
 

MALČEK PALČEK 

MESECA JANUARJA 

BERE … 
 

 

 

Owen Hart: RADA TE IMAM IZ VSEGA SRCA, Učila, 2017 

Mali medvedek se skupaj z mamico odpravi raziskovat svet. 

Vidita ogromno zanimivih stvari! 

"Nekoč se boš sam odpravil novim dogodivščinam naproti," 

mamica reče mladičku. 

Ali bo še vedno čutil njeno ljubezen, tudi ko bo daleč stran? 

 

 

Anja Štefan: DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE, MK, 2017 

Alenka Sottler je ena naših najbolj priznanih in nagrajevanih 

slikark in ilustratork (prejela je tudi mnogo mednarodnih nagrad 

– denimo zlato medaljo Združenja ilustratorjev v New Yorku). Za 

antologijo Svet je kakor ringaraja je Anja Štefan, pesnica, 

pisateljica in pripovedovalka, napisala nekaj pesmi o miškah. 

Alenka Sottler pa jih je enkratno upodobila. 

 

LISICA ZVITOREPKA: najlepše ljudske pravljice, basni in 

druge zgodbe o lisicah, Karantanija, 2017 

Knjiga prinaša izbor več kot dvajsetih ljudskih pravljic, z eno 

samo glavno junakinjo – lisico. 

Ta priliznjena tatica rdečerjavega kožuha in košatega repa se 

potepa po vsem svetu in skuša ugnati prav vse živali, ki jih sreča 

na poti, v nekaterih deželah pa ima celo prav posebno, 

nadnaravno moč. Vendar pa ta zvita buča nima vedno najbolj polne vreče pameti – 

lahko se zgodi, da je celo počasnejša od polža ali bolj plaha od zajca! Ampak to je že 

druga knjiga … 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA FEBRUARJA 

BERE … 
 

 

 

 

Irena Potočar Papež: MOJ PRIJATELJ BONTONČEK, Peresa, 

2017 

Knjiga o kulturnem vedenju ter pogovarjanju, bralca – otroka in/ali 

odraslega popelje v svet prijaznosti, spoštovanja, omikanosti, napisanih 

in nekaterih do sedaj nenapisanih pravil ter namigov za lepše vedenje. 

To je bonton, s katerim osrečujemo sebe in druge.  

Skozi pravila v različnih vsakodnevnih življenjskih situacijah bo vas in vašega otroka vodil 

simpatičen in prijazen škrat BonTONČEK. Spoprijateljite se z njim, naj bo vaš zaveznik.  

 

NAJLEPŠE BASNI, MK, 2017 

50 najlepših basni po izboru Matthiasa Reinerja. 

V tej čudovito ilustrirani knjigi je okoli 50 najlepših basni od Ezopa do 

Jamesa Thurberja, ki jih je Reinhard Michl ilustriral na nepozaben način: 

mačka kot zdravnik, medved kot terapevt … Predstavljene so basni 

Ezopa, Avianusa, Jean de le Fontainea, Franza Kafke in drugih... 

 

 

Toon Tellegen: SREDI NOČI, Miš 2018 

V Tellegenovem gozdu živali je temno. Ko nekdo potrka na veveričino 

okno, ta sunkovito plane iz spanca. To je začetek nemirne noči, v kateri 

se krap, hrošč, slon, kresnička in še marsikatera druga žival borijo z 

nespečnostjo. Majhni pomisleki v temi včasih groteskno zrastejo in živali 

postanejo domala melanholične. Sova se bori s svojo majhnostjo v 

vseobsegajoči temi, jež čisti kot nor, da bi naredil vtis na svoje obiskovalce, le črv in krt sta 

srečna in proslavljata temo s pesmimi, ki jih pojeta pod zemljo. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA MARCA 

BERE … 
 

 

 

Elizabeth Verdick: Z BESEDAMI NE ŽALIMO, Peresa, 2017 

Knjiga je namenjena predšolskim otrokom od 4. do 6. leta, ki 

začnejo žaliti kadar so jezni. Pogosto kričijo ali jočejo, namesto, da 

bi svoje potrebe izrazili z besedami. Ko želi vaš otrok izraziti nekaj 

pomembnega, mirno ponovite stavek: »Povej z besedami.« Morda 

bo sprva potrebne nekaj vzpodbude, zato berite knjigo 

interaktivno in postavljajte vprašanja. S ponavljanjem bo vaš otrok 

začel uspešneje pretvarjati misli in čustva v besede. 

