
 

MALČEK PALČEK 

MESECA JANUARJA 

BERE … 
 

 

 

 

Forssen Ehrlin, C.: O ZAJČKU, KI BI RAD ZASPAL, MK, 2015 

V tej prav posebni, inovativni zgodbici za lahko noč so uporabljene 

prefinjene psihološke tehnike, ki pomagajo otrokom, da se sprostijo, 

hitreje utonejo v sen in trdneje spijo. Zgodbica otrokovi podzavesti 

sugerira, naj zaspi. O zajčku, ki bi rad zaspal odlično učinkuje tako pri 

dnevnem počitku kot pri nočnem spanju.  

 

 

Grafenauer N.: NEBOTIČNIKI, SEDITE, MK, 2015 

Ponatisnjena zbirka pesmi Nebotičniki, sedite, ki jo bogatijo ilustracije 

slikarja Matjaža Schmidta, je leta 1980 prejela Levstikovo nagrado  

 

 

 

Leaf, M.: BIKEC FERDINAND, MK, 2015 

Otroška književna klasika Američana Munroja Leafa je prvič izšla leta 

1936 in takoj postala svetovna uspešnica. Knjigo so zaradi mirovniškega 

sporočila v fašistični Španiji in nacistični Nemčiji prepovedali. Vsebina 

knjige še danes presega okvire otroške literature. Zgodbo o Ferdinandu 

je v slovenščino že leta 1957 prevedel Janez Gradišnik, zdaj pa je spet 

med nami v novem prevodu Darje Marinšek. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA FEBRUARJA 

BERE … 
 

 

 

Lainšček, F.: PESMI ZA MAJHNA ČEBLJALA, Franc-Franc, 2015 

Ste videli slone? 

Najmanjše na svetu. 

Vsi spijo na listu 

in eden na cvetu. 

 

 

 

Mlakar I.: O KRAVI, KI JE LAJALA V LUNO, Miš, 2015 

Potem, ko krava Mrvica spozna, da zanjo na kmetiji ni več prostora, se 

usede na kolo in se poda na pot, kjer spozna prav posebnega konja; 

tedaj se začne dogodivščina v dvoje ... Na videz preprosta živalska 

zgodba se na nevsiljiv način loti pomembne, a vendarle bolj redko 

ubesedene teme starostnikov in starosti. 

 

 

Meadows, D.: ZVEZDNI PLES RDEČKE MEHKOREP, Učila 

International, 2015 

Lili in Erika komaj čakata, da bosta videli, kako lisičja družina Mehkorep 

s čarobnim plesom prebudi zvezde. Toda črni zmaj hudobne 

čarovnice Grizelde je odločen, da gozd za vedno zavije v temo! Bo 

Rdečka Mehkorep lahko pomagala deklicama preklicati urok nad 

svojo družino in rešiti gozd?  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA MARCA 

BERE … 
 

 

Bind, J.: DOBRI ZLOBNI VOLK, Zala, 2015 

Velikega zlobnega volka iz postelje vržeta njegova 

mladička. 

»Lačna sva!« kričita. 

Volku ne preostane drugega, kot da se poda v temo in mraz. Kaj 

kmalu zagleda krasnega zajca! 

Ampak kaj, ko tudi zajec nabira hrano za svoje najmlajše. Volk 

nikakor ni dober ali prijazen, je velik in grozen in zloben, ampak za  

                          zajčka bo tokrat naredil izjemo … 

 

Langreuter, J..: MAMA JE ENA SAMA, Založba KMŠ, 2016 

Rok Zajec se sporeče z mamo: spet bi moral pospraviti za seboj, se 

umiti in se udeležiti družinske jutranje telovadbe! Pri prijateljih bo 

zagotovo precej lepše, pomisli Rok in se zato preprosto odseli. A 

daleč od doma Roku nekaj tako zelo manjka, da ga nenadoma 

začne zbadati in stiskati pri srcu ... 

 

 

Schneider, A.: GOSPOD VESEL IN GOSPA MRAK, Zala, 2016 

Gospa Mrak dobi nekega dne nenavadnega soseda, gospoda 

Vesela, ki vsako jutro pozdravi sonce, zvečer pa luni in zvezdam 

vošči lahko noč. Veselo si ureja dom in vrt, po katerem kar naprej 

trosi semena. Ne mine dolgo, kar vzklijejo najčudovitejše rastline in 

zrasejo čez vrtno ograjo. Gospa Mrak vse to samo mrko opazuje.  

