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Malček Palček 

        januarja bere… 
 

 

 

Joyce Dunbar: NOČNE LUČKE, 

Primus, 2019 

Zgodbe, ki jih prebirate otroku kot spodbudo, da razvije umirjenost, 

samozavest in ustvarjalnost 

Pred vami je knjiga malce drugačnih zgodbic za otroke. To je zbirka 

dvajsetih interaktivnih meditativnih pravljic, ki so bile napisane z 

namenom, da umirijo in sprostijo otroke pred spanjem, obenem pa 

spodbudijo njihovo domišljijo. 

 

Tony Bradman: NAJČUDOVITEJŠE ZGODBE VSEH 

ČASOV, Morfemplus, 2019 

V tej privlačni knjigi je zbranih devet ključnih klasičnih zgodb, ena 

bolj navdušujoča in napeta od druge. Odpotuj v daljne dežele skupaj 

s fantazijskimi živalmi in mogočnimi čarodeji, vojskuj se z zahrbtnimi 

podleži in odkrivaj starodavne zaklade, ki jih varuje ogenj bruhajoči 

zmaj. V tej knjigi, polni razburljivih prigod, odločnosti in pustolovščin, se spoznamo z 

Jazonovimi in Herkulovimi junaštvi pa s pogumnim Robinom Hoodom in z iznajdljivim Ali 

Babo. 

 

Petra Korenjak Marčun: MALI USTVARJALCI SE 

ZABAVAMO, Studio Hieroglif, 2019 

V novi knjigi Petre Korenjak Marčun je kar nekaj ustvarjalnih idej, ki 

bodo navdušile otroke različnih starosti. Nazorna navodila jih bodo 

korak za korakom pripeljala do končnih izdelkov, zabava ob igranju 

z njimi pa se še dolgo ne bo končala … 

 



 

Malček Palček 

     februarja bere… 
 

 

 

 

 

Joseph Theobald: MIRKO SE RAZJEZI, Alica, 2012 

Nekega čudovitega jutra Metka poje jabolko, ki si ga je Mirko tako 

želel. In Mirko je jezen. Pravzaprav je tako jezen, da začne razgrajati 

po travniku in se na koncu cisto sam znajde na zelo temnem kraju. 

Le kdo bo lahko pomiril Mirka in ga popeljal nazaj v sončni 

sadovnjak? 

 

Sarah Jane Hinder: JOGA Z ŽUŽELKAMI, Samala, 2019 

Joga z žuželkami vodi otroke skozi deset pravih jogijskih položajev, ki 

so poimenovani po žuželkah in malčke povlečejo v privlačen igriv tok 

domišljije in gibanja. Otroci se bodo želeli vračati k njim vedno znova. 

Z jogo se med drugim učimo sprejemati svoje telo in ga imeti radi, 

razvijamo osredotočenost in se pomirimo, ko smo v stiski ali stresu, 

zato nikoli ni prezgodaj začeti vaditi jo. Slikanica Joga z žuželkami daje staršem, učiteljem 

in skrbnikom popoln načrt, da pomagajo otrokom prav pri tem.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jo Witek: V MOJEM SRCU, Mladinska knjiga, 2019 

Čudovita knjiga v verzih in z barvitimi ilustracijami, s katerimi 

otrok odkriva in spoznava različna čustva. Srce je kot čudežni vrt 

in spreminja barvo, če se v njem pojavijo žalost, jeza, veselje, strah 

ali pogum. Na naslovnici je izrez v obliki srca, ki ga najdemo na 

vsaki strani, zmeraj manjšega. Za otroke, starejše od 3 let. 



 

Malček Palček 

        marca bere… 
 

 

 

Alice Briere-Haquet: PETER IN LUNA, Morfem, 2010 

Peter bi rad mami poklonil darilo. Ker jo ima neizmerno rad, si želi, 

da bi bilo darilo res posebno. Ugotovi, da bi bilo pravo darilo za 

mamo luna, ki se blešči z neba. Ker je sam ne more doseči, poprosi 

za pomoč sorodnike, prijatelje, znance … in vsakemu obljubi 

košček za nagrado. Bodo dosegli luno? Jo bo dovolj za vse? 

