne, kot je sreËni obËutek ljublje-
nosti. Pobarval pa jih bo mali bralec
kar sam. Rocio Bonilla, zaloæba Celj-
ska Mohorjeva druæba.

Kaj storiπ s problemom? 
Kadar naletijo na problem, je otrokom teæe kot
odraslim, saj πe ne vedo, kako bi se z njim sooËili.
Slikanica prikaæe, kako problem naraπËa, dokler si
pred njim zatiskamo oËi, se skrivamo in pred njim
beæimo. DeËek v zgodbi se domisli neËesa veliko
boljπega - iz tistega, kar najde doma, si izdela zaπ-
Ëitno opremo, nato pa si gre problem pogumno
pogledat Ëisto od blizu. Pomislite! Ko se dovolj
pribliæa jedru grozeËe Ërne gmote, opazi, da sredi

nje nekaj æari. Ugledal je skrivnost - sredi vsakega problema tiËi nova
priloænost za nekaj dobrega... PoetiËna knjiga otroke spodbuja, da
prebudijo svoje moËi in premislijo, kaj bi bila lahko njihova nova pri-
loænost. Kobi Yamada, imenitne ilustracije Mae Besom, zaloæba BP.

Pobegli objem
Preden gre Lucija v posteljo, si zaæeli mami-
nega objema. Mamica ji ga rada da, a jo
prosi, naj ji ga kmalu vrne, ker je to njen
zadnji iz danaπnje zaloge. Z maminim meh-
kim, prijetnim objemom se Lucija odpravi k

oËku. Posodi ga oËku, nazaj pa dobi moËnejπega. Z novim obje-
mom poiπËe bratca... Izjemno topla knjiga pripoveduje, kako iz-
kazovati in deliti ljubezen, pa tudi, da je vsak Ëlan druæine neko-
liko drugaËen. »udovite ilustracije ob osnovni zgodbi  pripovedu-
jejo πe duhovite drobne zgodbe in razkrivajo, kaj πe se dogaja od
kleti do vrhnjih sob, pa tudi, kakπen je uËinek objemov na dru-
æinske Ëlane. To je knjiga, ki ti srce ogreje kot en velik, topel ob-
jem! Nick Bland, ilustracije Freya Blackwood, zaloæba Skrivnost.

SreËkov kovËek
SreËko je imel velik Ërn kovËek. Vanj je stlaËil
nekaj temnega, ko mu je umrla babica, nekaj
grenkega, ko so se mu posmehovali soπolci, ne-
kaj bodeËega, ko ga je oËe karal... Vsak dan ga
je teæe vlaËil za sabo. Rad bi se ga znebil, toda
kako? Nekega dne, ko je nesreËneæ zadremal, je
nek radovedni deËek kovËek odprl in... ven je
planil Ërn oblak, ki je zatemnil nebo, zagrmelo
je, nato pa se je usul deæ. Nevihta je bila tako silovita kot SreËkove sol-
ze. Nato je posijalo sonce, SreËko pa je zaËutil veliko olajπanje... Zgod-
ba otrokom pomaga razumeti kopiËenje æalosti in svetuje, kako si po-
magati, da bo svet spet dobil svetle barve. Estetske ilustracije se ime-
nitno povezujejo s spodbudno vsebino. Dunja Jogan, zaloæba Zala.

Simon in Skokec
Ob tej knjigi, ki tako prepriËljivo pripovedu-
je o ljubezni, ki vznikne med otrokom in
psom, pa o straπni boleËini izgube, ko pes
nekega dne pogine, sem teæko poærla kepo v
grlu. Simon je Skokca dobil, ko je bil πe
neugnan mladiËek. Od prvega trenutka sta
bila nerazdruæljiva. NauËil ga je vsega, kar
mora znati pes, Skokec pa mu je postal naj-
boljπi tovariπ. ©e ponoËi sta se stisnila drug k
drugemu. Kako naj Simon preboli izgubo takega prijatelja? Knjiga
zelo subtilno pokaæe, kaj lahko storimo starπi z ljubeznijo in razume-
vanjem, da pomagamo otroku prebroditi æalost. Otroku pa prinaπa
tolaæbo in Ëustveno podporo v Ëasu pretresa. Slikanico odlikujejo iz-
jemno lepe ilustracije Freye Blackwood. Marga-
ret Wild, zaloæba Skrivnost.

