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Dana Todorović: Vilko in Azaleja, MK, 2014 

Najmlajši bralci gotovo poznajo prikupno zgodbo o mačku 

Vilku (Kako je Vilko vzljubil zimo). 

Mladi srbski ustvarjalki sta tokrat ustvarili slikanico o 

prijateljstvu. Vilko se je odpravil na obisk k teti, ki je pred 

kratkim dobila novo muco Azalejo. Toda ta muca je bila 

čisto drugačna od Vilka. Odločil se je, da si jo bo privoščil. A 

kmalu je ugotovil, da samota ni najbolj prijetna ... 

 

 

Carrie Weston, Kako se oglaša zajec?, Skrivnost, 2014 

Ko je sonce vzšlo, je petelin zakikirikal: »Ki-ki-ri-kiiii!« in nenadoma 

so na kmetiji zadoneli glasovi ostalih živali. V vsem tem 

direndaju je zajec Skokec tiho grizljal travo in se spraševal, kako 

se sploh oglaša zajec. 

 

 

Katharine McEwen, Medvedji objem, Zala, 2014 

Mlad medved se pripravlja, da bo prvič samostojno preživel 

zimo. 

Čarobna zgodba o nenehni menjavi letnih časov in večnem 

krogu življenja. 



MALČEK PALČEK 

MESECA FEBRUARJA  

BERE … 
 

 

 

 

Svetlana Makarovič: ZLATA MAČJA PREJA, MK, 2014 

Zlata mačja preja prinaša najlepše umetnine priznane slovenske 

ustvarjalke: številne pravljice in dve pesmi. Z njimi se bomo 

veselili, zadrževali dih, stiskali pesti, se muzali ali pa od srca 

nasmejali. V sodobnih slovenskih pravljicah boste težko našli 

lepši jezik in prepričljivejše, pa tudi bolj svojeglave, trmaste in 

simpatično predrzne junake, ki vas bodo vedno znova spravili v 

dobro voljo in spomnili na najlepše trenutke otroštva.  

 

Janez Bitenc, PISANI KLOBUČEK, MK, 2014 

Priljubljene pesmi za otroke, kot so Pisani klobuček, Kuža pazi, 

Naša četica, Muca Mrmrmjavka, Sneženi mož, Vlak, Sonce se 

smeje in številne druge, lahko prepevate ob posnetkih s CD-ja in 

zraven tudi zaplešete. Knjigo dopolnjujejo ljubke ilustracije Jelke 

Reichman, ob pesmih pa so še notni zapisi. Zapojte in zaplešite 

skupaj z otroki in uživajte v glasbi, ki prinaša srečo in veselje! 

 

Maja Kastelic, DEČEK IN HIŠA, MK, 2015 

V tej slikanici brez besed deček sledi muci skozi skrivnostno hišo. 

V vsakem prostoru opazi na tleh papirje in muco, ki ga vabi 

naprej. Čisto na vrhu zagleda … Kaj? To pa je skrivnost. V 

slikanici je polno nadrobnosti, o katerih bodo otroci z veseljem 

pripovedovali in spraševali ter uživali v domišljijskih podobah. 



MALČEK PALČEK 
MESECA MARCA 
BERE … 

 
 

 

Alison Ritchie: JAZ IN MOJA MAMI, Kres, 2010 

Čudovita zgodba s prelepimi ilustracijami bo očarala tako 

vašega otroka kot vas! Prav tako kot se mali medvedek igra s 

svojo mamico in se skozi igro uči različnih spretnosti, se vaš 

malček zgleduje po vas in vas občuduje. Preberita to zgodbo 

skupaj in se o njej pogovarjajta. Mama medvedka in mali 

medvedek rada nabirata sočna jabolka in plavata, kaj pa 

najraje počneta vidva? 

Leopold Suhodolčan, CEPECEPETAVČEK, MK, 1979 

Nekega dne Polonca na sosedinem vrtu najde nenavaden kos 

lesa. Je to polence ali možiček? Za Polonco je to 

Cepecepetavček. V strahu, da soseda njenega novega 

prijatelja ne bi vrgla v peč, ga Polonca skrivaj odnese v muzej 

igrač. Ko naslednji dan pride ponj, je muzej zaprt ... 

Čudoviti pravljici o svojeglavi, a pogumni deklici še po 35 letih 

otroci radi prisluhnejo. 

 

Kajetan Kovič, KAKO SE VRTIJO URE, MK, 2015 

Zgodbe in uspavanke za lahko noč in poskočne pesmi za dobro 

jutro! 