Fantastično ilustrirana in ganljiva zgodba za vse mame sveta! 

In za vse otroke in odrasle, ki bi radi povedali, kako veliko jim 

mama pomeni! 

 

Minna Lacey: NARAVA, MOJA PRVA KNJIGA, 

Karantanija, 2008 

Očarljivo lepo je stopiti v svet narave. Polonca in Samo jo 

spoznavata na kmetiji 'Pod jablano', kuža Rjavko pa  jima igrivo 

sledi. 

Popeljejo nas skozi knjigo, ki preseneča tudi odrasle, ko berejo 

navdušenim otrokom. Potem pa čim prej iz knjige v naravo. 

 

 

 

 Lorna Scobie: ZBIRANJE MAČK, Morfemplus, 2019 

Sem zbirateljica mačk. V tem trenutku še nimam nobene. Imam 

pa načrt. 

Vzemite kos sira pa nekaj miši – in, glej, že so tu mačke! Ampak 

ali se jih kdaj zbere PREVEČ? Odgovor boste našli v tej 

preprrrredeni zgodbi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

Malček Palček 

       aprila bere… 
 

 

 

 Borut Gombač: PSIČEK IZ MEGLE, Obzorja, 2019 

Otroška pravljica Psiček iz megle, avtorja Boruta Gombača, je 

domišljijska pravljica, ki govori o psičku, ki se je nenadoma pojavil 

sredi mestnega križišča in to prav v trenutku, ko je mesto zajela 

gosta megla, do so zadremali celo semaforji. 

 

 

 

 Jan De Kinder: SE V GOZDU BOJIŠ, VELIKI VOLK?, 

Sodobnost, 2019 

Mali in Veliki volk gresta raziskovat gozd. Veliki volk je ves 

zaskrbljen, saj povsod vidi nevarnost. Mali volk skuša očku vliti 

pogum in pred njim veselo odhlača na pot. Šaljiva slikanica z 

izjemnimi ilustracijami in namigom na znano pravljico. 

 

 

 

 Zvezdana Majhen: Z BENIJEM SPOZNAVAM SVET, 

Obzorja, 2019 

Knjiga Z Benijem spoznavam svet govori o temah, ki so neposredno 

povezane z življenjem slehernega otroka na Zemlji ter predstavljajo 

temelj za globlje razumevanje in sprejemanje sveta. Knjiga vsebuje 

24 pesmic. Deček Benjamin, že ob predstavitvi pove, da ga lahko 

kličemo Beni, otroku postopno, v preprosto rimajočem se jeziku pojasnjuje svet. 

Pripoveduje o sebi, bratu, starših, zemlji, soncu, zraku, vodi,…pa tudi o igri, učenju, 

ljubezni, miru, lepoti – in na koncu še o življenju samem.  

 



 

Malček Palček 

           maja bere… 
 

   

 

Zoë Tucker: GRETA IN VELIKANI, Mladinska knjiga, 2020 

Greta je živela v osrčju čudovitega gozda, ki so ga uničevali velikani. 

Sekali so drevesa, da so si gradili domove. Potem so posekali še več 

dreves, da so si zgradili večje domove. Hiše so se združile v vasi in vasi 

v mesta, dokler gozda skoraj ni bilo več. Potem pa se je Greta domislila 

… 
Slikanico je navdihnila življenjska zgodba nominiranke za Nobelovo 

nagrado Grete Thunberg. 

  

Marcus Pfister: MAVRIČNA RIBICA SE UČI 

IZGUBLJATI, Mladinska knjiga, 2020 

Vsakdo kdaj izgubi. Izgubljati pa ni enostavno. Tudi Mavrična ribica se je 

morala tega šele naučiti. Uživajte ob najnovejši dogodivščini Lesketave 

jate. Slikanica Marcusa Pfisterja Mavricna ribica je izšla leta 1992. 

