
Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA        

Pridružite se nam pri mednarodnem projektu Naša mala knjižnica. Namenjen je spodbujanju 
branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. 

V projektu sodeluje že več kot 170 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 izvenšolskih dejavnostih ali v podaljšanem bivanju.

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

Svetine, Emanuele Malačič Kladnik, Simone Kopinšek, Silvije Šesto, Jana De Kinderja in Edwarda van de Vendela.

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

Kęstutis Kasparavičius, Piret Raud in Susanna Mattiangeli.



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.

• S knjižnimi nagradami 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 nagradili z obiskom presenečenja.

• Organizirali bomo likovno-literarni natečaj Naša mala knjižnica.

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

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

Kako se prijavite?
Izpolnjene prijavnice pošljite najpozneje do 26. septembra 2019 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 spletni 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 2019/2020
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 113,40 EUR.



1. Peter Svetina:  
Spoznal sem te po rdečih 
nogavicah, ilustrirala Krystyna 
Lipka-Sztarbałło.

Predstavljaj si, da gre očka na 
službeno potovanje, ti pa z njim. 
To se je zgodilo Timeju. Najbrž se 
sprašuješ, kaj je počel, medtem ko 
je bil očka na sestanku. No, odpravil 
se je skozi mesto, preplaval je reko, 
naravnost na stadion jo je mahnil, 
kjer je za domačo ekipo zadel 
neubranljiv gol, potem si je kupil 
rogljič in se z njim odkotalil nazaj 
v hotel. Uh, to je bil prizor, da je še 
Nikolaju Koperniku padla Zemlja iz 
rok in se odkotalila proti reki. Pa se ni 
izgubil? bo vprašala kaka zaskrbljena 
mama. Kje pa! Vseskozi je sledil 
rdečim nogavicam.

A po katerem mestu se je potikal 
Timej? Natakni si rdeče nogavice, 
pa boš tam. In spotoma še Nikolaja 
Kopernika pozdravi.

Ključne besede: iznajdljivost, vera v 
dobro, pomoč, domišljija.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker »je 
vzor slikanice, ki uspe zabavati, je 
svetovljansko radovedna, neustrašna v 
misli, ki jo sporoča, in tudi na izvedbeni 
ravni; je topla v tematiziranju odnosa 
med očetom in sinom; sporoča, da je 
svet velik in lep ter poln prijaznosti.«
kritičarka Larisa Javernik

Trda vezava, 36 strani, cena: 19,90 EUR

2. Emanuela Malačič 
Kladnik:
Kaj zraste iz zobka?, ilustrirala 
Tinka Leskovšek.

Matej posadi izpadli zobek. Pridno 
ga zaliva, da bo iz njega čim 
prej zrasla sestrica. Melita si želi 
psa, vendar njena družina živi v 
bloku in za psa nimajo prostora. 
Če ne more imeti pravega, bo 
imela pa čarobnega psa. Tina se 
sprašuje, kam gremo, ko odidemo, 
saj je njen dedek hudo zbolel.

V treh kratkih zgodbah s čudovitimi 
ilustracijami Tinke Leskovšek 
vstopamo v mali veliki svet otroških 
želja, strahov in skrivnosti. Svet, v 
katerem je vse mogoče, pa čeprav 
le v otroški domišljiji. V tem svetu 
je treba gledati s srcem! Zgodbice, 
prežete z zdravo mero optimizma, so 
kot nalašč za skupno večerno branje.

