
 

 

 

 
 
 
 

Nande v šoli: slikopis 
Slavica Remškar 
Preproste slikopisne pripovedi sledijo mesecem in 

dogodkom tekom šolskega leta, ki ga doživljajo 

prvošolčki. V prvem razredu se veselo uči in pridno 

sodeluje tudi razigran in nežen papagaj Nande. Ima prav 

posebno lastnost, ki mu omogoča, da zna postavljati 

prava vprašanja in tudi prisluhniti sošolcem ter pametno 

pomagati. 
 

 

 

 
 

Pravljično potovanje Hansa Christiana 
Andersena 
Heinz Janisch 
Nominacija za Levstikovo nagrado 2021 za izvirne 
knjižne ilustracije za otroke in mladino  Andersenove 

pravljice berejo otroci po vsem svetu. Veliki danski 
pravljičar je ustvaril brezčasne junake otroštva, kot 

so Mala morska deklica, Palčica, Snežna kraljica, Grdi 
raček in številne druge.  
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Ponikalnice 
Miroslav KOšuta  
Zbirka ugank Prešernovega nagrajenca Miroslava Košute 

posega na različna področja oziroma se loti različnih tem 
– kraških pojavov, morskega sveta, vozil, živali, orodja, 

oblačil, bolj abstraktnih pojmov itd. Njihova odlika je 
vsekakor to, da pogosto funkcionirajo kot polnokrvna, 

drobna, tehnično izpiljena rimana poezija. Pojme, ki jih 
mora bralec uganiti, avtor opisuje sveže in inventivno 

ter nanje pogleda z zanimivih zornih kotov.  

Delo je prejelo znak za kakovost otroških in mladinskih 

knjig ZLATA HRUŠKA in bilo nominirano za nagradi 
desetnica in večernica. 

 

Barton in Roki – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Koraljka Milun 
Najboljše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ. Ko 

nekega deževnega dne petošolec Roki skozi okno opazi, 

kako na ulico iz mimovozečega avtomobila vržejo 

majhnega psa, ne okleva. Zamota ga v najmehkejšo 

brisačo in ga tesno privije k sebi. Odtlej sta Roki in Baton 

nerazdružljiva, in ko poletje končno prinese počitnice, ju 

čaka kup pustolovščin. Toda zaradi nesporazuma ljudje v 

soseski začnejo verjeti, da je črni Baton nevaren. Kako 

naj Roki opere njegovo ime? In kaj vse se lahko pripeti, 

ko se čisto sama odpravita na izlet? 

Zabavne in napete zgodbe o prigodah najboljših prijateljev. 
 Otroci prek zabavnih in napetih kratkih zgodb o dogodivščinah dečka in 

psa spoznavajo, da je prijateljstvo z živaljo nekaj posebnega. 

 Knjiga na nevsiljiv način predstavi tudi problem zapuščanja živali in 
poudari pomen ljubeče vzgoje domačega ljubljenčka. 

 Hrvaška avtorica Koraljka Milun je v želji, da bi otroke spodbudila k 
branju, pisala o temi, ki jim je blizu. Realistični opisi in dialogi poskrbijo za 

enostavno vživljanje v glavna junaka in njune prigode, iskriv humor pa za 

to, da se bodo otroci ob branju tudi zelo zabavali. 
 Čudovite ilustracije mlade hrvaške ilustratorke Ane Vujasić odlično 

dopolnjujejo besedilo. 
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Aha! – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Heinsalu, Els 
Zakaj? Kako? Ali? … Ampak zakaj?« Otroci ves čas 

zastavljajo vprašanja, sebi in drugim. Če bodo ta 

vprašanja še vedno radi zastavljali, ko bodo odrasli, bodo 

morda postali znanstveniki. In kaj stori znanstvenik, ko 

najde odgovor na svoje vprašanje? Takrat, seveda, 

vzklikne: »Aha!« Toda kako so veliki znanstveniki prišli 

do svojih idej in zgodovinskih odkritij? Ne boste verjeli, 

včasih čisto po naključju! Aha! Raziskovati in odkrivati je 

zanimivo … in zabavno! 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker otroku na razumljiv in zabaven način 

prikaže, kako so veliki znanstveniki, kot so Arhimed, Galileo Galilei in 

Newton, prišli do svojih odkritij. Pri raziskovanju ni pomembna le 

znanstvena natančnost, temveč tudi igra! Ilustracije slikanico obogatijo z 

vizualnim humorjem. 

 
 

Jeti, v katerega ni nihče verjel– NAŠA MALA 
KNJIŽNICA 
Olejarczyk, Asia 
Na daljni zasneženi Himalaji živi skrivnostno bitje. Jeti. 