 

Cathy Delanssay: VARUHINJA OCEANOV, Morfem, 2010 

Zgodba nas popelje na oddaljeni otok. Vsi tamkajšnji prebivalci 

lepo živijo. A nekega dne pripluje velika ladja in vznemiri vse. 

Otočane in morske živali. Ubijanju ni konca. Elineja, varuhinja morja 

želi rešiti morske živali in nad ladjo pošlje velikanske valove, a se 

ujame v mrežo. Morski tokovi se spremenijo. Spremeni se 

plimovanje. Kaj se bo zgodilo s svetom? Z morjem? Kdo bo rešil 

Elinejo? Kdo bo zavladal svetu? 

 

Dianne Hofmeyr: IME ČAROBNEGA DREVESA, Zala, 2013 

Živali bi rade jedle z čarobnega drevesa, ampak najprej morajo 

izvedeti ime drevesa! Pozna ga le kralj džungle, ampak on je 

daleč daleč stran. 

 

Afriška ljudska pravljica z ilustracijami Pieta Groblerja. 

http://www.bukla.si/index.php?action=landscape&cat_id=7&author_id=13003


 

MALČEK PALČEK 

MESECA APRILA 

BERE … 
 

 

 

Jane Chapman: S TAČKO V TAČKI, Učila, 2018 

Ko je Miki še majhna, se trdno drži mamine tačke vsak dan in 

vsako noč. In ko malo zraste, si najde prijatelja Amaka in se z 

njim podaja v pustolovščine. 

Potem pa, ko pride nevarnost, se vidre držijo druga druge za 

tačke. Pa bo to dovolj, da se obvarujejo nevarnosti? 

 

 

Marta Bartolj: KJE SI?, Miš, 2018 

Slikanica brez besed otroke in starše vabi na razburljivo 

domišljijsko potovanje, na katerem se lahko vsakdo uri v 

pozornem opazovanju in spotoma ustvarja svojo zgodbo o 

dogajanju in likih. Tudi po tem, ko obrnemo zadnjo stran, 

podobe lahko še naprej vztrajajo z nami kot odlično izhodišče za 

pogovor o ... tako rekoč vsem, kar nas obdaja in usmerja naša 

življenja. 

 

Danny Parker: DREVO, Skrivnost, 2017 

Mlado drevo raste v zavetju starejšega drevesa, kjer se počuti 

srečno in varno. Neke noči pa divja nevihta uniči vse, kar mlado 

drevo pozna in naenkrat se znajde nezaščiteno in samo. A 

medtem ko raste, drevo postopoma spoznava, da vsak konec 

pomeni tudi nov začetek. 

http://www.bukla.si/index.php?action=landscape&cat_id=7&author_id=13003


 

MALČEK PALČEK 

MESECA MAJA 

BERE … 
 

 

 

Kobi Yamada: KAJ STORIŠ S PRILOŽNOSTJO?, BP, 2018 

Kaj lahko postanejo priložnosti? Nova prijateljstva, vznemirljive 

možnosti, drzna odkritja? Priložnosti so povabila k novim 

dogodivščinam, vstopnice za nepozabne izkušnje ali odškrnjena 

vrata v še neraziskan svet.  

Z njimi odkrivaš, kdo si, česa si želiš in kam te bo vodila pot. No, kaj se 

bo zgodilo s tvojo priložnostjo? O tem odločaš samo ti. 

 

 

Peter Carnavas: ZADNJE DREVO V MESTU, Skrivnost, 2018 

Edi je žalosten, ko ugotovi, da zadnjega drevesa, ki je stalo v mestu, 

ni več. Po kratkem razmisleku je našel rešitev, kako lahko nekaj 

naredi v zvezi s tem. Ganljiva zgodba govori o okolju in o tem, kako 

otroci dojemajo njegove lepote. 

 

 

Jelena Isak Kres: HIŠA NORČIJ, MK, 2018 

Mišjo predstavo, rakunčke na rolkah, zabavo s hrčki in še in še 

dogodivščin najdemo v tej pesniški zbirki, v kateri so glavni junaki 

ljubkih in igrivih pesmi živali.  

