
Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA        

Pridružite se nam pri mednarodnem projektu Naša mala knjižnica, v katerem bodo sodelovale 
tudi poljske, litovske, latvijske, estonske in hrvaške šole. Namenjen je spodbujanju branja in 

dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. 
V projektu sodeluje že več kot 120 slovenskih šol. 

Zakaj je branje koristno?
Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. 

Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, 

ki ne berejo.

Komu je projekt namenjen?
Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od  4 do 10 let. Z njim lahko popestrite ure slovenskega jezika, likovnega in 

glasbenega pouka, ga izvajate pri zunajšolskih dejavnostih ali v podaljšanjem bivanju.

Kaj bomo brali?
V Ustvarjalniku 1, namenjenem predšolskim otrokom in učencem 1. in 2. razreda, bomo spoznavali odlične zgodbe Petra 

Svetine, Majde Koren, Hilli Rand, Przemysława Wechterowicza in Mārtiņša Zutisa.

V Ustvarjalniku 2, namenjenem otrokom od 3. do 5. razreda, pa nas bodo zabavali Jana Bauer, Ida Mlakar, Andrej Rozman 

Roza, Grigor Vitez, Gendrutis Morkūnas in Kęstutis Kasparavičius.



Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

Kaj se bo dogajalo?
Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim otrokom razdelili Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih 

knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne 

naloge. 

• Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA vas vabimo, da izdelate lutko literarnega junaka ali junakinje. Skupaj z zvezkom 

za risbice in zapiske bo junak obiskoval otroke na domu. Kdor bo želel, bo lahko lutko zamenjal s skupino z druge šole.

• Prejeli boste PISMO PRESENEČENJA, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden izmed pisateljev.

• Z IZLETOM PRESENEČENJA bomo nagradili razred, ki bo uredil NAJ BRALNI KOTIČEK.

• Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČENJA.

• Poslali vam bomo KNJIŽNE RAZGLEDNICE z izvrstnimi ilustracijami, na katere boste lahko zapisali svoje mnenje o 

prebranih knjigah.

• Razred, ki bo sestavil najdaljši BRALNI VLAKEC, bomo pošteno nagradili.

• Organizirali bomo likovno-literarni natečaj Naša mala knjižnica.

• Na šolah, ki pridno sodelujejo, bomo izvedli superzabavni KVIZ NMK.

• Na spletni strani boste lahko SPREMLJALI ILUSTRATORJE PRI DELU! 

Spremljajte nas na www.nasamalaknjiznica.si in na FB-strani Naša mala knjižnica.

Kako se prijavite?
Izpolnjene prijavnice pošljite najpozneje do 26. septembra 2018 na e-naslov sodobnost@guest.arnes.si ali jih oddajte pri 

potnikih našega distributerja Avrora AS. Ob nakupu vseh šestih knjig iz projekta prejmete 50 Ustvarjalnikov gratis.

Podrobnejše informacije najdete na naši internetni strani www.nasamalaknjiznica.si, na naši FB-strani Naša mala knjižnica, 

lahko pa pokličete vodjo projekta Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01.

Kud Sodobnost International

PRIJAVNICA NMK 2018/2019

Šola/vrtec

Naslov

Razred/skupina

 Število otrok, vključenih 
v projekt
Podatki o mentorju/-ih
(ime in priimek, 
e-mail, GSM)

Naročamo __ Komplet(ov) 1 in/ali __ Komplet(ov) 2*

* Ob nakupu vsakega kompleta knjig iz projekta šoli oziroma vrtcu pripada do 50 brezplačnih Ustvarjalnikov. 
Cena Kompleta 1 znaša 115,40 EUR, cena Kompleta 2 pa 128,40 EUR.



1. Peter Svetina:  
Čudežni prstan, ilustriral 
Damijan Stepančič.

Peter Svetina nas vedno znova 
očara z duhovitostjo in prisrčno 
preprostostjo povedanega. Tokrat 
z zgodbo o operni pevki Ljudmili 
Krasinc, ki se je pred kratkim preselila 
v mesto in si najbolj želi spoznati 
nove prijatelje. Take prave, s katerimi 
bi lahko do onemoglosti kramljala in 
hodila na izlete. Ko nekega dne na 
nabrežju Ljubljanice kupi čudežni 
prstan, se zgodi – čudež. In kot se pri 
čudežih pogosto dogaja, ga Ljudmila 
najprej sploh nima za čudež, temveč 
za čisto navadno goljufijo.

Krasna slikanica, ki je nastala v 
uspešni in preizkušeni pisateljsko-
ilustratorski navezi Petra Svetine in 
Damijana Stepančiča.