                             Vse skupaj ji ni prav nič všeč. Zato sklene, da se bo gospoda     

                             Vesela odkrižala. Ji bo uspelo? 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA APRILA 

BERE … 
 

 

 

Gleeson, L.: POGLEJ, KNJIGA!, Skrivnost, 2014 

Prek subtilnih, nekoliko melanholičnih, a vrhunsko realističnih ilustracij se 

otroški bralci, tudi tisti, ki še ne znajo brati, za nekaj trenutkov lahko 

potopijo v svet dečka in deklice, ki na cesti naletita na sila občutljivo 

stvar, na knjigo. Morda jo je kdo izgubil. Le kaj naj naredita z njo? 

 

 

 

Gombač X, Ž.: SKRIVNOSTI MLADIH LEVOV, Miš, 2014 

Mladi levi bodo sicer nekoč kralji živali, a vseeno jih je strah. Teme, 

strele in groma, samote, grdih sanj ... In če kdo lahko prežene ta strah 

je toplina, prijaznost in stisk šape njihovih očetov. 

 

 

 

Imai, A.: MEDTEM KO JE MEDVED SPAL …, Kres, 2014 

Le kdo potrebuje prijatelje, si je mislil medved Rjavec. Sam lahko 

poskrbim zase. Delam, kar hočem in svoj klobuk lahko nosim ves dan, 

če hočem. Ko pa žolna sklene, da gospod Rjavec potrebuje 

prijatelje, se mu življenje popolnoma spremeni. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA MAJA 

BERE … 
 

 

 

Makarovič, S.: KUZMA. TRINAJSTI ŠKRAT, Mladinska knjiga, 2014 

 

Tokrat Škratje zborujejo kar brez Kuzme in si med seboj razdelijo vseh 

dvanajst mesecev prihajajočega leta! Ko Kuzma to izve, se razjezi in 

zahteva svoj mesec. Dopovedujejo mu, da ima leto samo dvanajst 

mesecev, a o tem noče nič slišati. Zahteva še trinajsti mesec. Toda 

škratje se iz njega norčujejo. Še več: pred njim se naravnost 

nesramno bahajo. A pri tem pozabljajo, da s Kuzmo ni dobro zobati 

češenj. 

 

Pavček, S.: ZAKAJ JE POLJE JEZERO, Miš, 2014 

Poetična slikanica priznanih umetnikov pripoveduje o tem, kako je 

tam, kjer so bili nekoč polja in travniki, nastalo Cerkniško jezero, 

oziroma o tem, kako je milo dekle našlo srečo v objemu svojega 

vodnega fanta ... 

 

 

Brenk, K.: ROKAVIČKA, Mladinska knjiga, 2014 

Ljudska pravljica Rokavička je prva slikanica mlade ilustratorke 

Hane Stupica. Znano zgodbico o dedku, ki je sredi hude zime 

izgubil rokavičko in so se vanjo naselile miška, žabica, zajček, lisica, 

volk, merjasec in medved, je Hana ilustrirala za diplomsko nalogo 

na Akademiji za likovno umetnost. Najprej je začela ilustrirati za 

reviji Ciciban in Cicido. Hana Stupica je, kljub mladosti, za to 

slikanico ustvarila zrelo slikarsko delo. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA JUNIJA 

BERE … 
 

 

 

Leblanc, C.: PA JE TU!, Mladinska knjiga, 2014 

Mali medvedek komaj čaka prihod novega družinskega člana, ki se 

skriva pod maminim srčkom. Ko v medvedjo družinico priveka 

sestrica Ana, pa se vse spremeni. Sestrica dobi medvedkov 

prostorček v maminem naročju, mamica nima časa, ker je treba 

Ano previti, nahraniti in obleči, očka mora pomagati mami ... Ob 

vsem tem pa Ana joka in smrdi! Kako se bo ljubosumni medvedek 

privadil na nove razmere in postal skrben veliki brat? 

 

McDonnell, P: ČAS ZA OBJEM, Mladinska knjiga, 2014 

To je nekaj, kar lahko storimo vsi. Začnimo kar pri nekom, ki nam je 

najbližje. Mali muc si želi narediti svet boljši, zato se odloči, da bo 

objel vse, kar leze in gre. Prepotuje ves svet in objame veliko ljudi in 

stvari, na koncu pa še ugotovi, da je treba z objemi začeti pri 

najbližjih. 

