
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 250 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 Andreje 

Peklar, Petra Svetine, Davorke Premec, Ive Bezinović-Haydon, Benasa Bėrantasa in Piret Raud.

V Ustvarjalniku 2, namenjenem otrokom od 3. do 5. razreda, pa nas bodo zabavali Susanna Mattiangeli, Asia Olejarczyk, 

Koraljka Milun, Petr Stančík, Els Heinsalu in Kęstutis Kasparavičius.



PRIJAVNICA NMK 2021/2022

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)

* Ob nakupu vsakega kompleta knjig iz projekta šoli oziroma vrtcu pripada do 50 brezplačnih Ustvarjalnikov. 
Cena Kompleta 1 znaša 116,40 EUR, cena Kompleta 2 pa 128,40 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 27. septembra 2021 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. Andreja Peklar:  
Luna in jaz.

Če imaš za prijateljico luno, ti ponoči 
nikoli ni dolgčas. Z njo se lahko igraš 
skrivalnice ali šteješ zvezde. Lahko 
gresta na dolg skrivnosten potep – s 
čolnom! In ko zaspiš, te čuva vso noč. 
Čeprav postane luna včasih tanka 
kot mišji repek, njeno prijateljstvo 
nikoli ne usahne.

Andreja Peklar je za zgodbo o 
nenavadnem prijateljstvu med luno 
in deklico prejela številne nagrade, 
tudi nagrado Kristine Brenkove za 
izvirno slovensko slikanico.

Ključne besede: luna, lunine mene, 
spanje, prijateljstvo, rime.

Zakaj je knjiga dragocena: Poetično 
besedilo in izjemne ilustracije otroke na 
igriv način opozarjajo na drobne čudeže 
narave. Magične podobe naravni 
pojav luninih men prepletejo z otroško 
domišljijo. 

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

2. Peter Svetina:
Debela pekovka, ilustriral 
Peter Škerl.

Debela pekovka Margot dela v 
pekarni na glavni železniški postaji. 
Krofe peče. Sveže in slastne, z 
marelično marmelado! Toda Margot 
ima skrivnost. Nenavadno skrivnost. 
Kadar ni nikogar, rada zleze v krof 
in poliže marmelado. In ravno ko se 
nekega dne masti z njo, si hoče krof 
kupiti Friderik Žemlja, znani slikar. 
Lačen je, ker na velikanski lampijon 
riše svet. Kar sam si postreže z 
najbližjim krofom. Zelo je težek in 
komaj ga odnese v svojo hotelsko 
sobo. Slikar zagrize vanj, iz krofa pa
prileze – debela pekovka! Joj, tako 
se kobaca po slikarjevi sobi, da skozi 
okno zrine lampijon, pomembno 
slikarjevo delo. Kaj pa zdaj? Je res 
odneslo svet?

Ključne besede: krof, pekovka, sanjači, 
zanesenjaki, nonsens, humor.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker predaja 
pomembno sporočilo, da so različni 
pogledi na svet enako pomembni, 
najbolj pa nas bogatijo takrat, kadar se 
združijo, sporazumejo, kadar sobivajo. 
Peter Svetina nas popelje na zabaven 
sprehod po robu med realnim in 
nonsensom, besedilo pa z vizualnim 
humorjem nadgradijo imenitne 
ilustracije nagrajenega ilustratorja Petra 
Škerla.

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

       

3. Benas Bėrantas:
Bavbav, ilustrirala Vilija 
Kvieskaitė, prevedel Klemen 
Pisk.

Predstavljaj si, da ti nekdo ponoči 
ukrade žogo in se jo odpraviš iskat 
v temen gozd. Kaj če jo je ukradel 
BAVBAV? Veveriček in vranček 
skleneta, da bosta izgubljeno žogo 
našla, pa čeprav bosta morala 
premagati BAVBAVA.

Čudovito ilustrirana zgodba, ki vso 
družino nagovarja k pogovoru o 
strahu; vsakdo se namreč česa boji, 
celo najpogumnejši.

Ključne besede: bavbav, premagovanje 
strahu, strah pred temo, prijateljstvo, 
pogum, gozdne živali, otroci in starši.