Ključne besede: nov družinski član, 
hišni ljubljenček, bolezen, smrt.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker »daje 
smisel naravnemu toku življenja, v 
katerem še živi otroška domišljija, polna 
upanja, sanj in zaupanja v čarobno moč 
odraslih.« 
Literarna lekarna

Trda vezava, 55 strani, cena: 19,90 EUR

       

3. Simona Kopinšek:
Pajkodlak in Kresnica, 
ilustrirala Kristina Krhin.

Mala Kresnica leti skozi tih nočni 
gozd, očarana nad svojo zeleno 
lučko, ko se naenkrat zaplete v gosto 
mrežo Pajkodlaka. Kaj bo storila? 
Se bo uspela izmuzniti iz okovov 
velikega Pajkodlaka? Trepetamo v 
pričakovanju njenega konca. Pa bo 
to res njen konec? Ali pa se najde 
nekdo, ki bo pogumnejši in močnejši 
od dlakave gozdne pošasti in bo 
pomagal nesrečni Kresnici?

Pravljici v verzih Simone Kopinšek 
ne manjka napetosti, ilustratorka 
Kristina Krhin pa odlično ujame od-
mev gozda in njegovih prebivalcev.

Ključne besede: nevarnost, strah, 
reševanje, pomoč, solidarnost.

Zakaj je knjiga dragocena: 
»S čudovitimi ilustracijami Kristine Krhin 
nas zgodba spomni na krhkost našega 
bivanja in prepotrebno pomoč, ki jo 
prejmemo, ko zanjo zaprosimo. Življenje 
je na strani svetlobe in poguma, 
zmeraj.«
Sabina Burkeljca za Buklo

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, Hrvaške in Belgije.



 4. Jan De Kinder: 
Se v gozdu bojiš, Veliki volk?, 
prevedla Stana Anželj.

Mali in Veliki volk gresta raziskovat 
gozd. Veliki volk je ves zaskrbljen, 
saj povsod vidi nevarnost. Uganete, 
koga se še posebej boji? Mali volk 
skuša očku vliti pogum in pred njim 
veselo odhlača na pot. Bo Veliki volk 
premagal svoj strah in mu sledil?

Šaljiva slikanica z izjemnimi ilu-
stracijami in namigom na znano 
pravljico nas preseneti vsakič, ko 
obrnemo stran.

Ključne besede: očetje in sinovi, strah, 
pogum, Rdeča kapica.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
»nakaže rešitev v novi generaciji, v 
mladih, ki prečkajo zamere, zgodbe in 
strahove svojih prednikov. Hkrati pa 
enkratno podpiše misel, da je strah 
votel, okrog ga pa nič ni«.
kritičarka Larisa Javernik

Trda vezava, 36 strani, cena: 16,90 EUR

       

5. Silvija Šesto:
Ujemi mi sinjega medvedka, 
ilustrirala Vanda Čižmek, 
prevedla Dušanka Zabukovec.

Mirko je za rojstni dan dobil 
prelepega sinjega medvedka. Toda 
medvedek je ostal zavit v prozorni 
celofan. Da se ne bo zaprašil, je rekla 
mama. Mirko je ubogal in se igral 
z medvedkom v celofanu. Ampak 
celofan je ob vsakem objemu šumel 
in švistel, švist, švist, švist … 

Sinji medvedek je izvrstna, otroku 
razumljiva zgodba o odraščanju. 
Silvija Šesto odlično ujame bistvo 
medčloveških odnosov, ilustracije 
Vande Čižmek pa slikanico še 
nadgradijo.

Ključne besede: medvedek, plišasta 
igrača, želja, hrepenenje, medčloveški 
odnosi.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
slikanica z orisom otrokovega 
vsakdanjika prikaže otroško hrepenenje, 
razočaranje in vztrajnost. 

Gre za »nežno in hkrati čustveno močno 
zgodbo o tem, kako nas nekatere 
odločitve, ki jih za nas sprejemajo starši, 
zaznamujejo še dolgo v odraslo dobo.«
Literarna lekarna

Trda vezava, 38 strani, cena: 19,90 EUR

6. Edward van de Vendel:
Kužek, ki ga Nino ni 
imel, ilustriral Anton Van 
Hertbruggen, prevedla Stana 
Anželj.

Nino ima kužka, ki ga nima. 
Domišljijskega kužka. Ta si vse upa, 
vse naredi, vse razume. Nekega dne 
Nino dobi pravega kužka. Toda si bo 
ta kužek tudi vse upal? Bo ta kužek 
tudi vse naredil? Bo razumel, kar je 
razumel domišljijski kužek?