Izbrano delo obsega vse najlepše zgodbe in pesmi Kajetana 

Koviča, enega najbolj priljubljenih slovenskih avtorjev za otroke, kot 

sta uspešnici Maček Muri in Moj prijatelj Piki Jakob. Knjiga vsebuje 

tudi izbor najboljše poezije za otroke in še 45 odličnih zgodb avtorja. 



MALČEK PALČEK 
MESECA APRILA 
BERE … 

 
 

 

Kajetan Kovič: MAČEK MURI, MK, 2009 

Muri praznuje! 

40 let legendarne slikanice o priljubljenem Mačku Muriju. Pisatelj 

Kajetan Kovič je odlično prikazal prisrčno ozračje v čisto pravem 

Mačjem mestecu, mačje ilustracije Jelke Reichman pa so med 

najbolj priljubljenimi motivi v otroških sobah. 

Kristina Brenk, POJTE, POJTE DROBNE PTICE, MK, 2009 

Življenje slovenskih otrok je bilo včasih drugačno od današnjega – 

a tudi takrat so se radi igrali. Posebej so se razživeli na paši. Z 

izštevankami so določali, kdo bo lovil, šalili so se in pletli rime. 

Pogovarjali so se z živalmi in se smejali vsemu nenavadnemu. Bali 

so se, da jim ne bi ukradli putke, da muca ne bi pojedla smetane, 

da ne bi raztresli moke in ostali brez kruha. S pesmimi so bogatili 

svoje besedišče, kot ga otroci danes ...  

 

Pavla Karba, SKUPAJ RASTEMO 1, MK, 2010 

Naj otrok odkriva različnosti med ljudmi! 

Malček se že v zgodnjem obdobju srečuje z izkušnjo različnosti 

med posamezniki. Skupaj rastemo 1 je prva slikanica za 

najmlajše, njihove starše in vzgojitelje, ki prinaša odlično 

povezavo etično - državljanske vsebine. Otrok ob slikanici 

spoznava samega sebe in druge, razmišlja o prvih doživetjih, 

izkušnjah in stvareh v okolju, v katerem živi in raste. 



MALČEK PALČEK 
MESECA MAJA 
BERE … 

 
 
 

 
Sharon Rentta: ŽIVALSKI MEHANIKI, Alica, 2014 

To je pomemben dan za Borisa. V očetovi avtomehanični 

delavnici pomaga mehanikom. Popraviti je potrebno veliko 

avtomobilov in tovornjakov in Boris je prepričan, da bo kmalu 

postal izvrsten mehanik - medtem pa se bo moral še veliko 

naučiti. Knjiga je polna tovornjakov, avtobomilov, orodja in 

zabave. Odlična knjiga za vse otroke, ki imajo radi avtomobile. 

 

PESMI O ŽIVALIH 2, MK, 2014 

Drugi del odmevne ilustrativne pesmarice o živalih. 

Nadaljnji izbor prinaša dvanajst novih, najbolj prepoznavnih, 

ljudskih in umetnih pesmi o živalih, katerim je ljubko ilustrativno 

podobo nadela Jelka Reichman. Pesmice o medvedkih, 

konjičkih, mravljici in drugih živalih bodo zaživele na priloženi 

zgoščenki v interpretaciji otroškega zbora....  

 

Ana Žontar Kristanc, ZAJČEK TIMI IN ČAROBNI RECEPT, 

Morfem, 2014 

Pravljica je nastala pod peresom Ane Žontar Kristanc in njenega 

moža Kristijana Žontarja. Oba rada dobro kuhata, dobro jesta in 

obožujeta svojega sina Timona, ki sta mu posvetila svojo prvo 

slikanico o zajčku Timiju, kuharskemu mojstru, ki se neko jutro 

odloči, da bo sledil svojim sanjam in se odpravil na najvišjo goro 

v deželi iskat magični recept. 



MALČEK PALČEK 

MESECA JUNIJA 

BERE … 
 

 

 

 

Reeve Lindbergh: BABICA MOJA POGOSTO POZABI, Miš, 

2015 

Slikanico v verzih je hči slavnega pilota napisala na podlagi 

osebnih izkušenj, ko sta z majhnim sinom skrbela za mamo v 

njenih zadnjih letih življenja. Otrokom približa ljudi z demenco in 

jim na primeru Anžeta pokaže,  kako je treba ravnati z njimi. 

Prav posebna vez med babico z demenco in njenim ljubečim 

vnukom je nežno ilustrirana z vodenimi barvicami, s katerimi je 

odlična ilustratorka uspela ujeti tudi ljubezen med njima. 