Kmalu je postala svetovna uspešnica; prevedena je v več kot šestdeset 

jezikov, natisnjenih je več kot 30 milijonov izvodov. V imenitnem 

prevodu Polonce Kovač je v Sloveniji zaživela že leta 1993. Tudi nova 

slikanica Mavrična ribica se uči izgubljati vabi otroke na poučno 

potovanje med morska bitja. 

 

 Jennifer Moore-Mallinos: ANA V PASTI SPLETNE 

KLEPETALNICE, Mladinska knjiga 2020 

Ana je prepričana, da so pravila izguba časa. Ne razume, kaj bi bilo lahko 

narobe, če na spletu klepeta z ljudmi, ki jih ne pozna. Ko v zavetju domače 

sobe sedi skrita za računalniškim zaslonom, se počuti tako udobno in 

varno, da o sebi izda preveč. Nato nekega dne med šolsko nogometno 

tekmo zasliši, kako jo z drugega konca tribune pokliče neznanec. V hipu ji 

je jasno, da je nekaj narobe, in se končno zave, da nekaterih pravil za nobeno ceno ne smemo 

prekršiti in da je varnost vedno na prvem mestu! Namen te knjige je naučiti otroke in opomniti 

starše, koliko nevarnih pasti se skriva na spletu. Saj na spletu lahko klepetamo z ljudmi, ki jih 

sploh ne poznamo in morebiti postanemo tarča zalezovalcev, zločincev in trpinčenja. 

 



 

Malček Palček 

          junija bere… 
 

   

 

Petrus Dahlin: VESOLJSKA PUSTOLOVŠČINA, Zala, 2020 

Jani je mestni otrok, vedno obkrožen z modernimi igračami, vendar 

bister in radoveden, najbolj od vsega pa ga privlači vse na ne bu, vse 

v globinah vesolja. Vse, kar je visoko visoko tam gor … Dokler ne 

preživi počitnic z babico. Na podeželju, ki se mu sprva zdi 

dolgočasno, začne odkrivati, da skrivnosti vesolja ne segajo le visoko, 

ampak tudi globoko, največkrat kar pred naš nos.  

 

 

 

Manica K. Musil: TRI MUCE IN ZMAJ, Založba Pivec, 

2020 

Šivanka o treh pogumnih mucah, ki se odpravijo iskat mamo in jih na 

tej poti ne ustavi nič, niti strašni zmaj. 

Prebivalci Zelenega Polja so vznemirjeni. Slišali so, da v bližini visoke 

gore prebiva strašen zmaj. Tri muce, Sivko, Belka in Pikec, so 

prepričani, da je ugrabil njihovo mamo in pogumno se jo odpravijo 

iskat... 

  

 

Brendan Wenzel: KAMEN MIRNO SAM LEŽI, Grlica, 2020 

Zgodba o kamnu, ki mirno sam leži – morda se bralec ob tem nekoliko 

nasmehne – je zgodba s čudovito globino, ki vodi v neverjetni svet 

resničnosti, čeprav se zdi kot fantazija. Kamen, ki je za losa 

kamenček, za hrošča hrib … mirno sam leži. A kako ga čutijo, vonjajo 

in slišijo živali, ki občasno živijo v njegovem svetu? 

 



 

Malček Palček 

          poleti bere… 
 

 

 

 

Becky Davies, Jennie Poh: ŽELVICA IN MORJE, Učila, 2020 

Zgodba o želvici opisuje težave morskih bitij, ko njihove domove 
preplavita plastika in onesnaženje. Želvica ljubi morje z vsem svojim 
drobnim srcem. Njeno neverjetno popotovanje jo vodi z enega na drugi 
konec sveta, na čudovite koralne grebene in znova nazaj. Toda nekega 
dne ugotovi, da se je morje spremenilo. Je to konec njene poti? 
 