Ključne besede: iskreno prijateljstvo, 
upanje, pomoč.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker daje 
vero v upanje in z napeto zgodbo ohrani 
pozornost bralca do zadnje strani.

Trda vezava, 32 strani, cena: 19,90 EUR

2. Majda Koren: 
Skuhaj mi pravljico, ilustrirala 
Agata Dudek.

Kaj skuhaš otroku, ki je strašno 
izbirčen? Pravljico, seveda! Vzameš 
rožnat lonec z zelenimi pikami, vržeš 
vanj ščepec soli, dva krompirja, malo 
žličko praška kačjega zoba in tri žličke 
smeha. In potem mešaš z največjo 
kuhalnico. Ko je pravljica kuhana, 
jo postrežeš na krožniku. Kaj pa, če 
pravljica otroku ni všeč? Poskusiš 
znova. V zelenem loncu z modrimi 
pikami! In če imate za pravljice tako 
izbirčen nos, kot je Srčkov, vam lahko 
svetujemo le eno. Poskusite tole 
pravljico. Zagotovo vam bo teknila!

Ključne besede: pravljica, odštekani 
recepti, izbirčnost, kuhanje.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
prepričljivo in humorno besedilo s 
toplino in nevsiljivostjo obravnava 
izbirčnost ter spodbuja otrokovo 
domišljijo: otroci lahko sami 
pripovedujejo nove »skuhane« pravljice.

Trda vezava, 32 strani, cena: 16,90 EUR

       

3. Przemysław 
Wechterowicz:
Objemi me, prosim, ilustrirala 
Emilia Dziubak, prevedel Peter 
Kuhar.

Kaj lahko storimo, da bo naš 
svet prijaznejši? Odgovor na to 
pomembno vprašanje pozna očka 
medved: Nekoga objameš in dan 
je takoj bolj vesel! Očka medved in 
sinko medvedek sta se nekega jutra 
odpravila skozi gozd in spotoma 
objela vse, ki sta jih srečala, najprej 
soseda bobra, potem še jazbeca, 
zajca, lisico, volka, gosenico, losa, 
anakondo …, celo lovca sta objela, 
le puško sta mu prej za vsak primer 
vzela.

Ključne besede: sprejemanje, 
prijaznost, sreča, dobrota.

Zakaj je knjiga dragocena: Zelo 
zabavna zgodba, vznemirljiva tudi zato, 
ker pripoveduje, kako lahko na videz 
drobno dejanje, če prihaja od srca, v 
našem življenju marsikaj spremeni. 
Prepričajte se sami. 

Trda vezava, 32 strani, cena: 19,90 EUR 

Ustvarjalnik I, za predšolske otroke ter za učence 1. in 2. razreda

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Slovenije, Poljske, Latvije in Estonije.



Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

 4. Przemysław 
Wechterowicz: 
Kura ali jajce?, ilustrirala 
Marta Ludwiszewska, prevedel 
Peter Kuhar.

Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Gotovo 
jajce, saj se kura ni mogla izleči iz 
nič. Ampak … od kod se je potem 
vzelo jajce? Nekdo ga je vendar 
moral znesti, ne? Seveda, kura. Kura 
je bila prej. Trenutek, prosim. Kura, 
da je bila prej? Piščanci se vendar 
izležejo iz jajc. Torej je bilo prej jajce. 
Zagotovo. Ne? Če je jajce, mora biti 
najprej kura. Če je kura … je pač tudi 
… jajce? Odgovore poiščite v knjigi. 
Morda jih boste našli. Pa še zabavali 
se boste.

Ključne besede: kura, jajce, večna 
vprašanja.

Zakaj je knjiga dragocena: Knjiga 
na izjemno duhovit način ponuja 
nepričakovan odgovor na večno 
filozofsko vprašanje. Nepogrešljivo 
branje za vse radovedneže, spraševalce 
in mislece različnih starosti. 

Trda vezava, 36 strani, cena: 18,90 EUR

       

5. Hili Rand:
Beli in črni muc, ilustrirala 
Catherine Zarip, prevedla Julija 
Potrč.

Beli in črni muc, Amadeus in Ludwig, 
živita s prijetno družino, z mamo, 
očetom in majhno 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 stara 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. 

Ključne besede: beli in črni muc, 
varuha doma, odgovornost, vestnost.

Zakaj je knjiga dragocena: Ob 
simpatični slikanici cenjenih estonskih 
ustvarjalk bodo najmlajši spoznavali 
vsakdanjik dveh nenavadnih mucev in 
ob tem pogledovali na uro, občudovali 
pa bodo tudi odgovornost obeh mucev, 
ki se uspešno spoprimeta z zadano 
nalogo. 