ÆeniËke in striËki za daljnimi griËki
Duhovita zgodba v rimah pripoveduje o deæelici za daljnimi griËki,
kjer æivijo ljubke æeniËke in striËki. Zaupljivi so, veseli, odprti, iskreni,
nesebiËni in naivni. Ljudje jih hodijo gledat od daleË, tako Ëudoviti so.
Imajo pa tudi vsak svoje drobne slabosti, takπne, ki se jim med doma-

Ëimi nasmehnemo, Ëe pa bi jih kdo objavil na
spletu... bi se gotovo naπlo veliko takih, ki se radi
posmehujejo in zaniËujejo, skriti za anonimnost-
jo. In prav to se je zgodilo prikupnim æeniËkam
in striËkom! Slikanica duhovito opozarja na pa-
sti spleta, hkrati pa postavlja trden moralni ko-
deks spletnega vedenja, ki mu bo marsikdo z ve-
seljem prikimal. Prikupno okrogle rime dopol-
njujejo barvite, navduπujoËe ilustracije Daπe Sim-
ËiË. Nina Jelen, zaloæba Ocean.
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KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Preberi mi zgodbo!
Nekega popoldneva je volkov dremeæ
prekinil glas oËka, ki je hËerki bral zgod-
bo. Radovedneæ se je priplazil bliæe.
Kako napeta zgodba! Ampak kako se
konËa, ne sliπi, ker bralca sredi zgodbe
odideta iz gozda. Kakπno razoËaranje!
Toda volk ima sreËo, ker oËka in hËi ti-
sto zanimivo knjigo izgubita na gozdni
poti. Volk jo zgrabi, odpre - in ugotovi,
da niË ne razume! Ker... ne zna brati.
Odpravi se po gozdu, da bi naπel kakπno æival, ki bi mu knjigo pre-
brala do konca. Toda volka se vsi bojijo, zato pred njim zbeæijo...
Duhovita slikanica zdruæuje napeto vsebino in lepe ilustracije, hkra-
ti pa male posluπalce prijazno vabi k uËenju branja. Bénédicte Car-
boneill, ilustracije Michaël Derillieux, zaloæba Zala.
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Nadomestna uËiteljica • Hej, Jaka!
Jaka je zaskrbljen, ker ima novo uËiteljico. Sprva ga ne pomiri niti
njen prijazni glas, niti predlog, da bi se namesto v razredu uËili zu-
naj. Le kako jih bo Ëesa nauËila, ko pa otroci kot mladi kozliËki

zdivjajo po travniku? UËiteljica pa se ne jezi,
niti jih ne kliËe. »ez Ëas sede na tla in priËne
peti neko pesem. UËenci se ji poËasi pridruæi-
jo. UËiteljica poje Ëudno pesem, ki je pravza-
prav poπtevanka... Prikupna zgodba najprej
ubesedi otroπko tesnobo, nato pa jo spretno
razblini. Naravnana je optimistiËno in spod-
budno, hkrati pa nakazuje moæne reπitve te-
æav. Natisnjena je z zelo velikimi malimi tiska-
nimi Ërkami in je primerna tudi za prvo samo-
stojno branje. Sally Rippin, ilustracije Stepha-
nie Spartels, zaloæba Skrivnost.

