
 

MALČEK PALČEK 

MESECA JANUARJA 

BERE … 
 

 

 

Kobi Yamada: KAJ STORIŠ Z IDEJO, BP, 2016 

To je zgodba o čudoviti ideji in otroku, ki jo ponese v svet. Ko 

otrokova samozavest raste, raste tudi ideja sama. In nekega dne 

se zgodi nekaj neverjetnega. To je zgodba za vsakogar, ne glede 

na leta, ki je kadarkoli imel idejo, ki se je zdela prevelika, preveč 

čudna, pretežka. Je zgodba, ki te navduši in spodbudi, da 

sprejmeš svojo idejo, ji omogočiš, da zraste, in vidiš, kaj se bo 

zgodilo. Kajti tvoja ideja ne bo šla nikamor. Pravzaprav se šele 

začenja. 

 

Zvezdana Majhen: LISICA IŠČE VEST, Založba Obzorja, 2016 

Zgodba v otrokovo zavest seje spoznanje, da z neprimernim 

ravnanji sami sebi povzročamo občutek krivde (slabe vesti), ki 

nam izzove trajajočo tesnobo. Pošteni smo torej zaradi sebe, ne 

pa zato, da bi nas drugi ne obsojali. Zakoni in pravila predstavljajo 

zunanji (družbeni) okvir vedenja, a bistvo socializacije je v 

ponotranjenemu sprejemanju univerzalnih vrednot. Zgodbo 

zaključi spoznanje, da svojo vest - ki je pravi dragulj - lahko spozna, 

občuti in se po njej ravna le vsakdo sam. 

 

 

Antje Damm: GOLJATA ČAKAM, Zala, 2016 

Izjemna zgodba o potrpežljivosti, zvestobi in popolnem zaupanju – o 

pravem prijateljstvu. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA FEBRUARJA 

BERE … 
 

 

 

Helena Kraljič: MAJA IN MIHA, Morfem, 2016 

Knjiga bo družini v pomoč, saj bodo starši z njo lahko predstavili 

sladkorno bolezen otrokom. Dobrodošla pa bo tudi v šolah in vrtcih, 

saj na preprost način pojasni, kako do sladkorne bolezni pride in 

kako poteka življenje z njo.  

 

 

 

Milan Dekleva: STRAHOŽER, Morfemplus, 2016 

Mala Lili pozna čarobno besedo, ki prežene strahove, kadar je 

sama doma. Ampak biti sam doma, čeprav brez strahov, ni prijetno. 

Dolgočasno je. Razburljivo postane šele, ko se ji pridruži prijazen 

strahec in postane njen prijatelj. Takrat ji še podivjano omelo in 

tuleči mešalnik ne moreta do živega. Bi radi izvedeli, katera je ta 

čarobna beseda? Potem pa le odprite knjigo in preberite zgodbo! 

 

 

Tatjana Kokalj: SKUHAJ NAM PRAVLJICO, Brin, 2016 

Mama raca svojim račkam kuha pravljico. Njihovi hiški se približa 

lisjak. Poskuša prisluškovati, a s svojo nerodnostjo vedno preplaši 

račke. Zaradi tega beži ter se ponovno vrača nazaj.  Naposled ga 

ga najmlajši racman vpraša zakaj jih straši. Vse kar si lisjak želi je, da 

bi tudi on poslušal pravljico, saj nima nikogar, da bi mu jo skuhal. 

Mama raca tako ta večer skuha pravljico zanj in za svoje otročičke. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA MARCA 

BERE … 
 

 

 

Jane Chapman: LJUBEZNI DOVOLJ ZA DVA, Učila 

International, 2016 

Babica je Marku pripravila presenečenje – obiskala ju je 

Markova sestričnica Bibi. Marko pa nanjo kmalu postane 

malce ljubosumen. Zakaj babica žgečka in k sebi stiska le njo? 