 

Anja Štefan: IMAM ZELENE ČEVELJČKE, MK, 2020 

Že naslovna pesem intonira razpoloženje večjega dela pesmi v zbirki: 
vedrino, lahnost, šaljivost in igrivost. Vsebina pesmi odslikava »urnik« 
in vsakdan otrok doma, v vrtcu in v nižjih razredih osnovne šole. V 
pesmih je veliko dogajanja, igre, gibanja in zvokov. V njih nastopajo 
živali, ki jih imajo otroci radi in jih lahko prepoznajo že na vrtu, v bližnjem 
gozdu ali na travniku. Z njihovo pomočjo se otroci učijo novih besed, šteti, 
miselno in čustveno sodelovati v svetu pesmi in zgodb. 
 
 

 

Thierry Robberecht: O VOLKU, KI JE PADEL IZ KNJIGE, Hiša 
knjig, 2020 

V razmetani sobi na tla slučajno pade knjiga … Volk na ta način pade iz 
svoje knjige in se znajde sredi neznane sobe. Hitro! Da bi ušel mačku, 
švigne v najbližjo knjigo! Toda kakšna zgodba ga čaka šele tam! 



 

Malček Palček 

     septembra bere… 
 

 

 

Richard Hamilton: ČE BI BIL TI, Morfem, 2010 

Marjetka ni bila zaspana, a je morala v posteljo. Ko jo je očka 

pokril, si je zaželela, da bi zamenjala vlogi in lahko bi počela, kar 

bi hotela. Tako kot odrasli. Pozabila pa je, da oni počnejo tudi 

reči, ki niso tako prijetne. Čistijo, pospravljajo in kuhajo. To pa 

Marjetki ni dišalo, zato se je odločila, da bo raje zaspala in bila 

to, kar je. 

 

 

Agnés de Lestrade: DEŽELA VELIKE TOVARNE 

BESED, Kres, 2009 

V deželi Velike tovrne besed ljudje le redko govorijo, saj morajo 

vsako besedo plačati. Filip pa bi želel prijateljici Sari povedati 

toliko stvari ...  Predvsem to, kako rad jo ima. Knjiga, ki nas 

spomni, koliko lahko pomenijo tudi besede .... 

 

 

 

 Smriti Prasadam-Halls: OTOČEK, Epistola, 2020 

Mali otoček ob robu kmetije je bil dom rac, gosi in drugih 

živali. Potem pa so gosi nekega dne prišle na idejo, da bi imele 

otoček samo zase in za race ... Zgodba spodbuja otroke k 

sodelovanju in prepoznavanju vrednosti slehernega 

posameznika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

Malček Palček 

     oktobra bere… 
 

 

 

Mojiceja Bonte: KAKŠEN JE STRAH?, Epistola, 2020 

Ali veš, kakšen je strah? Morda je strašljiv kot nevihtni oblak, ki 

prinaša neurje? Ali pa je plašen kot ptica, ki ob najmanjšem šumu 

odleti? Zgodba sporoča, da je strah za vsakogar drugačen, a vedno 

takšen, kakršnega vidimo z lastnimi očmi. Otroka nagovarja, naj bo 

pogumen, saj kdor se preveč boji, zamudi veliko lepih stvari. 

 

Polona Šergon: ŽREBIČEK JUNAK IN ČAROBNI 

KORAK, Epistola, 2020 

Nekoč se je v hlevu, v deželi, ki ji pravimo Kras, skotil črn žrebiček. 

Mama je bila nanj zelo ponosna, čeprav so ga zaradi barve dlake 

ostali zasmehovali. Z leti pa je žrebiček postajal vse bolj krepak in 

spreten ter se na koncu spremenil v prelepega belega konja - 

lipicanca. Zgodba predstavi enega najbolj markantnih slovenskih 

simbolov - lipicanca. Bralec se s pomočjo prelepega besedila seznanja z njegovimi 

značilnostmi in posebnostmi dežele, kjer prebiva - Krasa. Vsem skupaj pa sporoča, da se 

moramo na poti do popolnega sprejemanja drugačnosti še marsičesa naučiti. 