»lovek • Mladi geniji
PriroËnik iz zbirke Mladi geniji ustvarja na-
zoren in privlaËen mozaik vedenja o Ëloveko-
vem telesu, o tem, kako je sestavljeno, kako
deluje, zakaj dihamo, se gibamo, prebavlja-
mo in razmiπljamo,  zakaj imamo kri, kaj se
dogaja v krvnem obtoku... Teme, kot so
moægani in æivËni sitem, pljuËa in dihanje,
oko in vid, uho in sluh... predstavi s slikami,
skicami in zanimivimi, vsebinsko verodostoj-
nimi besedili v dvostranskih poglavjih. Kombinacija ustvari celo-
to, ki je razumljiva æe za otroke ob vstopu v πolo, priroËnik pa bo
dobrodoπla pomoË πolskemu delu tudi v viπjih razredih osnovne
πole. Zaloæba UËila International.

Pomladni æivæav
Po odliËnih velikih slikanicah Zimski æivæav in Jesenski æivæav, ki
sta nas razveselili konec lanskega leta, je pri zaloæbi MK izπla slika-
nica, ki pripoveduje o novem letnem Ëasu - pomladi. Velika karton-
ka - velikost omogoËa razkoπno bogato ilustracijo - prikazuje, kaj
se spomladi dogaja v mestu in primestju. Zgodbo ustvarjajo ilustra-
cije z neπteto podrobnostmi, ki pripovedujejo kratke zgodbe o lju-

deh, æivalih, rastlinah in naravi. Besedila ni, pa
saj tudi ni potrebno, saj bralec sam raziskuje do-
gajanje na ilustracijah in s strani na stran sprem-
lja dogajanje ter pripoveduje, kaj vse se lahko
lepega, smeπnega, nerodnega... zgodi v enem sa-
mem pomladnem dnevu. To je knjiga, ki spod-
buja opazovanje, govor in pogovor. Nemπka
ilustratorka Rotraut Susanne Berner je za zanjo
prejela Andersenovo nagrado v letu 2016.

Jakob dobi sestrico
Jakob in Matej sta prijatelja, ki se vsak dan sreËa-
ta na igriπËu. Nekega dne pa Jakoba ni. Vrne se πe-
le Ëez nekaj dni, v druæbi deklice s temno koæo. To
je njegova sestrica, ki jo je dobil πele vËeraj. Kako,
ko pa je stara æe pet let? Zgodba pripoveduje o
posvojitvi in o sprejemanju razliËnosti. Odpre
vrata v razmislek, kako je biti brez starπev in kako
se poËuti otrok, ko iz sirotiπnice pride v novo dru-

æino, za seboj pa pusti vse, ki jih je poznal. Avtorica s sugestivno
zgodbo vabi k raziskovanju lastnih Ëustev, nato pa πe k pogovoru z
vpraπanji za izhodiπËe pogovora. Skoraj simbolne ilustracije podpi-
rajo koncept Ëustvenega samoraziskovanja. Nina Novak Kerbler,
ilustracija Mojca Fo, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Sanjska ekipa • Dajmo, dekleta
Poznate tisti bedni obËutek, ko veπ, da ne blestiπ pri telovadbi, soπol-
ci pa sestavljajo πportno ekipo in kliËejo imena za svoje moπtvo? Boπ
sploh povabljen? Saπa ni najboljπa πportnica, ampak kot pravi njena