In zakaj se z Markom noče igrati njegove najljubše igre? Marko 

je bil od nekdaj babičina mala sovica. Je v njenem srcu dovolj 

prostora za oba? 

 

Naomi Howarth: ZGODBA O VRANI, Zala, 2016 

Iz te navdušujoče zgodbe o ravnanju živali v težkih preizkušnjah 

se ljudje lahko veliko naučimo o vztrajnosti, pogumu, 

zanesljivosti in nesebičnosti. In o spoštovanju do narave, kot so 

ga poznala stara ljudstva in je dandanes življenjskega pomena, 

verjetno vsaj toliko, če ne bolj, kot kadarkoli prej. 

 

Remi Courgeon: OH, TA LUNA, Okaši, 2015 

 

Ko knjiga dobi obliko lune. 

 

Remi Courgeon si je zamislil knjigo, ki posnema obliko lune. S 

kombinacijo rumene in črne bralcu prikaže vse lunine mene od 

mlaja do ščipa ter prvega in zadnjega krajca. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA APRILA 

BERE … 
 

 

 

Jacob Grant: PTIČEK IN KLETVICA, Epistola, 2017 

Ptiček se je naučil nove besede, ki jo želi deliti s prijatelji. 

Edini problem je, ker beseda ni lepa. Z očkovo pomočjo pa 

spozna tudi besedo, ki popravi prejšnjo in stvar spet postavi na 

svoje mesto. 

 

 

 

Rocio Bonilla: NAJVIŠJA GORA KNJIG NA SVETU, Celjska 

Mohorjeva družba, 2017 

Mali Erik že odkar pomni razmišlja le o tem, kako bi lahko letel. 

Zasanjano sledi črtam, ki jih po nebu rišejo letala, se spogleduje s 

pticami, neuspešno izdeluje krila. Vsak božič in rojstni dan komaj 

premaguje razočaranje, ker je spet ostal praznih rok – brez kril, s 

katerimi bi lahko poletel. Vse do dne, ko mu mamica pove, da je 

leteti mogoče tudi drugače, in mu v roke položi knjigo … 

 

 

Jennifer Berne: NA ŽARKU SVETLOBE: Zgodba o 

Albertu Einsteinu, Društvo Mohorjeva družba, 2017 

Slikanica je slavospev Einsteinovi čudoviti radovednosti. Kot 

taka bo otroke gotovo navdušila za čare znanosti! Deček 

se s kolesom vozi po prašni cesti. V mislih pa si predstavlja, 

da z nepredstavljivo hitrostjo potuje – na žarku svetlobe. V 

njegovem bleščečem umu se bodo nekoč porodile 

nekatere od najbolj revolucionarnih zamisli vseh časov. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA MAJA 

BERE … 
 

 

 

Fran Levstik in drugi, SONČNICA NA RAMI, Mladinska 

knjiga 2017 

Četrta prenovljena izdaja antologije Sončnica na rami 

predstavlja najznačilnejše stvaritve tistih slovenskih pesnikov in 

pesnic, katerih sproščenost in domiselnost v igri z besedami je 

potrdilo najzahtevnejše občinstvo – otroci. Niko Grafenauer je 

izbral pesmi iz prvih treh izdaj, obenem pa upošteval 

pomembnejše dosežke zadnjih dvajsetih let. Nove ilustracije 

Damijana Stepančiča so polne razposajene domišljije, bodo 

otroke povabile v svet pesniških dogodivščin. 

 

Bénédicte Carboneill: PREBERI MI ZGODBO!, Zala, 2017  

Si lahko zamislite, da ne bi ujeli konca napete zgodbe? Seveda 

ne. A prav to se je zgodilo volku, ki je naletel na imenitno knjigo, 

pa ni znal brati! Se bo našel kdo v celem gozdu, ki se bo 

opogumil in volku prebral zgodbo do konca? 

Pravljica o zaupanju, ki spleta nepričakovana prijateljstva, in 

predvsem o zgodbah, ki iz nas nesluteno izvabijo najboljše. 