 

 Ellas Educan Collective: VSE SKRIVNOSTI O 

VIRUSIH, Hart, 2020 

Ne počutiš se dobro. Imaš nahod, vročino in boleče grlo. Bojiš se, da 

boš razširil viruse? Kadar je tako, lahko občutiš, kako ti tvoj 

obrambni sistem in zdravila, ki ti jih predpiše zdravnik, pomagajo k 

boljšemu počutju. Toda kaj so virusi? Kako se lahko z njimi 

okužimo? Koliko virusov poznamo? So vsi virusi škodljivi? Kako se borimo proti njim? 

Kako se naučimo sobivati z virusi brez strahu? 



 

Malček Palček 

     novembra bere… 
 

 

 

Patrick McDonnell: 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. 

Rose Lagercrantz: MOJE SRCE SKAČE OD SREČE, 

Zala, 2020 

Dani je vedno srečna! Nekega dne pa v šoli samo poseda in strmi v 

prazen stol zraven sebe. 

V tistega, na katerem je sedela njena najboljša prijateljica Ella Frida, 

preden se je preselila v Norrköping. Od takrat ni smel nihče več sedeti 

na njem, kajti kje neki bo sedela Ella Frida, ko se vrne? Dani namreč 

ne spada med tiste, ki bi nehali upati samo zato, ker se vse zdi 

brezupno. 

 

Ellen Delange: ŠTEFKOV POSEBEN DAN, Založba 

Lipa, 2020 

Odprta vrata domačega dvorišča zvabijo radovednega oslička 

od doma in Štefko preživi dan poln dogodivščin; sledi drugim 

živalim, okusi drugačno hrano, spozna nove zvoke in bitja, 

preizkuša se v novih dejavnostih… 

Zabavna zgodba o preseganju svojih meja in spoznavanju novih stvari. Živahne ilustracije 

in prijazna zgodba spodbudijo otrokovo željo po raziskovanju, hkrati pa mladi bralci 

spoznajo, da je tudi doma lepo. 

https://www.bukla.si/avtor/?name=patrick%2Bmcdonnell
https://zalozba-zala.si/avtorji/rose-lagercrantz/
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/ellen-delange-4292717


 

Malček Palček 

     decembra bere… 
 

 

 

David Melling: OLIVER HOČE OBJEM, Založba Alica, 2012 

Oliver se nekega dne zbudi iz zimskega spanja in si resnično zaželi velik objem. 

Zato se odpravi na pot, da bi ga poiskal. 

 

 

 

 

 

 

Melanie Joyce: IZGUBLJENI PINGVINČEK, Učila, 2016 

Na ledu je jajce. In na lupini so majhne razpoke. Hrsk - lupina poči in iz jajca 

pokuka majhen pingvinček, ki ne ve, kaj ga čaka v velikem neznanem svetu. Se mu 

bo zgodilo kaj zanimivega? Ali kaj strašljivega? Pridruži se majhnemu pingvinčku 

in skupaj z njim odkrivaj skrivnosti sveta. Odlična zgodbica o družini in 

prijateljstvu. 

 

 

Ellie Haettie: BOŽIČ JE KRASEN, A MANJ KAKOR TI, Učila, 

2020 

Medvedku se zdi božič zelo krasen. Prav tako mamici medvedki in očetu 

medvedu. Čaroben je. Ogreje ti srce. Čudovit je. 

Je na svetu sploh še kaj krasnejšega? 

 

https://www.bukla.si/avtor/?name=patrick%2Bmcdonnell
https://zalozba-zala.si/avtorji/rose-lagercrantz/
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/ellen-delange-4292717