mama - gotovo bo v ekipi odliËna pridobitev,
ker zna biti dobra z ljudmi. Zgodba pripove-
duje o porazih in zmagah, o vztrajnosti, razo-
Ëaranju, popravljanju napak, predvsem pa o
pomenu medsebojnih odnosov in iskanju na-
Ëinov sodelovanja v skupini. V spodbudno in
sugestivno zgodbo so vpleteni primeri dobrih
odloËitev. Knjiga ima πiroko razmaknjene vr-
stice, kratki odstavki pa so prekinjeni z vi-
njetnimi ilustracijami, zato je primerna za
prvo samostojno branje. Thalia Kalkipsakis,
zaloæba Skrivnost.
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Poletni æivæav
»etrta velika slikanica zakljuËuje zbirko, ki prikazuje, kaj se doga-
ja v mestu in okolici v razliËnih letnih Ëasih. Slikanice nimajo bese-
dila, ker vse povedo z ilustracijami. Na njih mrgoli dogajanja -
odrasli, otroci in æivali nekaj poËnejo ali nekam gredo, rastline in
pokrajina pa se spreminjajo glede na letni Ëas. Vsakdo ima svojo
zgodbo, ki jo pripovedujejo πtevilne podrobno-
sti. Bralec jih lahko le opazuje, ali pa pripovedu-
je, kaj se dogaja. Slikanice je mogoËe brati vsako
zase, ker pa se v njih ponavljajo prizoriπËa in ose-
be, jih je mogoËe tudi primerjati med seboj.
Otroku pomagajo razumeti potek Ëasa in znaËil-
nosti letnih Ëasov. Rotraut Susanne Berner je v
dogajanje vpletla drobne duhovitosti, pouËne
elemente in pozitivne zglede. Zaloæba MK.

Zemlja • Mladi geniji
Zbirka Mladi geniji je namenjena nabiranju mo-
zaika znanja, ki otroku ustvarja sploπno izobraz-
bo, podlago ali dopolnilo πolskega znanja. Knji-
ga pripoveduje, kakπna je Zemlja od blizu, v svo-
ji notranjosti, in kakπna je od daleË, iz vesolja,
kakπen vpliv imata nanjo sonce in luna. V na-
slednjih poglavjih spregovori o celinah, gorovjih,
kamninah, eroziji in nastanku jam, o ozraËju in
vremenu, o vodnem krogu... Posebnost knjige so
nazorne fotografije in odliËne ilustracije, ki πe dodatno pojasnjujejo
tehtno besedilo. Besedilo je razdeljeno v krajπe odstavke, zato je bra-
nje za otroke privlaËno in pregledno. Knjige ni treba brati po vrsti, am-
pak jo lahko otrok poljubno raziskuje in tako od-
kriva nova znanja. Zaloæba UËila International.Konji • Mladi geniji

Knjiga iz zbirke Mladi geniji bo razveselila
otroke, ki bi o konjih radi izvedeli Ëim veË za-
nimivega, na primer, kako so se razvili konji,
katere so pasme konj in ponijev, kako se med
seboj razlikujejo, kako jih negujemo, kako se
konj skoti in kako rase v odraslo æival, kaj ko-
nji jedo, kaj pomeni telesna govorica konj,
kako se uËimo jahanja, kaj potrebujemo za
uËenje, kdo za konja skrbi... PriroËnik bo nav-
duπil tiste, ki se uËijo jahanja in tiste, ki si tega

πele æelijo, ali pa jih konji zanimajo predvsem kot æivalska vrsta.
Besedilo je premiπljeno, verodostojno in vsebinsko zaokroæeno.
Razporejeno je med veË kot 160 fotografij in skic, zato celota uËin-
kuje zelo privlaËno in lahko berljivo. Zaloæba UËila International.



V Klari je nekaj veË (tudi 
en majhen kromosom)
»uteËa, topla zgodba pripoveduje o druæini, ki med priËa-
kovanjem tretjega otroka izve, da bo imel en kromosom
veË. Novi bratec ali sestrica bo drugaËen, a kakπen bo, ne
more vedeti nihËe. Poleg tega pa - kdo je “drugaËen”, Ëe pa
je edinstven prav vsak med nami? Mira Dobravec z zgod-
bo, ki spremlja druæino v noseËnosti, ob rojstvu in v Ëasu
odraπËanja, do tedaj, ko Ëudovita deklica z downovim sin-

dromom priËne obiskovati vrtec, nagovarja vse - otroke in odrasle, druæino, ki ga
priËakuje in tiste, ki ga bodo spoznali v soseπËini, na igriπËu... Pomaga razumeti
drugaËnost, razblinja predsodke in odpira vrata druæbi, ki bo sprejemala prav vse.
Preproste, prisrËne ilustracije Marije Perdih odliËno podËrtujejo zgodbo, ki ima
tudi vstavke, primerne za prvo samostojno branje. Zaloæba Rokus Klett.