 

McEwen, K.: MEDVEDJI OBJEM, Zala, 2014 

V tej čudoviti slikanici nam avtorica poda pripoved o mladem 

medvedu in njegovi novi družinici. Skozi menjavanje letnih časov 

pobliže spoznamo življenje medvedje družine ter se skupaj z njimi 

podamo na lov rib in se pripravimo na zimsko spanje. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA JULIJA/AVGUSTA 

BERE … 
 

 

 

Flood, C.: SITNOBE SITNE, Zala, 2015 

Medved je živel sam, daleč vstran od vseh in tako mu je bilo najbolj 

všeč. Lahko si mislite, kako jezen je bil, ko si je družina zajcev zgradila 

domek zraven njegovega! Mogoče bo medved le spoznal, da so 

prijatelji dragocenejši od lasnega miru? 

 

 

Wellesley, R: KAKO JE JEŽEK NAŠEL PRIJATELJA, Zala, 2015 

Ježek je bil vajen, da je živel v kupu listja, v samoti. Tako življenje mu 

je bilo zelo všeč. Nekega dne pa je na njegov bodičasti hrbet padlo 

jabolko in tam tudi trmasto obtičalo. Sam se ga, naj se je še tako 

naprezal, nikakor ni mogel otresti. Brez pomoči bi se mu slabo 

godilo… 

 

Kasparavičius, K.: PODVODNA ZGODBA, KUD, 2014 

Podvodna zgodba govori o jati marljivih ribic, ki po neurjih in drugih 

nevšečnostih morski svet vsakič znova spravijo v red. Popazijo, da 

neprevidno sonce ne utone v mrzli vodi, da podmornice ne obtičijo 

zataknjene v sipinah in da oblaki ne točijo dežja tam, kjer to ni 

potrebno. Toda tudi ribice si kdaj pa kdaj zaželijo oditi na počitnice. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA SEPTEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Docherty, H.: KNJIGOTAP, Morfem, 2014 

V Zajčji Dobravi v vsaki hiši prebirajo pravljice za lahko noč, a nekega 

dne začnejo knjige izginjati in razširijo se različne govorice. Pogumna 

Liza Rjavoglava kmalu ugotovi, da knjige krade majhen, žalosten 

Knjigotap, ubožec, ki je čisto sam na svetu in mu nihče ne bere 

pravljic. Skupaj skujeta načrt in Knjigotap mora knjige vrniti na police, 

v zameno pa bo lahko prihajal k vzglavju otroških postelj in tudi sam 

poslušal pravljice. Zares, pravljice so zelo pomembne in najlepše je, 

če jih beremo v naročju bližine. 

 

A. Rosenthal: SKOVIRČEK, Mladinska knjiga, 2014 

Kakšni starši pa so to, da otroku ne pustijo zaspati ob spodobni uri? 

Ja, to so pa sove, saj so znane po tem, da se zvečer le stežka 

odpravijo v posteljo! Zato mora mali skovirček, preden zaspi, 

postoriti veliko stvari: se igrati, brati, skakati po postelji, plezati in še 

marsikaj drugega, preden mu mamica in oči dovolita, da končno 

zaspi ... 

 

Simoniti, B.: ANDREJ NESPANEC, Mladinska knjiga, 2014 

Deček z bujno domišljijo Andrej Nespanec noče in noče zaspati, vse 

dokler v starinski omari ne najde netopirja Nana, ki napleta sanjske 

zgodbe. A žal je zaradi Andrejevega trmarjenja ostal brez dela – 

brez spanca ni sanj. Tu pa se njuna pustolovščina šele začne.  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA OKTOBRA 

BERE … 
 

 

 
 

ČOHARIJE: zgodbe, pesmi in uganke s podobami Zvonka 

Čoha, Mladinska knjiga, 2016 

V novih Čoharijah se razpira bogastvo likovnega sveta Zvonka 

Čoha, enega naših najvitalnejših ustvarjalcev, ki otroke in odrasle 

znova in znova vabi k skupnemu raziskovanju in uživanju. V knjigi 

najdemo izbor legendarnih besedil za otroke domačih in tujih 

avtorjev ter ljudske pravljice in pesmice. 