Jelka Reichman, ena najbolj priznanih in priljubljenih slikark pri nas, je 

za svoje veselje naslikala trinajst čudovitih podob. Prevajalka Jelena 

Isak Kres pa je ob opazovanju ilustracij napisala pesmi. To je njen 

knjižni prvenec za otroke. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA JUNIJA 

BERE … 
 

 

ENCI BENCI NA KAMENCI 4, Mladinska knjiga, 2018 

Roman Gašperin je izbral petdeset novih izštevank, šaljivk in 

zbadljivk. Otroci mnoge od pesmic poznajo ali pa se jih hitro 

naučijo. Lahko jih uporabimo pri skupinskih igrah na dvorišču, za 

izštevanje pri skrivanju ali lovljenju, lahko jih beremo, se šalimo, se 

jih učimo ali pa jih zapojemo. Smešne, duhovite kratke rime 

gredo hitro v uho in se jih otroci zlahka naučijo. Primerne so tudi 

za prve bralne korake. 

 

Ellen DeLange: VEDNO TE BOM VESELA, Mladinska knjiga, 

2018 

Kužki – pa tudi ljudje – ne izpolnjujemo vedno vseh pričakovanj, 

včasih celo kaj naredimo narobe. In vendar vsak hrepeni po tem, 

da bi bil sprejet tak, kakršen je. Izvrstne ilustracije nas brez uvodnega 

oklevanja popeljejo v zgodbico, ki jo bomo z veseljem prebirali 

najmlajšim, se ob njej pogovarjali, zamislili in … olajšano nasmehnili! 

Avtorici v preprostih besedah in ilustracijah spregovorita o občutku 

sprejetosti, ki je tako zelo potreben za skladne medsebojne odnose. Prikupno, prijazno, 

poučno! 

 

Tatjana Ban: PESMICE ZA 5 PRSTKOV, Društvo Mohorjeva 

družba, 2018 

Pesmice za otroško štetje prstov otroke.  

Avtorica otroke vabi, da še oni narišejo risbico na eno izmed izštevank 

in jo pošljejo na naslov založbe, kjer jih čaka knjižna nagrada.  

 

 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA JULIJA 

BERE … 
 

 

Hilli Rand: BELI IN ČRNI MUC, KUD Sodobnost Int., 2018 

Beli in črni muc, Amadeus in Ludwig, živita s prijetno deklico. Toda 

nekega dne mora družina na pot in mačka se odločita, da bosta 

ostala sama doma. Njiju pač ne bo nihče čuval, še najmanj pa teta 

Marta! Še več, medtem ko njune družine ne bo, bosta onadva 

varovala hišo in vrt. Vsak dan zgodaj vstaneta, si natančno preližeta 

kožuščka in se odpravita na stražo: Amadeus skoči na levi steber vrtnih vrat, Ludwig na 

desnega. 

Ob prikupni slikanici cenjenih estonskih ustvarjalk, pisateljice Hilli Rand in ilustratorke 

Catherine Zarip, bodo najmlajši spoznavali vsakdanjih dveh nenavadnih mucev ter ob 

tem pogledovali na uro, občudovali pa bodo tudi odgovornost, s katero se muca 

uspešno spopadeta. 

 

Rebeka Očko: ZMOREM!, I. Vaukan, 2017 

Zmorem! je motivacijska slikanica za otroke, kjer sta svoje znanje, 

strast in poslanstvo združili avtorica Rebeka Očko in Ilustratorka Doris 

Einfalt. Ustvarili sta otroško slikanico, ki bo otrokom polepšala dan, jim 

vlila upanje in vero vase, ter jim podala pozitivno sporočilo. Skupaj sta 

sodelovali in ustvarili dve slikanici za otroke. 

 

Ruska ljudska pravljica: MEDVED IŠČE PESTUNJO, Mladinska 

knjiga, 2018 

Medved, ki je živel sam s kopico otrok, se je odločil poiskati dobro 

pestunjo. Ponujale so se mu vrana, volk in na koncu še zajček. Le kdo 

je čuval medvedke, dokler niso odrasli in postali tako veliki kot njihov 

očka? Lahko si predstavljamo, kako bo zaživela ta klasična pravljica 

s podobami Jelke Reichman. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA AVGUSTA 

BERE … 
 

 

MANČKARADA: Zgodbice, pesmice in stripeki, Mladinska 

knjiga, 2018  

Ilustracije Marjana Mančka so radožive in barvite, polne 

hudomušnosti in iskrivega humorja. Le kdo ne pozna njegovih 

avtorskih stripovskih junakov.  