Skuhaj mi pravljico
Nekega dne izbirËni zajËek SreËko prosi ma-
mico, naj mu za kosilo skuha pravljico. Ma-
mica se pri priËi postavi za πtedilnik. Kuha,
meπa in meπa. Kdo ve, ali je krivo, ker je v
juho dodala malo æliËko kaËjega zoba ali tri
æliËke smeha, da je nato iz SreËkovega kroæ-

nika izletel majhen zmajËek? SreËko ne bo jedel
take juhe! Tudi naslednjega dne juha ni uæitna -
v njej se tokrat skriva sluzasta zelena poπast.
Tretjega dne pa je skuhana pravljica odliËna. SreËko iz nje reπi... Izvir-
na, duhovita, pravljiËno slastna kuharija Majde Koren z estetsko do-
miπljenimi ilustracijami Agate Dudek je ena tistih, ki bo - po mojem
trdnem prepriËanju - prejela veliko nagrad za odliËno slikanico. Naj
vam tekne! Zaloæba KUD Sodobnost International.

Slepomiπnice, antologija 
pesmi o otrokovih pravicah
Opozoriti na otrokove pravice z antologijo otroπkih pesmi?
OdliËna zamisel, ker kaj lahko bolje ujame otroπtvo kot tka-
nje pesniπkih misli, ki tankoËutno pripovedujejo o veselju in o
æalosti, o ljubezni, o zaupanju, pa tudi o boleËini, ko te udari-
jo starπi ali ko dedka vzame smrt, pa o razposajenosti, o jezi,
o prekipevanju...? Urednici Jana Bauer in Katja KlopËiË La-

vrenËiË sta izbrali skoraj 50 pesmi, ki jih je
napisalo 23 najboljπih slovenskih pesnikov
v zadnjih 120 letih - od Josipa Stritarja do
Simone Kopinπek. Izborna antologija, ki
izrisuje mnogovrstnost razliËnih izkuπenjskih
vidikov otroπtva, nagovarja odrasle in otro-
ke. Z æivahnimi ilustracijami sta jo dopolnila
Polona Kunaver LiËen in David LiËen. Zaloæ-
ba KUD Sodobnost International.

Grozljiva dejanja • Trilogija 
Neverjetnih dogodivπËin Edija Dikensa
V drugi knjigi Edi Dikens πe vedno æivi pri norem prastricu Joæetu in πe
bolj nori prateti Nori na posestvu Grozni konec. Nekega jutra ga pra-
stric navsezgodaj vræe iz postelje, ker æeli, da Edi odpelje s posestva mr-

liπki voz, na katerem je krsta, koËijaæa pa ni. Toda preden
bi lahko ugotovili, kako se je mrliπki voz sploh znaπel pri
njih in kdo je v krsti, se iz hiπe zasliπi straπna eksplozija.
Potem se pokrov krste priËne πkripaje odpirati... Odπte-
kan roman s pridihom angleπkega gotskega humorja, ki
se bere, kot da bi bil napisan pred kakπnim stoletjem za
mlade gospodiËne in gospodiËe, bo navduπil veËje otroke,
ki imajo radi nore zaplete, Ëudaπke like, duhovite dialoge
in nepredvidljive razplete. Philip Ardagh, ilustracije Da-
vid Roberts. Zaloæba KUD Sodobnost International.

