
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 200 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 Jane 

Bauer, Silvije Šesto, Piret Jaaks, Anete Melece, Kadri Lepp in dr. Jazbeca.

V Ustvarjalniku 2, namenjenem otrokom od 3. do 5. razreda, pa nas bodo zabavali Anita Nair, Anna Onichimowska, Liliana 

Bardijewska, Albert Wendt, Kęstutis Kasparavičius, Aino Havukainen in Sami Toivonen.



PRIJAVNICA NMK 2020/2021
Šola/vrtec

Naslov

Razred/skupina

 Število otrok, vključenih 
v projekt
Podatki o koordinatorju 
(ime in priimek, e-mail, 
GSM)
Podatki o mentorju/-ih
(ime in priimek, 
e-mail, GSM, kateri/-e 
razred/-e mentorira)
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 119,40 EUR, cena Kompleta 2 pa 131,40 EUR.

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.

• Pridružili se nam boste lahko pri virtualnih obiskih avtorjev in ilustratorjev.

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

Kako se prijavite?
Izpolnjene prijavnice pošljite najpozneje do 25. septembra 2020 na e-naslov sodobnost@guest.arnes.si ali jih oddajte pri 

potnikih našega distributerja Avrora AS. Prijavite se lahko tudi preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni strani 

www.nasamalaknjiznica.si.  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



1. Jana Bauer:  
Kako prestrašiti pošast, 
ilustrirala Malgosia Zając.

Oton Kobilica stanuje v stolpnici sredi 
mesta. Ravno razmišlja o naslednjem 
izumu, ko ga ves prestrašen obišče 
sosed Filip Zajec. Pod Filipovo 
posteljo se je zavlekla pošast! Toda 
pošast ni Filipova edina težava. Tu 
je še razgrajač Edi Glista, ki dečku 
vztrajno greni življenje. Bosta fanta 
kos zahtevni nalogi, ki terja veliko 
mero poguma in iznajdljivosti? 
Bosta izpod postelje uspela pregnati 
izjemno redek, predrzen in hudoben 
stvor? Bodo liter malinovega sirupa, 
žlica za serviranje krompirja in 
pesem o strašni punčki Mari res 
dovolj? Kaj pa nasilni Edi iz sedmega 
nadstropja? Le pogumno! Vsaka 
pošast ima svojo šibko točko.

Ključne besede: humor, prijateljstvo, 
pošasti, domišljija, medsebojna pomoč, 
pogum.

Zakaj je knjiga dragocena: 
Nova duhovita in napetosti polna 
pustolovščina izpod peresa avtorice 
Groznovilce! Njeni junaki se z otroškimi 
strahovi (zelo resničnimi, pa tudi 
namišljenimi) spoprijemajo preudarno, 
samozavestno, spretno in pogumno.

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

2. Silvija Šesto:
Petja sprašuje, zakaj je nebo 
modro, ilustrirala Vanda 
Čižmek, prevedla Dušanka 
Zabukovec.

Peter, ki ga vsi kličejo Petja, je 
izjemno radoveden. Neutrudno 
zastavlja vprašanja o svetu okoli 
sebe, toda teta Slikanica, ki pazi 
nanj, medtem ko so njegovi starši v 
službi, mu ne zna vedno odgovoriti. 
Vendar Petje to še zdaleč ne ustavi; 
počasi zbira podatke in oblikuje 
svoje odgovore, tako, kot znajo to 
le otroci, iznajdljivo in prepričljivo. 

Silvija Šesto in Vanda Čižmek 
sta priznani in večkrat nagrajeni 
hrvaški ustvarjalki. Leta 2018 sta za 
slikanico Ujemi mi sinjega medvedka 
prejeli nagrado Grigorja Viteza, 
najpomembnejšo nagrado za otro-
ško literaturo in ilustracije na 
Hrvaškem.

Ključne besede: barve, raziskovanje, 
spoznavanje sveta, radovednost, 
iznajdljivost, otrokova vprašanja.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
otrokom pokaže, kako zanimiv je 
svet, odrasle pa spomni na to, kako 
je, če ga spoznavamo in doživljamo 
brez predsodkov. Avtorica zna težka 
vprašanja izvabiti iz ust otrok, ki 
govorijo v preprostem jeziku, čudovite 
ilustracije pa besedilo nadgradijo, tako 
da oblikujejo zgodbo v zgodbi.