Trda vezava, 25 strani, cena: 19,90 EUR

6. Mārtiņš Zutis:
Odkritje, ki ga ni bilo, 
prevedla Alenka Urh.

Slavni naravoslovec Karl Darwing 
na zasneženem vrtu za svojo 
hišo zagleda stopinje neznanega 
enonogega bitja. Ko poskuša 
odkriti, čigave sledi so to, 
presenečeno ugotovi, da se njihovo 
število vztrajno veča ...

Ključne besede: naravoslovec, neznano 
bitje, spodletelo odkritje.

Zakaj je knjiga dragocena: Simpatično 
zabavna zgodba o nenavadnem 
naravoslovcu Karlu Darwingu, ki hodi po 
sledi čudnega, celo strah vzbujajočega 
odkritja, bo navdušila mlado in 
staro ter bralce spodbudila k novim 
raziskovalnim podvigom.

Trda vezava, 26 strani, cena:  19,90 EUR

Komplet knjig lahko dobite za 115,40 EUR. Če se želite vključiti v projekt, izpolnite priloženo prijavnico (najdete jo tudi na 
spletni strani oziroma jo dobite pri potnikih Avrora AS) ter jo najpozneje do 26. 9. 2018 pošljite na naslov KUD Sodobnost 
International, Stare Črnuče 2b/12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov sodobnost@guest.arnes.si. 

Podrobnejše informacije najdete na naši internetni strani www.nasamalaknjiznica.si, na FB-strani Naša mala knjižnica, lahko 
pa pokličete vodjo projekta Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01. 

               
                  Spremljajte nas na FB-strani Naša mala knjižnica. 



1. Grigor Vitez:
O zajcu, ki se je rad smejal, 
ilustriral Peter Škerl.

Grigor Vitez velja za začetnika 
sodobne hrvaške mladinske knji-
ževnosti. Humor in čarobna moč 
njegovega pripovedništva preže-
mata tudi tri zgodbe v tej knjigi. 
Si predstavljate, da zajec premaga 
volka s smehom? Ali ne bi bilo 
lepo, če bi imeli čarobni svinčnik, 
ki bi nam napisal domačo nalogo? 
Pa bi bilo to tudi dobro? Ali da 
bi se spoprijateljili s soncem? 

Ključne besede: nevsakdanji podvigi, 
optimizem.

Zakaj je knjiga dragocena: Prikupni 
junaki in njihove prigode obujajo 
pravljično vsemogoč(n)ost otroškega 
sveta, na katero tudi odrasli ne bi smeli 
pozabiti.

Trda vezava, 142 strani, 19,90 EUR

2. Jana Bauer:
Groznovilca in divja zima, 
ilustrirala Caroline Thaw.

Groznovilca, majhno divje bitje z 
rogovilcama na glavi in zvrhano 
mero poguma, ki skoraj meji na 
nesramnost, ni očarala le slovenskih 
bralcev, pač pa tudi poljske, 
litovske, hrvaške, turške, islandske … 
Tokrat bodo morale živali v Hudi 
hosti opraviti s kupom človeških 
zablod, med drugim z globoko 
zakoreninjeno vraževernostjo, pa 
tudi z dvomom, ljubosumnostjo in 
zapečkarstvom. Tudi nove zgodbe o 
groznovilci bogati iskriva duhovitost. 

Ključne besede: groznovilca, Huda 
hosta, zima, človeške zablode.

Zakaj je knjiga dragocena: Prisrčno, 
iskreno in iskrivo zgodbo, polno 
duhovitosti, bogatijo poetične 
ilustracije, ki bodo prepričale tudi 
vizualno najzahtevnejše bralce. 
Poslastica za vse bralske sladokusce.

Trda vezava, 159 strani, cena: 22,90 EUR.       

3. Ida Mlakar: 
Cipercoperček, ilustrirala 
Zarja Menart.

Ponedeljek se vleče, da mu ni konca, 
torku vladajo prepiri, v sredo se 
vsem neznansko mudi, četrtek je 
zameštran s tečnobo … Nič kaj 
mikavno ne zveni takšen teden, 
kajne? K sreči Štumfa, Kuštra in 
Brihta, mali coprnički, z zabavnimi 
cipercoperčki uženejo vsako zo-
prnijo … a kaj ko majhne čarovnije 
zaležejo le za kratek čas, potem 
pa postanejo dolgočasne in 
neuporabne. Takrat je čas za 
velecoper! Potopite se med poskočne 
besede in živahne ilustracije 
ter pobegnite iz dolgočasnega 
vsakdana – dobrodošli v zabavnem 
svetu cipercoper čarovnij!

Ključne besede: dnevi v tednu, 
zoprnija, coprnija, odrinjenost.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
nam v izjemno živahnem jeziku in 
zabavnih podobah pove, kako si lahko 
popestrimo sleherni dan v tednu, pa 
čeprav se moramo za to poslužiti ščepca 
čarovnije. 