 

Polonca Kovač: GORSKI VRT, ZA VSE ODPRT, Sidarta, 2015 

Gorski vrt, za vse odprt je knjiga pravljic večkrat nagrajene 

pisateljice in prevajalke Polonce Kovač. Tokrat nas z duhovitimi 

zgodbami popelje skozi vse letne čase in višinske rastlinske pasove 

naših gora, pri tem popotovanju pa bralci spoznamo več kot 30 

gorskih rastlin, nekaj živali in pravljičnih bitij. Ob koncu vsake zgodbe 

so s kratkimi stvarnimi opisi predstavljene tudi gorske rastline, o 

katerih teče beseda.  

Toon Tellegen: Jutri je bila zabava, Mladinska knjiga, 2010 

 

Toon Tellegen je slovenske bralce pred leti navdušil in očaral s 

knjigama Zabava na luni in Mala nočna torta s plameni. Jutri je bila 

zabava je enotna zbirka štirih daljših pripovedi, ki jih povezuje cikel 

letnih časov, ob katerem si živali zastavljajo številna vprašanja, na 

katera pa le redko dobijo jasne odgovore. 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=6723


MALČEK PALČEK 

MESECA JUL/AVG 
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Kastelic M.: DEČEK IN HIŠA, MK, 2014 

V tej slikanici brez besed deček sledi muci skozi skrivnostno hišo. V 

vsakem prostoru opazi na tleh papirje in muco, ki ga vabi naprej. 

Čisto na vrhu zagleda … Kaj? To pa je skrivnost. V slikanici je polno 

nadrobnosti, o katerih bodo otroci z veseljem pripovedovali in 

spraševali ter uživali v domišljijskih podobah. 

 

Cousins L.: NJAM, MK, 2011 

Otroci potrebujejo pravljice in tale izbor osmih zgodb (Rdeča 

kapica, Trije prašički, Zlatolaska in trije medvedi, Repa velikanka, 

Bremenski mestni godci ...) v besedah in podobah angleške 

ustvarjalke priljubljene Minke je kot nalašč za prvo srečanje s 

klasičnimi zgodbami. Duhovite in zgoščene priredbe ohranjajo 

vznemirljivost in sočnost izvirnih zgodb, knjigi pa dajejo poseben 

čar izrazite, živobarvne ilustracije. 

 

Žmavc Štampe B.: O-PRAVLJICA 

Sneguljke, Pepelke, Trnuljke, pošasti in zmaji ... 

»O, pravljice!!!« vzkliknete s tremi klicaji. 

Kaj pa o-pravljice? 

So duhovite zabavljice, kjer se opravljajo pravljice, 

v klepetalnici spleta domišljije in mavrice. 

 



MALČEK PALČEK 

MESECA SEPTEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Huseinović K.: VELIKO IN MAJHNO, Karantanija, 2015 

Radoveden in prijazen mišek Sivko se s prijateljico Lili čez dan srečuje 

z najrazličnejšimi nasprotji in doživetji. 

 

 

   

Lainšček F.: VELECIRKUS ARGO, Baletrina, 2015 

V velecirkusu Argo čudežnik Garam Abdel Garam izvaja točko, ki 

gledalcem jemlje sapo. V njej Gela Gela in Tulsi, njegova 

dvanajstletna pomočnika, s pomočjo čarovnije vstopata v 

domišljijske svetove drug drugega, iz katerih se lahko varno vrneta 

samo zato, ker sta najboljša prijatelja. A le dokler se ne vmeša 

cirkuška afna Banfi. 

 

 

Rppin, S.: BRINA BRIHTA nerodna balerina, Učila International, 

2014 

Brina je začela hoditi k baletnim uricam. Rada bi postala slavna 

balerina! Pa se bodo njene sanje uresničile?  



MALČEK PALČEK 

MESECA OKTOBRA 

BERE … 
 

 

 

 Brown, R.: OBJEMČKI ZA MAMICO, Karantanija, 2015 

 Mala Sovica se sprašuje, kakšen objem naj podari mamici. Pozna      

 več objemov: takšnega za dobro jutro in malo drugačnega za slovo,   

 pa čisto posebnega za trenutke, ko kaj ušpiči. A ta trenutek ne  

 ustreza nobeni izmed teh priložnosti. Kaj bo Sovica storila? Pravljica, 

 ki bo ogrela vsako srce, pripelje do spoznanja, da za objem ne  

 potrebujemo razloga, samo ljubezen. 