 

Nick Bland: POBEGLI OBJEM, Skrivnost, 2017 

»Mami,« vpraša Lucija, »lahko dobim objem, preden grem v 

posteljo? Obljubim, da ti ga vrnem.«  

Lucija deli svoj objem z vsemi člani svoje družine. Pri tem postaja 

objem mehkejši, večji in bolj zaspan, celo zadiši po kikirikijevem 

maslu. A ko objem pobegne, Lucija spozna, da ga ni enostavno 

dobiti nazaj. 

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=19767
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=289
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=238


 

MALČEK PALČEK 

MESECA JUNIJA 

BERE … 
 

 

 

Jo Ellen Bogart, BELI MUC IN MENIH, Zala, 2017 

Zgodba je nastala po starodavni irski pesmi Pangur Bán iz 

začetka 9. stoletja. Na rob nekega rokopisa jo je zapisal 

neznani irski menih. 

Govori o učenem menihu, ki je v svoje preprosto življenje sprejel 

belega muca, Pangurja. Z njim si je delil samostansko celico, 

igrivega, nemirnega duha in veselje do dela. 

Vsak je bil zaposlen po svoje. Nobeden ni nobenega motil. 

Oba pa sta v prijateljstvu in delu našla srečo in svetlobo. 

 

Lane Smith: DEDKOV VRT, Celjska Mohorjeva družba, 2013  

Dedkov vrt očarljivih oblik in spominov 

V svoji prelepi in zagonetni slikanici se priznani ilustrator Lane 

Smith posveča staranju, spominjanju, vezem družinskih zgodb 

in ljubezni. Dedek včasih ganljivo, drugič spet nagajivo odpira 

vrata svojega čudežnega vrta staršem, starim staršem - in 

predvsem otrokom. Nenavadna knjiga o čisto navadno  

nenavadnih ljudeh – prikupna pripoved o lepoti življenja. 

 

 

Ela Peroci: HIŠICA IZ KOCK, Mladinska knjiga, 2012 

Hišica iz kock je prva pravljica Ele Peroci. Prvič je bila 

objavljena leta 1952 v reviji Pionirski list. Lidija Osterc je leta 1964 

za ilustracije v tej slikanici dobila Levstikovo nagrado. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA JULIJA 

BERE … 
 

 

 

Quentin Blake, KAKADUJI, Celjska Mohorjeva družba, 2013 

Profesor Dupont ima deset kakadujev. Toda nekega dne ni 

nobenega več na spregled. Profesor zaman stika za njimi. Le kam 

so nagajivci izginili? — Quentin Blake, ki so ga pred časom razglasili 

za »otroškega lavreata«, sodi med najbolj priljubljene ilustratorje v 

Evropi. Kakaduji učijo otroke šteti z nenavadno pretanjeno 

duhovitostjo. »Neustavljivo prismuknjeni, uničujoče burkaški,« je 

zapisal eden od kritikov. 

 

Tom Percival: MIHOVE RAZGLEDNICE, Zala, 2015  

Najboljša prijatelja medved Miha in rakun Grega se veselita 

skupnih počitnic. Ne moreta si privoščiti dragih hotelov in potovanj, 

zato se odpravita taborit. Mihu gre vse kot po maslu, Gregu pa še 

zdaleč ne. Želi si samo domov … Na srečo je Miha zelo prijazen 

medved. Odloči se, da bo poskrbel, da bo na počitnicah lepo 

tudi njegovemu prijatelju. Prijatelja domov pišeta tudi prave 

razglednice, ki se odprejo iz knjige in otroke učijo pozabljene 

umetnosti pisanja razglednic! 

 

Tomaž Habe in Ivan Sivec: URA JE NA MORJE ŠLA, 

Mladinska knjiga, 2017 

Zbirka dvanajstih pesmic je nastala izpod peresa Ivana Sivca in 

glasbene taktirke skladatelje Tomaža Habeta, ki je ob svoji 70-

letnici ustvaril drobne glasbene mojstrovine za mlade pevce. 