Mančkarada je zakladnica izvrstnih ilustracij in besedil. Eno samo 

veselje! 

 

Jeanne Willis: NE LE KNJIGA, Skrivnost, 2018 

Knjiga ni nikoli le knjiga. Tale knjiga, na primer, bi lahko bila pokrivalo, 

kocka ali pa celo stiskalnica za rože - domišljija ne pozna meja. 

Seveda pa vse knjige zmorejo nekaj prav čarobnega. 

 

 

 

 

Sally P. Clayton: KRALJ Z UMAZANIMI NOGAMI, Zala, 2018 

Kralj bi bil najbolj srečen kralj, če se ne bi bilo treba umivati. Tega res 

ni maral, umil se ni že vse leto! Da je pošteno smrdel, nazadnje še 

sebi, si lahko mislite. Pa se je odločil in se okopal v bližnji reki, 

ampak.... Da je le stopil iz reke, že so bile noge spet umazane. Kako 

bi se rešil te nadloge? 

Duhovita zgodba o mogočnem kralju in drobnem, pomembnem 

izumu za človeštvo. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA SEPTEMBRA 

BERE … 
 

 

 

Julia Donaldson: PET GRDIN, MK, 2018 

V težko pričakovani novi knjigi svetovno priznanih in 

priljubljenih avtorjev Julie Donaldson in Axla Schefflerja 

spoznamo gnu, bradavičasto svinjo, pikasto hijeno, 

zgubanega jastreba in afriškega marabuja. Pravijo jim grdih 

pet – pa so res grdi? Čudovita, topla in zabavna slikanica je 

hvalnica resničnega življenja afriških živali, ki vas bo osvojila s tekočimi rimami in izvrstnimi 

ilustracijami. Še ena poslastica za uživaško glasno branje! 

 

Andrej Rozman Roza: PREDPRAVLJICE IN POPOVEDKE, MK, 

2015 

Kratke humorne predpravljice in popovedke z izjemnimi ilustracijami 

Zvonka Čoha so slastno branje in zabava za vso družino! 

Andrej Rozman Roza je napisal že več kot osemdeset del in njegov 

»kup rozin« poleg pesmi in pravljic predstavljajo tudi številne 

gledališke igre za otroke in odrasle ter mnoga predelana klasična 

besedila in prevodi.  

 

Eric Carle: HOJ, RDEČA LISICA, Epta, 2000 

Vse avtorske slikanice tega mojstra kolažne tehnike so polne barv in 

življenjskega optimizma, a tudi poučnih vsebin za otroke iz sveta 

narave. Slikanica o Rdeči lisici govori o barvnem krogu, znotraj njega 

pa o osnovnih in nasprotnih barvah. Avtor s pomočjo pravljice o 

rojstnem dnevu Male žabe otrokom s preprostim poskusom dokaže, 

da ima vsaka osnovna barva (rdeča, rumena in modra) tudi svojo nasprotno ali 

komplementarno barvo.  



 

MALČEK PALČEK 

MESECA OKTOBRA 

BERE … 
 

 

 

Giovanna Mantegazza: LJUBO DOMA..., KNJIGA Z 

LUKNJAMI, Narava, 2018 

Iskriva zgodba o življenju čebelic. Zgodbe v pisanih barvah bodo 

gotovo zabavale majhne otroke. Živopisane kartonke otrokom 

ponujajo pravo zabavo. Skozi luknje lahko gledajo ali vanje vtikajo 

prste, kar otroškemu raziskovanju dodaja novo razsežnost. 

Knjiga, v kateri bodo otroci iskali in prepoznavali živali ter se z njo igrali. 

 

Anja Štefan: ŠKRATOVSKE OČI, Mladinska knjiga, 2018 

Pesnica in pisateljica Anja Štefan ter slikarka Marjanca Jemec Božič 

sta ustvarili že tri knjige živalskih pravljic. Ob slikarkinem 90. rojstnem 

dnevu sta avtorici pripravili novo slikanico – zbirko pesmi Škratovske 

oči.  

Mi je kakšno zrno sreče 

padlo v čevelj ali žep? 