 

 Carnavas P.: OTROKA, KI STA IMELA RADA KNJIGE, MK, 2015 

Pri Anžetu in Lučki doma živijo skromno; nimajo ne avtomobila ne 

televizije. A nič ne de, naokoli se vozijo s kolesom, kratek čas pa jim 

zapolnijo knjige. Kupi knjig na vsaki polički in v vsakem kotu! A ko se 

morajo nekega dne od knjig posloviti, ugotovijo, da za sabo niso 

pustile le praznih polic, ampak tudi zevajoč prostor med družinskimi 

člani. Prikupna pripoved o tem, kako nas knjige preprosto zbližujejo. 

 

Svetina, P.: KAKO ZORIJO JEŽEVCI, Miš, 2015 

V glavnih vlogah nastopata ježevca Helge in Nikozija, ki jima družbo 

dela še kup »odbitih« prijateljev – čriček »kajmebriga« Genadij, 

načitana nutrija Krizantema, lenivca Emil in Henrik, pri čemer nihče 

ne ve, kateri je kateri, še najmanj pa sama. Če ste se že od nekdaj 

spraševali, kako naslikaš prepih, zakaj se reče sivka, če je lila, kako 

treniraš senco ali postaneš svetilnik in še mnogo več, potem je knjiga 

kot nalašč za vas.  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA NOVEMBRA 

BERE … 
 

 

Štefan, A.: BOBEK IN BARČICA, MK, 2006 

 Nekoč je Bobek na jezeru zagledal čoln. Nihče  ne ve, od kod se je 

prizibal – a veter ga je gnal naravnost proti njemu. Kaj lepšega: Bobek 

si je namreč že dolgo želel, da bi se čisto sam podal čez jezero. A 

takoj ko je skočil nanj, se je z brega oglasila miška, ki si je ravno tako 

želela pluti. In za njo  še žabica, zajček, lisica … Bobek se je pustil 

preprositi, a ko se jim je pridružil še medved, je bila katastrofa seveda      

                         neizbežna. Še dobro, da se zgodba ne konča z medvedovim 

                         skokom v čoln, ampak se prav prijazno razplete. 

 Parachini J.: NAJBOLJŠA SLUŽBA ZA ELI, Alica, 2015 

Eli in njena mama skušata ugotoviti, kaj bi bila najprimernejša služba 

zanjo. Eli se preizkusi kot kuharica in glasbenica. Poskusi izdelovati 

lončenino in čudovite stvari. Toda nič ji ne gre dobro od rok. Bo sploh 

kdaj našla pravo službo? 

 

 

Lainšček, F.: KUŽA GOLDI SE IGRA Z ŽOGICAMI, Miš, 2015 

Serijo slikanic o kužku Goldiju in psički Bini sta si Feri Lainšček in ilustrator 

Igor Ribič zamislila kot bralno in likovno doživetje s stripovskim pridihom, 

ki pa je povsem prilagojeno otrokom najnižje starostne stopnje. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA DECEMBRA 

BERE … 
 

 

 

 

Bitenc, J.: ZLATA ŠIVANKA, Obzorja, 2015 

Zgodbica govori o ježku, ki šiva oblačila za živali in je izgubil zlato 

šivanko, živali pa mu jo pomagajo iskati. 

Zgodbo spremlja pesmica o šivanki, na koncu knjige so dodane note, 

da boste lahko pesmico tudi zapeli. 

 

Butler C.: NEKEGA SNEŽNEGA DNE, Učila, 2015 

Snežni vihar povzroči pravo zmedo in ježek ostane brez gnezda. Ovit v 

topel šal, kapo in rokavice (ki jih malčki ob ogledovanju lahko 

potipajo) krene proti jazbečevi hiši. Živali, ki jih srečuje na poti, so 

premražene in ježek, dobrega srca in odprtih rok, jim razda vsa svoja 

topla oblačila. A mraz postaja vse hujši in pot do jazbečeve hiše je še 

dolga, predvsem pa poledenela. Bo naposled le potrkal na           

                        jazbečeva vrata? 

 

Svetina, P.: SREDI SREČE IN V ČETRTEK ZJUTRAJ, KUD, 2015 

Profesorju Petji Hribar sta med dokazovanjem, da lahko snežinke 

padajo tudi poleti, pot prekrižali mladenki, večja in manjša, ki imata 

prav posebno misijo: vrniti pozabljeno kitaro. Na videz nepovezane 

zgodbe povežejo mali, vsakdanji čudeži. Tako je Peter Svetina zopet 

duhovito pričaral knjižne junake, ki v nas prebudijo otroka, kar je 

odlično upodobljeno v ilustracijah Kristine Krhin. 
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