Ključne besede: doživljanje, 
čustvovanje, živali, želje, domišljija.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker prikaže, 
da je tolažbo za osamljenost mogoče 
najti tudi v domišljiji.

Trda vezava, 32 strani, cena:  18,90 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. 2019 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 spletni 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. Ida Mlakar Črnič:
Tu blizu živi deklica, ilustriral 
Peter Škerl.

Tu blizu živi deklica, ki je nihče ne 
pozna. Nihče je ne povabi k sebi. 
Nima prijateljev. Niti svoje sobe. 
Želi si enake bližine kakor ti. Na isto 
šolo hodi. Blizu tebe sedi. V sosednji 
klopi. Jo želiš spoznati? V sebi skriva 
čudežni zaklad … Svojo mavrico. 

Besedilo Ide Mlakar Črnič je 
kratko, vendar ima rušilno moč. 
Seže globoko ter podira zidove 
predsodkov in sovraštva. 

Ključne besede: revščina, drugačnost, 
ksenofobija, multikulturalizem, vrstniki, 
medosebni odnosi.

Zakaj je knjiga dragocena: »Slikanica 
Tu blizu živi deklica nam pomaga, da 
svojim otrokom lažje razložimo, da 
vsi otroci nimajo te sreče, kot jo imajo 
oni. Ob tem jih naučimo, da se nimajo 
pravice zgražati nad položajem, v 
katerem so se znašli in za katerega niso 
krivi sami, niti da jih obsojajo na podlagi 
zunanjega videza. Tudi ti otroci imajo 
namreč čustva, želijo si prijateljev, s 
katerimi bi si delili skrivnosti, se z njimi 
smejali, a raje, kot da bi bili opaženi, 
ostajajo v ozadju, da ne bi nihče opazil 
njihove stiske, osamljenosti, ponošenih 
oblačil, ker biti neopažen manj boli, kot 
biti zasmehovan in ponižan.«
Literarna lekarna

Trda vezava, 25 strani, 19,90 EUR

2. Jana Bauer:
Ding dong zgodbe, ilustrirala 
Bojana Dimitrovski.

Ding-dong. Kdo zvoni? Ob Ding 
dong zgodbah niti za hip ne boste 
zatisnili očesa. Opraviti boste morali 
z neotesanimi gusarji, speči torto za 
teto povodnega moža in s pesmijo 
premagati najbolj neustrašne viteze.

Čudaška in izjemno zabavna knjiga z 
namigi na znane pravljice vas ne bo 
pustila ravnodušnih. Serijo kratkih 
pripovedi lahko berete z dveh strani; 
z deške in dekliške perspektive.  

Ključne besede: gusarji, povodni mož, 
čarovnica, vesoljček, nindže, čarovnica, 
pravljice.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker gre za 
kratke in zabavne, jezikovno izbrušene 
zgodbe, polne poguma, prebrisanosti, 
duhovitosti in z nespornim čutom za 
pravičnost. Knjiga, primerna tudi za 
bralce začetnike.

Trda vezava, 130 strani, cena: 19,90 EUR.       

3. Susanna Mattiangeli:
Učiteljica, ilustrirala Chiara 
Carrer, prevedla Dušanka 
Zabukovec.

Poznamo velike in majhne učiteljice. 
Okrogle in vitke. Lahko so temne 
ali svetle, zgubane ali gladke, 
pikaste, rožaste, vzorčaste, črtaste ali 
kariraste. Toda kaj se skriva znotraj 
učiteljic? 

Ta slikanica je zabaven in razposajen 
portret učiteljic. Pozorno jo preberite 
in poglejte – gotovo boste v njej 
našli tudi svojo.