Kamorkoli se obrnem – 

svet je velik, svet je lep. 

 

Julia Donaldson: PALČIČ, Mladinska knjiga 2018 
Palčič z družino v drevesu živi, z ženo skrbita za deteca tri.  

Zabavna pripoved o Palčiču, ki ga pes odnese stran od 

družinskega drevesa. Nihče ne vidi, kdo je, mislijo, da je veja, 

palica, drog, kij, bumerang, snežkova roka … Palčič pa bi rad šel le 

domov, v družinsko drevo. In kdo mu pomaga? Božiček. 

Slikanici je priložen DVD z animiranim filmom, sinhroniziranim v 

slovenščino. 

https://www.emka.si/avtorji/anja-stefan/9439
https://www.emka.si/avtorji/467-julia-donaldson/2534


 

MALČEK PALČEK 

MESECA NOVEMBRA 

BERE … 
 

 

 

 

PRIPOVEDKE Z VSEGA SVETA, Učila, 2018 

Potovanje  po celinah z 20 najbolj priljubljenimi zgodbami z vsega 

sveta. V očarljivi zbirki pripovedk lahko odkrijete, kakšno skrivnost ima 

kmet ter se naučite kako prelisičiti medveda. Za potovanje okoli 

sveta pred spanjem. 

 

 

Jure Jakob: TRI VRANE S PLATANE, Miš, 2018 

V domiselno ilustrirani pesniški slikanici Tri vrane s platane se po 

drevesih podijo veverice, polhi in druge živali pa tudi fantje in 

dekleta. Eni bingljajo z vej, drugi iščejo senco pod krošnjami, tretji se 

sladkajo s sadeži. Na koncu knjige vedoželjne bralce čakajo še 

duhovito opisane zanimivosti o vsakem izmed dvanajstih dreves, ki 

nastopajo v knjigi. 

 

 

Tomaž Tomšič: CICIBANDA, Mladinska knjiga 2018 
Poleg Cicibande v mestu Pošastovec živijo pošasti. Hobogravža, 

Gnilozob, Sluzavka, Smrdožer … Včasih so precej hudobne in zelo 

pogosto butaste! Kam se bodo preselili in kaj bodo počeli člani 

Cicibande potem, ko jih pošasti izženejo iz mesta? S kom se bodo 

spoprijateljili? Kaj vse jim bodo še ušpičile pošasti? Zabavne, še pa še 

zabavne dogodivščine. Veliko srečnih koncev! Stripi so primerni tudi   

                                     za prve bralne korake. 



 

MALČEK PALČEK 

MESECA DECEMBRA 

BERE … 
 

 

 

 

Helen Stephens: KAM SKRITI LEVA ZA BOŽIČ, 

Morfemplus, 2018 

»Leva ne moreš vzeti s seboj na vlak,« je rekla mama. 

Ko gre družina za božič od doma, mora Iris svojega leva pustiti 

doma. Lev ne prenese pogleda na žalostno Iris, zato se odloči, 

da se bo prikradel zraven. Konec koncev – saj za leva ne more 

biti tako težko, da se skrije za božič. 

 

Raymond Briggs: SNEŽENI MOŽ IN SNEŽNI KUŽA, 

Miš, 2014 

Bine naredi snežaka in ker je ostalo še veliko snega naredi še 

snežnega kuža. Opolnoči Bineta prebudi pasji lajež – njegova 

snežena prijatelja sta oživela! Bine, snežak in snežni kuža 

uživajo v nočnih dogodivščinah. Ko se njihove nočne 

pustolovščine končajo in mora Bine v posteljo, najde 

Božičkovo darilo – pravo pasjo ovratnico. Pripne jo snežnemu 

psičku in takrat se ta spremeni v pravega.  

 

Kajetan Kovič: MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB, 
Mladinska knjiga 1976-2017  

Piki je medvedek, ki ne stanuje v gozdu ali v Živalskem vrtu, 

ampak v blokovskem stanovanju, na polici za igračke. Ima 

svojega učitelja, ki ga uči pisati, voziti avtobus, igrati šah, na 

trobento, gasiti požar. Če dobi vročino, mora k zdravniku, če 

ga boli zob, pa k zobozdravniku ... Prikupna in igriva zgodba 

in ena največjih uspešnic za otroke pri nas. 