Trda vezava, 28 strani, cena: 19,90 EUR.

       

3. Dr. Jazbec:
Lekarnar Miško ... ali zakaj 
ima februar 29 dni, ilustrirala 
Valentina Supanz Marinić, 
prevedla Dušanka Zabukovec.

Ste se kdaj vprašali, zakaj ima 
februar 29 dni? Naj vam povemo: 
zaradi lekarnarja Miška! Toda kakšno 
zvezo ima s koledarjem lekarnar? In 
zakaj se je ravno 28. februarja soba 
deklice Marte kar sama razmetala, 
Tinova naloga pa sama izbrisala? 
Zakaj je opica v kletki delila banane 
mimoidočim? In zakaj so psi takrat 
v parkih na vrvici sprehajali svoje 
lastnike? Vse te skrivnosti razkrivamo 
v slikanici dr. Jazbeca – simpatični in 
malce prismuknjeni, kot je tudi njen 
glavni junak, lekarnar Miško.

Ključne besede: februar, koledar, 
prestopno leto, nonsens, humor, 
pesmice.

Zakaj je knjiga dragocena: 
Ker na duhovit in zabaven način otroke 
pouči o koledarju in prestopnem letu, 
pa tudi o tem, da človek ne more vedno 
imeti vsega pod kontrolo. Nonsens 
zgodba s številnimi pesmimi, ki odlično 
prikaže določene družbene pojave. 

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, Estonije in Latvije.



 4. Piret Jaaks:
Mamin zmaj, ilustrirala Marju 
Tammik, prevedla Julija Potrč 
Šavli.

V moji mami živi zmaj. Včasih bruha 
ogenj. Takrat sem čisto tiho, saj vem, 
da je ogenj bruhnil zato, ker se mi 
je po tleh razlila marmelada ali ker 
se mi je v postelji polil kakav. Mama 
se smeji, kadar jo zmaj žgečka. Toda 
kako izgleda mamin zmaj? Ga bom 
kdaj videla?

Ključne besede: odnos med materjo 
in hčerjo, razpoloženja, čustva, 
prispodoba, otrokova predstava, 
otrokov vsakdan.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker na 
izviren način govori o odnosu med 
materjo in hčerjo, ki se obe učita, kako 
ravnati s svojimi čustvi in občutji - z 
jezo, veseljem, strahom ... Duhovit in 
hudomušen pristop ponudi prispodobo, 
ki je razumljiva tudi mlajšim otrokom.

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

       

5. Kadri Lepp:
O mišku, ki ni imel sani, 
ilustrirala Piret Niinepuu-Kiik, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Zapade prvi sneg in vse živali se 
odpravijo na grič, da bi se sankale. Le 
mali mišek se ustavi pod vznožjem. 
Edini živalski mladič v gozdu je, ki 
nima sani. Nenadoma ob sebi opazi 
starikav, zguban obraz – starega 
želvaka, ki se ni še nikoli v življenju 
spustil z griča … 

Tankočutna zgodba o prijateljstvu 
in o tem, kako lahko drug drugemu 
pomagamo uresničiti sanje.

Ključne besede: živali, prijateljstvo, 
vzajemna pomoč in solidarnost, odnos 
med otroki in starejšimi, uresničenje 
sanj.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
sporoča, da lahko vsi najdemo 
priložnost, da pomagamo izpolniti 
majhne ali večje želje ljudi okrog nas. 
Medsebojna pomoč in solidarnost 
presegata generacijske okvire.

Trda vezava, 24 strani, cena: 19,90 EUR.

6. Anete Melece:
Kiosk, prevedla Alenka Urh.

Prodajalka Olga že dolgo dela v 
kiosku, pozna vse svoje stranke, 
za vsakogar ve, kaj potrebuje. 
Pravzaprav je Olga v kiosku 
obtičala: zaradi sladkosnednosti 
in monotonega življenja je izhod 
postal zanjo premajhen. Ob večerih 
prebira kataloge potovalnih agencij 
in sanjari o tem, da bi ob morju 
opazovala sončni zahod. Potem 
pa jo nekega dne čudno naključje 
pošlje na pot …

Kiosk je bil sprva kratki animirani film 
(2013), ki je navdušil domače in tuje 
občinstvo – Latvijka Anete Melece je 
prejela več kot 20 nagrad po vsem 
svetu.