 

 

M. Altés: MOJ DEDEK , Mladinska knjiga, 2016 

Ganljiva zgodbica o starajočem se dedku, njegovem vnuku in 

njunem velikem prijateljstvu … 

 

 

H. Docherty.: VITEZ PLEMENITI, KI NI HOTEL SE BORITI, 

Morfem, 2016 

Kako bi ukrotil zmaja? Tako, da mu prebereš zgodbo! 

Ko sta Leova mama in očka opremila Lea za boj z zmajem, je vzel 

šlem in meč – in cel kup svojih najljubših knjig. Konec koncev – tudi 

zmaji se ne morejo upreti dobri zgodbi!  

Čarobna pustolovščina avtorjev prodajne uspešnice, Knjigotap.  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA NOVEMBRA 

BERE … 
 

 

 
 

Anja Štefan: IŠČEMO HIŠICO, Mladinska knjiga, 2016 

Pesnica, pisateljica in pripovedovalka ljudskih pripovedi Anja Štefan je 

ena najboljših slovenskih sodobnih ustvarjalk za otroke. Prva slikaniška 

pesniška zbirka pesmi Iščemo hišico s čudovitimi podobami Ančke 

Gošnik Godec je izšla leta 2005. Igrive, sočne in izbrušene pesmi sodijo 

v klasiko slovenske književnosti za otroke.  

 

                    ZVERINICE, POZDRAVLJENE!, Mladinska knjiga, 2016 

Etnolog dr. Milko Matičetov je življenje posvetil zbiranju in raziskovanju 

slovenskega ljudskega izročila. Še posebej veliko ga je našel in zbral pri 

pravljičarkah in pravljičarjih v Reziji. Dragocena zbirka rezijanskih 

pravljic Zverinice iz Rezije je prvič izšla leta 1973. Anja Štefan, pesnica, 

pisateljica in pravljičarka, je iz knjige izbrala sedem najlepših, ki jih zdaj 

lahko preberemo tudi v slikanici. Sočno govorico in slogovno 

izbrušenost rezijanskih mojstric in mojstrov pripovedovanja je s svojimi     

humornimi ilustracijami obogatil Zvonko Čoh. 

 

Žiga X. Gombač: ŠTRK VIKI ODKRIJE POGUM, Založba Kres, 

2016 

Vikijeva dogodivščina odkrivanja poguma pa je namenjena otrokom 

od 4 do 8 let. Štrk Viki je mala štorklja. Vsi njegovi mlajši prijatelji so že 

poleteli iz gnezda, le on ne. Počuti se tako neroden in okoren. A tudi 

naš junak zbere pogum in se preda prostranemu nebu. A to še ni vse. 

Zbral je pogum in z uganko premagal nagajive škrate, ki so ugrabili 

malega fantka… 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA DECEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Svetlana Makarovič: SAPRAMIŠKA, Mladinska knjiga, 1976 

Sapramiška praznuje svoj 40. rojstni dan. 

Priljubljena zgodba pripoveduje o miški, ki je dobila tri slastne lešnike, 

a do okusnega jedrca žal ni mogla, ker si je zlomila zob. Obredla je 

prijatelje, da bi ji pomagali, a je bila le ob lešnike. Ko se že zdi, da je 

vsak trud zaman, in vsa izgubljena čepi v svoji mišji žalosti, pa tudi njo 

obišče sreča. Mišji strahec jo obdaruje s čarobnimi lešniki večnega 

leskovega grma in Sapramiška postane najsrečnejša miš na svetu. 

 

Anja Štefan: SADJE Z NAŠE LADJE, Mladinska knjiga, 2016 

Pesnica, pisateljica in pripovedovalka ljudskih pripovedi Anja Štefan 

nam je spet postregla s krasno zbirko pesmic za otroke. Da pa 

postanejo pesmice še bolj slastne, jih dopolnjujejo ilustracije naše 

priljubljene slikarke Jelke Reichman. Skupaj nas popeljeta v svet 

otroške igre, radovednosti in veselja. 

 

Janja Slapnik: TIK-TAK, Epistola, 2016 

Ura dela TIKA - TAKA,  

nič ne reče, nič ne čaka, 

kar hiti, le kam se ji tako mudi? 

Slikanica prikazuje običajen otrokov dan. V besedilu so posebej 

označeni deli dneva, čas in predlogi. Slikanice se bodo veselili tudi 

otroci, ki se učijo poznavanja na uro. Za lažjo predstavo je na vsaki 

strani narisana digitalna in analogna ura. 