Toda dejstva temu nasprotujejo, prav tako številke, 

znanost temu oporeka! Vsi v razredu pravijo, da jeti ne 

obstaja, da so to le pravljice za majhne otroke. Vsi, razen 

enega dečka, ki kljub posmehu sošolcev in materinemu 

dvomu verjame vanj in se trudi dokazati, da je resničen. 

Kako ne bi bil? Rad ima kakav, ceni dobre šale in dobro 

glasbo, ima umetniško dušo in je izvrsten prijatelj. Toda 

dečkov prijatelj ima veliko težavo: izgine, kadar nekdo o 

njem podvomi, saj niti sam ne verjame vase … 

Izvirna in ganljiva zgodba o tem, kako nemogoče lahko postane 

resnično. Le verjeti je treba vase! 

Zakaj je knjiga dragocena: Izvirna zgodba predaja pomembno 

sporočilo, da tisto, kar se na prvi pogled zdi nemogoče, lahko uresničimo, 

če zaupamo in verjamemo vase. Poudarja pomen prijateljstva in 

naklonjenosti, pa tudi empatijo in sočutje, s katerima lahko sočloveku 

pomagamo pri odkrivanju lastne identitete in uresničevanju njegovih 

potencialov. Neopazno slikanica poudari tudi zdravilni učinek umetnosti 
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Mina HB – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Mattiangeli, Suzana 
V tem zvezku boste našli same zanimive reči! To so 

zapiski, osebne zadeve ter resnične in izmišljene zgodbe 

Mine HB. Med njimi boste naleteli na neprilagodljivo 

učiteljico Valentino in naporna preigravanja pred tablo, 

na skrivno življenje številk, nekaj polomljenih kopij in na 

simpatijo po imenu Jakob Ternar. Odkrili boste tudi 

kopico dokazov o prijateljstvu. Minin bratec v omari 

prepeva operne arije, mamo in očeta je žal hipnotiziral 

računalnik, Mina pa piše pisma sebi v prihodnost … Nujno 

branje za vse sošolke in sošolce ter njihove starše! 

Priznana italijanska avtorica Susanna Mattiangeli nam je pričarala izjemen 

svet deklice, ki je tako živahna in neustavljiva, da nas v trenutku posrka v 

svoje resnične in namišljene zgodbe. Avtorica je za svoje ustvarjanje leta 

2018 prejela eno najprestižnejših italijanskih nagrad na področju otroške 

književnosti – Andersenovo nagrado za pisateljico leto. 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina 

publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč evropske komisije. 

 

 

H2O in skrivna vodna misija 
Peter Stančnik 
Zgodba odličnega češkega avtorja Petra Stančíka se 

osredotoča na vodo, ki daje življenje. Voda ima formulo 

H₂O, kar so tudi začetnice glavnih junakov, Huga, 

Huberta in Ofelije, ki se s pomočjo zmanjševalca in 

miniaturne podmornice odpravijo na različne konce 

vodovodne napeljave. Ste kdaj pomislili, da so ravno 

vodovodne cevi tiste, ki vodijo v vsak dom, v vsako 

tovarno in v vsako učilnico? V vsak še tako skrit kotiček 

sveta. Seveda zgodba ne bi bila tako napeta, če se v njej 

ne bi pojavil zlobni profesor Vulpes. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker poleg odlične in napete zgodbe na 

robovih strani najdete zabavne podrobnosti, zgodovinska in znanstvena 

dejstva ter celo recepte za najljubše jedi junakov iz knjige! 
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Medvedovanje 
Kestutis Kasparavičius 
Ob približevanju najlepšega praznika v letu, božiča, se 

družina rjavih medvedov poda na veliko božično 
potovanje okrog sveta, da bi obiskala bližnje in daljne 

sorodnike. Tudi tiste, ki živijo v najbolj skritih kotičkih 
sveta in najbolj nenavadnih deželah. Od belih 

medvedov na severnem tečaju, medvedov očalarjev v 
vlažnem tropskem gozdu, koal, ki se zabavajo z 

okraševanjem emuja, vse do šrilanških medvedov 
šobarjev, himalajskih medvedov in pand na daljnem 

Kitajskem – vsi se na najrazličnejše načine zavzeto 
pripravljajo na božič, njihovi Božički pa so tako 

raznovrstni, kot so medvedi sami! 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nas skozi prijetno pripoved pripravi na 
praznovanje božiča in nas s svojo zgodbo povabi k premisleku o 

praznovanjih. Prav tako se spoznamo z različnimi vrstami medvedov in 
različnimi običaji. 
 

 

Vsi ti brezupno obupni starši 
David Walliams 
Nova knjiga Davida Walliamsa, pisatelja št. 1 za otroke 

in mladino, z izvrstnimi ilustracijami Tonyja Rossa! 
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