Ključne besede: kiosk, rutina, 
sanjarjenje, želje po drugačnem 
življenju, nenavadna rešitev, uresničenje 
sanj.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nosi 
pomembno sporočilo, da četudi kdaj 
v življenju »obtičimo«, vedno obstaja 
rešitev. Sanje se lahko uresničijo, če smo 
pripravljeni videti kakšno nenavadno 
rešitev.

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

Komplet knjig lahko dobite za 119,40 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 25. 9. 2020 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. Anita Nair:
Čarobni indijski miti, ilustriral 
Atanu Roy, prevedla Maja 
Kraigher.

Čarobni indijski miti vas bodo 
popeljali v svet dramatičnih zapletov, 
junaštev in iskrenega stremljenja k 
duhovnemu prebujenju. Spoznali 
boste indijsko različico vesoljnega 
potopa, izvedeli, kako je svet ostal 
brez vode in kako sta na zemlji prišli 
reki Ganges in Nermada, ter odkrili, 
kako je Draupadi s Krišnovo pomočjo 
z zrnom riža in mrvico zelenjave 
nahranila deset tisoč modrecev …

Anita Nair je mite v otroštvu 
spoznavala prek pripovedovanja 
najbližjih, zdaj pa jih je prelila 
v privlačne pripovedi, ki bodo 
pritegnile tako mlade kot odrasle 
bralce. Izbrani miti starodavne 
indijske civilizacije bodo pred 
vašimi očmi zaživeli na fantastičnih 
ilustracijah Atanuja Roya.

Ključne besede: indijska mitologija, 
ljudsko slovstvo, bogovi, božanstva, 
modreci, indijska kultura, religija.

Zakaj je knjiga dragocena: »Pisateljica 
in ilustrator sta ustvarila unikatno 
besedno-likovno umetnino, ki nam 
Indijo, deželo nasprotij, pobarva s 
pestrimi barvami in besedami indijske 
kulture, mitologije, religije. Za otroke 
in mlade bo knjiga zanimiva tudi zato, 
ker so zgodbe drugačne od npr. naših 
ljudskih pravljic in zgodb.« 
Sabina Burkeljca za Buklo

Trda vezava, 181 strani, cena: 26,90 EUR.

2. Anna Onichimowska:
Skoraj me ni več strah, 
ilustrirala Ola Woldańska-
Płocińska, prevedel Klemen 
Pisk.

Cmočka je neznansko strah, kadar v 
šoli popoldne zadnji čaka na svojo 
mamo. Boji se, da so jo ugrabili 
gangsterji. Njegova sošolka Anja se 
v počitniški hišici v gozdu grozno 
boji pošasti, ki ponoči lomasti pod 
njenim oknom. A tudi Cmočkovo 
mamo je strah – njo skrbi, da bo spet 
zamudila v šolo, da se bo Cmoček 
spet jezil nanjo … 

Čudovita pripoved Anne Onichi-
mowske, ki je med drugim prejela 
nagrado za življenjsko delo na 
področju otroške književnosti, 
pretanjeno in subtilno govori o 
soočanju s strahom in njegovem 
premagovanju.

Ključne besede: strah, pogum, 
premagovanje strahu, prijateljstvo med 
dečkom in deklico.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nam 
pokaže, kako doživljamo strah, kako se 
z njim spopademo ter kako se spleta 
prijateljstvo in se krepijo vezi med 
staršem in otrokom. Knjiga odpira 
različne možnosti za pogovor.

Trda vezava, 56 strani, cena: 21,90 EUR.       

3. Liliana Bardijewska:
Zeleni popotnik, ilustrirala 
Emilia Dziubak, prevedel 
Klemen Pisk.

Stvorček živi v Stvorčiji, sivi deželi 
s sivim nebom, sivo reko in sivimi 
prebivalci. Toda nekega jutra, ko se 
Stvorček zbudi, se v vsej tej sivini 
nenadoma ne počuti več dobro … 
Njegove tačke so postale turkizno 
zelene! Gotovo nekje obstaja zelena 
dežela z zeleno reko, v kateri bo 
lahko zagledal svoj zeleni odsev, 
pomisli – in se odpravi na pot.