Trda vezava, 48 strani, cena: 21,90 EUR.

Ustvarjalnik II, za učence od 3. do 5. razreda

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Slovenije, Hrvaške in Litve.



Komplet knjig lahko dobite za 128,40 EUR. Če se želite vključiti v projekt, izpolnite priloženo prijavnico (najdete jo tudi na 
spletni strani oziroma jo dobite pri potnikih Avrora AS) ter jo najpozneje do 26. 9. 2018 pošljite na naslov KUD Sodobnost 
International, Stare Črnuče 2b/12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov sodobnost@guest.arnes.si. 

Podrobnejše informacije najdete na naši internetni strani www.nasamalaknjiznica.si, na FB-strani Naša mala knjižnica, lahko 
pa pokličete vodjo projekta Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01. 

               
                  Spremljajte nas na FB-strani Naša mala knjižnica. 

Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

 4. Andrej Rozman Roza: 
Kako je Oskar postal 
detektiv, ilustrirala Ana Košir.

Oskar je simpatičen šolar, ki ima 
težave z branjem. Drugi sošolci že 
gladko berejo, on še vedno črkuje 
in se moti. Šola mu postane zoprna. 
Nazadnje zaključi, da ima težave z 
branjem preprosto zato, ker ni dovolj 
pameten. Seveda pa to ne drži. Oskar 
je zelo bister in iznajdljiv. In tako 
pogumen, da prepreči rop zlatarne 
in razkrinka tatu športnih koles. 
Oskar je pravi detektiv! Knjigi Kako 
je Oskar postal detektiv je bila leta 
2008 podeljena nagrada desetnica, 
ki jo podeljuje Društvo slovenskih 
pisateljev za najboljšo otroško ali 
mladinsko knjigo.

Ključne besede: šola, težave z branjem, 
pogum, detektivski podvigi. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker bralcu 
postreže s tremi napetmi detektivskimi 
zgodbami, v katerih ne manjka iskrivega 
humorja, tako značilnega za mladinsko 
pisanje Andreja Rozmana Roze. 

Trda vezava, 63 strani, 19,90 EUR. 

       

5. Gendrutis Morkūnas:
Bolšje zgodbe, ilustrirala Lina 
Žutautė.

Avtor Bolšjih zgodb, Gendrutis 
Morkūnas, je mojster peresa. V 
trenutku nas osvoji z neverjetno 
domišljijo, smešnimi domislicami, 
besednimi igrami in skrivnostnimi 
dogodivščinami. Ste kdaj pomislili, 
kaj bi se zgodilo s človeštvom, če 
bi prišlo do likalniške kuge, ki bi 
povzročila izumrtje vseh likalnikov? 
Ali če bi v trenutku izginile vse knjige 
in bi se pisatelji le še sprehajali po 
gozdu, knjižničarji pa bi dan za dnem 
na tržnici kupovali solato? Je popolni 
izum mame res kot nalašč za njene 
otroke, pa čeprav jih obvaruje pred 
umazanijo in buškami? Literarni 
veter avtorjeve neizmerne domišljije 
nas odnese v smešen in skrivnosten 
svet, ki je obrnjen na glavo.

Ključne besede: domišljija, humor, 
zabava. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker se na 
humoren način loti vsakdanjih vprašanj 
ter na svojevrsten način nasmeji še tako 
resne bralce. 

Trda vezava, 74 strani, cena: 23,90

6. Kestutis Kasparavičius:
Dežela lenuhov, ilustriral 
Kestutis Kasparavičius.

Ste že slišali za deželo, kjer je trdo 
delo strogo prepovedano? Nikjer 
drugje na svetu torte ne rastejo sredi 
gozda kakor gobe po dežju! In le tam 
na drevesih namesto jabolk zorijo 
sladoledi. Povsod drugod moraš 
sam zavihati rokave, da si pripraviš 
večerjo, v Deželi lenuhov pa te za 
pretirano marljivost čaka kazen. Le 
kako se pride v to imenitno deželo? 
Lahko bi vam povedal, toda … v 
tem trenutku sem strašno utrujen. 
Preberite knjigo in boste izvedeli!

Ključne besede: čarobna dežela, 
gastronomska utopija, lenoba, 
brezdelje.

Zakaj je knjiga dragocena:  Ker 
nas v njej avtor s prepoznavnim in 
dovršenim pisateljskem slogom ter 
barvitim ilustratorskim jezikom popelje 
v nenavadno deželo, v kateri bi vsak od 
nas z veseljem prebival vsaj en dan v 
tednu. 

Trda vezava, 56 strani, 19,90 EUR. 