Dvanajsterica razigranih, hudomušnih in prostodušnih pesmic 

iskreno nagovarja tako otroke kot odrasle. V prikupno celoto jo 

oblikujejo tudi ilustrativne podobe Zvonka Čoha. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA AVGUSTA 

BERE … 
 

 

 

Carl-Johan Forssén Ehrlin, O SLONČICI, KI BI RADA 

ZASPALA, MK, 2017 

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.  

Pripoved otrokovi podzavesti sugerira, naj zaspi. O slončici, ki bi 

rada zaspala odlično učinkuje tako pri dnevnem počitku kot pri 

nočnem spanju. 

 

Elizabeth Golding: KOLIKO JE URA?, Okaši, 2013 

Da se otrok nauči prepoznati, kateri čas kaže ura, je zanj težka 

naloga.  

Ta knjiga z veliko uro s kazalci in »digitalno uro« z zabavnimi 

zgodbicami in ilustracijami pomaga otrokom razumeti čas. Otrok 

se bo učil meriti čas v urah in minutah s pomočjo živali na kmetiji, 

ki razmišljajo, kdaj je čas za zajtrk in kdaj za igro. Poučno in 

zabavno. 

 

Mira Voglar: SIJ, SONČECE, SIJ (glasbena slikanica s CD-

jem), MK, 2015 
Pravljice, pesmi in uganke Mire Voglar izžarevajo toplino ter 

ljubezen in nagovarjajo, tešijo radovednost, budijo domišljijo, 

ustvarjalnost in spodbujajo otrokov celostni razvoj.  

 

Glasbena slikanica Sij, sončece, sij s CD-jem budi in gradi med 

otroki in odraslimi nove poti in vezi.  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA SEPTEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Andreja Gregorič: Darilo, Zala, 2017 

Sodobna mladinska ilustratorka s svojim prepoznavnim igrivim stilom 

je nov izziv poiskala v avtorski slikanici brez besed.  

Mimi ne ve, kaj bi. Ko zre skozi okno, mestni hrup požgečka njeno 

radovednost.  

Sprehodite se z njo po pisanih uličicah in odkrijte, kaj vse skrivajo … 

In poiščite tiste kotičke, v katerih radovedna Mimi spoznava, katera 

so najlepša in najboljša darila! 

 

Beck Stanton, Matt Stanton: To je žoga, Miš, 2017 

Saj veste, da imate vedno prav? No, čas je, da pridejo na vrsto 

otroci. Zato bo vse, kar boste prebrali v tej knjigi, narobe. Ampak 

nič hudega, saj vas bodo otroci popravili. In to jim bo blazno všeč! 

To je žoga je knjiga, ki spodbuja dialog med otroki in starši, buri 

domišljijo in razvija kritično mišljenje. Zabavne zamenjave otroka 

pritegnejo k pozornemu poslušanju, v branje pa je vnesen element 

igrivosti. Otrok se iz pasivnega poslušalca spremeni v aktivnega 

soustvarjalca in hkrati vadi različne pojme.  

 

Frane Milčinski Ježek: Zvezdica Zaspanka, Sanje, 2009  

Zvezdica Zaspanka je spet zaspala in ni pravočasno prišla na nebo. 

Zato se na Zemlji pričnejo dogajati čudne stvari. Boter Mesec se 

razhudi in jo za kazen pošlje na Zemljo. Tam pa je strašni razbojnik 

Ceferin, ki ima kamen namesto srca ...  

 

Zvezdica Zaspanka je prva slovenska radijska igra za otroke. Frane 

Milčinski - Ježek in zanjo leta 1952 prejel Levstikovo nagrado.   