Ključne besede: barve, čustva, narava, 
nudenje in sprejemanje pomoči, 
prijateljstvo.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
popelje v čudežno barvite dežele, 
kjer imajo barve tudi obliko, okus in 
zvok. Popotovanje od sive monotonije 
prek različnih pokrajin, v katerih 
dominira ena od glavnih barv (modra, 
rumena, rdeča, bela, zelena), vodi do 
mavrice. Potovanje avtorica poveže z 
doživljanjem naravnih pojavov (nevihta, 
veter, vročina, mraz) ter čustev, zato 
vsako poglavje vabi tudi k spoznavanju 
narave in raziskovanju čustvenega sveta. 
Stvorček se na svoji poti pogumno 
spopade s težavami, nauči pa se tudi 
ponuditi in sprejeti pomoč.

Trda vezava, 60 strani, cena: 22,90 EUR.

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

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Indije, Poljske, Litve, Nemčije in Finske.



Komplet knjig lahko dobite za 131,40 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 25. 9. 2020 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. Kęstutis Kasparavičius: 
Drhteči vitez, 
prevedel Klemen Pisk.

Racman Racko skozi okno otožno 
strmi v zagrnjene zavese v hiši račke 
Kostanjevke. Ni lahko očarati srca 
ljubljene dame, zlasti če nisi lepotec. 
Potem pa napoči zima in reko v 
Račjem mestu prekrije bleščeči se 
led. Racko se prvi zapodi nanj in 
kmalu je na ledu vse Račje mesto. 
Nenadoma se primeri nesreča in 
Racko brez pomišljanja tvega in 
priskoči na pomoč …

Ključne besede: race, ljubezen, 
nesreča, požrtvovalnost, pomoč, 
iskrenost.

Zakaj je knjiga dragocena: Nova 
slikanica svetovno znanega litovskega 
ilustratorja in pisatelja govori o 
iskrenosti, požrtvovalnosti in ljubezni 
ter otroke nagovarja k natančnejšemu 
spoznavanju ljudi in resničnih vrednot.

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

       

5. Albert Wendt:
Henrikin strešni vrt, ilustrirala 
Linda Wolfsgruber, prevedla 
Alexandra Natalie Zaleznik.

Na strehi hiše na Zakrivljeni ulici 7 
iz kupčka mahu nenadoma zrasteta 
dve brezi. In kjer že nekaj raste, zraste 
še več: počasi tam nastane pravcati 
strešni vrt. Hene, malce čudaški 
krovec, in Henrika, dvanajstletna 
deklica, na streho tovorita zemljo, 
prinašata cvetlice in skrbno negujeta 
zeleni kotiček. Vse se zdi mirno 
in popolno. Toda pod streho iste 
hiše gospa Ciper načrtuje, kako bi 
izbrisala vrt z obličja hiše in znova 
vzpostavila prejšnji red … 

Ključne besede: vrtnarjenje, kvaliteta 
življenja, okoljska etika, ustvarjalnost, 
sodelovanje, posebneži, odločna 
junakinja.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker »bralca 
neustavljivo privlači s svojo vedrino in 
toplino, tako kot Henrikin vrt vedno 
znova k sebi vleče obiskovalce, ki so 
bili vsaj enkrat deležni tamkajšnjega 
vzdušja.«
Kritičarka Gaja Kos

Trda vezava, 88 strani, cena: 19,90 EUR.

6. Aino Havukainen in Sami 
Toivonen: 
Tine in Bine detektiva, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Krščen matiček, vse je prepolovljeno! 
Zrezek Kristjana Koritnika, ličila Pine 
Koritnik, kavbojke Vala Koritnika, 
zdaj pa še zbirka ovitkov za telefon 
Nika Koritnika! Preiskati je treba ta 
kazniva dejanja, to pa lahko storita le 
strokovnjaka z jeklenimi živčki. Tine 
in Bine odpreta detektivsko pisarno, 
si nadeneta nevpadljivo krinko in se 
pomešata med goste rojstnodnevne 
zabave Ade Koritnik, da bi izsledila 
skrivnostnega Prepolovilca. Kdo je? 
Kje se skriva? In zakaj vse prereže na 
pol? 

Ključne besede: detektivi, ekologija, 
humor, napeta zgodba, ilustracije s 
številnimi podrobnostmi.

Zakaj je knjiga dragocena: Nadvse 
šaljiva - in tokrat tudi zelo napeta! 
- zgodba iz popularne otroške 
serije finskih ustvarjalcev je polna 
hudomušnih namigov na znane 
detektivske prijeme, ki pritegnejo vseh 
vrst bralcev.

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