Ključne besede: učitelji, lastnosti, šole, 
pouk, humor. 

Zakaj je knjiga dragocena: »Učiteljica 
je skratka knjiga za otroke, ki si želijo 
izvedeti o učiteljicah vse, česar jim ne 
bodo povedale same, in za odrasle 
slikaniške zanesenjake; nenazadnje smo 
bili vsi enkrat (radovedni) učenci.«
kritičarka Gaja Kos

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

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

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Slovenije, Norveške, Litve, Estonije in Italije.



Komplet knjig lahko dobite za 113,40 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. 2019 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 spletni 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. 

 4. Alf Prøysen: 
Čajna ženička, ilustriral Bjørn 
Berg, prevedla Marija Zlatnar 
Moe.

Mala ženička ima skrivnost – tu 
in tam se nenapovedano zelo 
pomanjša, velika je le še kot 
čajna žlička. Takrat razume, kaj 
ji pripovedujejo živali, in ker je 
iznajdljiva in neustrašna, se zelo 
spretno spopade s težavami, ki 
jih prinese njena nova velikost. Le 
pomislite, kako velike so nenadoma 
borovnice, da o lisjaku, volku in 
medvedu sploh ne govorimo!

Štiri dogodivščine čajne ženičke 
vas bodo popeljale v čudežni svet 
domišljije, nasmejale vas bodo in 
ganile.

Ključne besede: ženička, bistrost, 
zvitost, dogodivščine, preobrazbe, 
humor.

Zakaj je knjiga dragocena: Fantastične 
dogodivščine čajne ženičke na zabaven 
in duhovit način prikažejo, da je bistrost 
pomembnejša od velikosti in fizične 
moči.

Trda vezava, 119 strani, 19,90 EUR. 

       

5. Piret Raud:
Prismuknjene zgodbe, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Le kdo ne bi občudoval princese, 
ki ljubi ubijanje zmajev bolj kot kar 
koli drugega? In sočutno kimal ob 
strašno bojazljivem telefonu strica 
Ralfa? In se muzal ob zmedenem 
korenčku, ki se sprašuje, ali ni morda 
kitajsko zelje, ki se mu sanja, da je 
korenček? 

Ključne besede: nonsens, humor, 
zabava. 

Zakaj je knjiga dragocena: S toplim 
humorjem in veliko mero čudaškosti 
bodo zgodbe odlične estonske 
pisateljice in ilustratorke Piret Raud 
zlezle pod kožo bralcem vseh starosti. 
Njeni junaki blestijo v prismuknjenosti, 
a premorejo tudi zvrhano kapo 
očarljivosti.

Trda vezava, 92 strani, cena: 18,90 EUR.

6. Kęstutis Kasparavičius:
Kratke zgodbe, prevedel 
Klemen Pisk.

Kęstutis Kasparavičius je že dodobra 
očaral slovenske bralce. Po Mali zimi 
in Trapastih zgodbah je zdaj pred 
vami nova zbirka kratkih zgodb. 
Tudi tokrat so te kratke in preproste, 
vendar tudi zabavne: stvari in bitja, 
ki nas obdajajo, nenadoma oživijo 
in zablestijo v vsej svoji čudaškosti, 
avto dobi mladičke, luč visi na tleh, 
svetilka pa oddaja – temo! In pride 
zelo prav sovi, kadar se ta predolgo 
v jutro zamudi v gozdu. Svet je poln 
nenavadnih in skrivnostnih pojavov, 
že če samo pokukamo v drvarnico … 

Ključne besede: nonsense, humor, 
razvijanje pozornosti in opazovanja.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nam 
razkrije, da je tudi svet, ki nas obdaja iz 
dneva v dan, čudežen in presenetljiv. 
Le pripravljeni moramo biti na to, da ga 
uzremo na nov način. Kratke zgodbe so 
čudovita spodbuda za bralce začetnike.

Trda vezava, 80 strani, 14,90 EUR. 