Skladatelji • Ljudje,
ki so spremenili svet
Tehniπka zaloæba Slovenije izdaja otroπke enci-
klopedije, s katerimi predstavljajo ljudi, ki so v
zadnjih 500 letih spremenili svet. Enciklopedi-
ja skladateljev se priËne z Vivaldijem in zaklju-
Ëi z Rahmaninovim, skupno pa predstavi pet-
najst velikih, na primer Bacha, Mozarta, Cho-
pina, Verdija, Wagnerja, »ajkovskega... Podat-
ki so skrbno izbrani, da na dveh straneh pove-
do Ëim veË o druæinskih okoliπËinah, πolanju,
prvih uspehih, krogu delovanja, velikih delih in
o priljubljenosti skladateljeve glasbe kasneje. Poæivljajo jih πtevilne ilu-

stracije. PrivlaËno enciklopedijo, ki je primerna za osnovno πolo,
bo z veseljem prebiral in kaj novega izvedel tudi odrasli. Miloπ
MijatoviÊ, ilustracije Mijat MijatoviÊ, Tehniπka zaloæba Slovenije.Beli muc in menih

V 9. stoletju je neznan irski menih daleË od doma,
v samostanu Reichenau, na rob rokopisa napisal
igrivo pesem o puhastem belem mucu, ki osamlje-
nemu uËenjaku dela druæbo. Delita si sobo in v
soju sveË πe pozno v noË molËe delata vsak svoje
delo. Menih lovi znanje, muc pa miπke... VeË kot
1000 let po nastanku je ta slovita pesem (znana kot
Pangur Bán) πe vedno æiva, duhovita in veËpomen-
ska. Velikokrat so jo æe prevedli, tokrat pa je zasijala v prevodu Mate-
je Suænik (po Jo Ellen Bogart) in z ilustracijami Sydney Smith. Ilustra-
cije v slikanici sicer ponazarjajo besedilo pesmi, a ker jih je πe precej
veË, hkrati brez besedila pripovedujejo obπirnejπo zgodbo o mucu in
menihu. Slikanica bo navduπila tudi odrasle! Zaloæba Zala.

Sosed pod stropom
Kadar izide nova knjiga Petra Svetine, je zame
praznik. Njegove kratke, na videz preproste
zgodbe so nenavadne, izvirne, duhovite, pol-
ne domiπljije, preseneËenj, nepriËakovanih
obratov in presenetljivih poant. V pravljiËnem
svetu je paË vse mogoËe. Recimo, da sosed
DodiË odlebdi pod strop, kadar misli na gos-
po Jolando, da kokoπke soseda Andreja obo-
æujejo igranje na klavir, da se gospod Antone-
lo zaljubi, ko se zatakne s komolcem v ozki ulici, pa ga iz neprijetnega
poloæaja reπi gospa, ki zanj podre zidove hiπ, da gospod Albert zasluti,
da bo prihodnje leto konËno osvojil gospodiËno Sabino, ko pa je letos
oba piËil isti komar... Knjigo odliËno dopolnjujejo duhovite ilustracije

Petra ©kerla. Zaloæba KUD Sodobnost International.
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Slikarji • Ljudje, ki 
so spremenili svet
Ilustrirana otroπka enciklopedija predstavlja pet-
najst izbranih slikarjev, ki so usmerjali in obliko-
vali evropsko slikarstvo zadnjih petsto let. Sez-
nam obsega mojstre od Michelangela, Rem-

brandta, Goye, Picassa, Dalija... do Andyja Warhola. Vsakemu sta pos-
veËeni dve strani. Predstavitev obsega kratek, slikovit æivljenjepis, ki po-
jasni druæinsko ozadje, πolanje, mentorje in podpornike, nato pa nada-
ljuje s prelomnimi deli in pomembnimi æivljenjskimi letnicami. Sledi po-
jasnilo o slikarjevih najveËjih prispevkih k umetnosti. Strani so bogato
ilustrirane, stripovski oblaËki pa jim dodajo πe humornost. Knjiga bo
navduπila osnovnoπolce, pa tudi odrasle. Miloπ MijatoviÊ, ilustracije
Mijat MijatoviÊ, Tehniπka zaloæba Slovenije.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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