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=175
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=1635
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=231


 

MALČEK PALČEK 

MESECA OKTOBRA 

BERE … 
 

 

 

JEŽ SE ŽENI, Karantanija, 2017 

Grof in grofica sta si na vso moč želela otrok, toda namesto 

pravega dojenčka sta dobila živalskega otročička – ježka. Ko je 

ježek zrastel v ježa, si je želel poiskati ženo, a kaj ko so se mu vse le 

posmehovale in ga zavračale … 

 

 

 

Kobi Yamada: KAJ STORIŠ S PROBLEMOM?, BP, 2016 

Zakaj sploh so problemi? Izzovejo nas, oblikujejo nas, spodbujajo 

nas in nam pomagajo odkriti, kako močni ter pogumni v resnici 

smo. 

 

 

 

 

Helena Kraljič: MOJ DEDEK, Sanje, 2009  

Zgodba, ki veliko pove z malo besedami in ilustracijami, nas vabi, 

da soustvarjamo sporočilo slikanice. 

Vse leti. Najbolj trenutki bližine. A ne bežijo tako hitro, če skupaj 

berete slikanico in se o njej pogovarjate. Naj vam ure čim dlje 

tiktakajo, naj predejo vaš čas počasi in v svetlih barvah te prelepe 

zgodbe. 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=175
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=231


 

MALČEK PALČEK 

MESECA NOVEMBRA 

BERE … 
 

 

 

PRIPOJEDKE: Pravljična kuharska knjiga za mlade 

bralce, jedce in kuhalce, Založba Pivec, 2017 

Kako hitra je lahko bežeča palačinka? Koliko tatov se mora 

zbrati skupaj, da bi zares lahko ukradli krušne vonjave? Kateri 

kamen naredi juho najokusnejšo? Kako čaroben je ples 

fižolčkov v želodcu? Koliko pečenih jabolk sme pojesti prava 

princesa? Pripravljanje jedi je najbolj pravljično takrat, ko 

zraven prebiramo zgodbe. Dobre zgodbe pa so vedno 

začinjene s kančkom čarobnosti. 

 

Eve Herrmann: NA SPREHODU: zgodbe montessori, MK, 

2017 

Preproste in poetične zgodbe, ki jih navdihuje vsakdanje 

življenje.  

Na koncu vsake zgodbe je na dveh straneh predstavljena 

dejavnost, s katero lahko izkušnjo pri branju prenesemo v 

vsakdanje življenje. 

 

Tomi Ungerer: PET FANTASTIČNIH ŽIVALI, MK, 2017 

Pet avtorskih slikanic legendarnega francoskega pisatelja v eni 

knjigi: Crictor, dobri udav, Adelajda, leteča kengurujka, Emil, 

dobrosrčna hobotnica, Rufus, pisani netopir in Orlando, 

plemeniti jastreb.  

Veliko slik in malo besed daje slikanicam stripovski občutek, 

sijajne ilustracije pa so kljub rahlo starinskemu pridihu polne 

vitalizma. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA DECEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Ulf Strak: KO MI JE OČKA POKAZAL VESOLJE, Zala, 

2017 

Nekega dne je očka sklenil, da mi bo pokazal vesolje. "Kje 

pa je vesolje?" sem ga vprašal. "Oh, kar precej daleč," je 

rekel. 

Mojstrovina dveh velikanov švedske literature: domiselnega 

pripovedovalca zgodb Ulfa Starka in priljubljene ilustratorke, 

tudi Andersenove nagrajenke Eve Eriksson. 

 

Janja Slapnik: KAJ JE NAJLEPŠE, Epistola, 2017 

Kaj je najlepše?  

Kdo ve.  

Morda tisto, kar se da kupiti ...  

Ali pa tisto, kar se da zastonj dobiti ... 

 

 

 

 

ZAKLADNICA BOŽIČNIH ZGODB, Tuma, 2008 

Zbirka najlepših božičnih zgodb in božični običaji iz celega 

sveta.  

Kako praznujejo Božič v Avstraliji, Angliji, Italiji, Franciji, Španiji, 

Etiopiji, na Švedskem ali na Nizozemskem ...?  

Za pravljične decembrske večere.  

 

 