Zakaj je knjiga dragocena: 
Ker zabavna in poučna zgodba ponuja 
čudovito priložnost za pogovor z otroki 
o strahu in kako ga premagati. Izjemne 
ilustracije pa bralcem pričarajo gozdni 
svet in prispevajo k napetosti ob branju 
dogodivščine glavnih junakov.
 
Trda vezava, 33 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 Litve.



 4. Iva Bezinović-Haydon:
Moja babica ne ve, kdo sem, 
ilustrirala Hana Tintor, prevedla 
Jana Bauer.

Babica je vse vedela in vse znala. Vse 
do nekega dne, ko ni bilo več tako. 
Slikanica Moja babica ne ve, kdo sem 
oriše nežen odnos med vnukinjo 
Emo in babico Zinko, ki nenadoma 
začne pozabljati dogodke in ljudi, 
in otroke seznani s temo starosti in 
umrljivosti, pa tudi z idejo ohranjanja 
spomina in ljubezni. 

Ključne besede: medgeneracijsko 
druženje, demenca, spomini, staranje, 
odnos med babico in vnukinjo, družina, 
ljubezen. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
avtorici uspe na otroku prijazen način 
ubesediti tematiko, s katero se spopada 
vse več današnjih otrok. Slikanica je 
odlično izhodišče za pogovor na temo 
minevanja in staranja doma ali v šoli. 

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

       

5. Piret Raud:
Uho, prevedla Julija Potrč Šavli.

Ko se uho nenadoma znajde brez 
glave, čisto samo, ne ve, kam naj se 
obrne in kaj naj počne. Morda pa bi 
znalo komu prisluhniti? Toda kaj, če 
so besede strupene in bolijo?

Nenavadna zgodba o pomenu 
poslušanja, za katero je avtorico 
Piret Raud, priljubljeno estonsko 
ustvarjalko, navdihnilo življenje 
Vincenta van Gogha.

Ključne besede: pomen poslušanja, 
uteha, prijateljstvo, obrekovanje, 
spletkarjenje, Vincent van Gogh.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
elegantna alegorija govori o tem, kako 
lahko že z dobrosrčnim poslušanjem 
pomagamo drugim in sklenemo nova 
prijateljstva. Nenavadna, a izredno 
domiselna zgodba v obliki basni 
ponuja številne možnosti za pogovor o 
vrednosti poslušanja, obenem pa tudi 
o negativnih učinkih »strupenih« besed 
oziroma obrekovanja.

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

6. Davorka Premec:
Vera in Srečkomedbolhami, 
ilustrirala Vanda Čižmek, 
prevedla Đurđa Strsoglavec.

Vera je v bližnji in daljni okolici znana 
po ljubezni do živali. S pločnikov 
rešuje polže in deževnike, se 
pogovarja z vrabci, na grozo domačih 
prinaša domov celo kobilice. Želi si 
domačega ljubljenčka, ampak njena 
mama je odločno proti – zanj je treba 
skrbeti, Vera pa je še majhna. Toda 
Vera se ne vda; ko njena sestra na 
šolskem dvorišču najde majhnega 
zapuščenega psa, začneta kovati 
načrt ...

Ključne besede: psi, zapuščene živali, 
posvojitev živali, skrb, ljubezen do 
narave.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker izvirna 
zgodba pripomore, da otroci že zgodaj 
ozavestijo problem zanemarjanja živali, 
ter hkrati poudari, kako pomembna 
je skrb za živali. V dodatku na koncu 
slikanice so predstavljena zgodovinska 
dejstva o psih in različne vrste psov 
glede na delo, ki ga opravljajo; pes 
vodnik, pes pomočnik in terapevtski 
pes. Mladi bralci izvedo tudi, kaj lahko 
storijo, če najdejo zapuščenega psa. 

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

Komplet knjig lahko dobite za 116,40 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 27. 9. 2021 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. Susanna Mattiangeli:
Mina HB, ilustrirala Rita 
Petruccioli, prevedla Dušanka 
Zabukovec.

Mina HB je navihana deklica, ki 
obiskuje 4. razred. Toda šole, razen 
odmorov in tekanja po igrišču, ne 
mara. Kaj ji bodo stavčna analiza, 
deljenje in poštevanka, s katerimi 
jo mori učiteljica Valentina? Mina je 
pisateljica!  Še dobro, da ima Mina 
svojo najboljšo prijateljico Nežo, s 
katero si lahko med poukom dopisuje 
in kali svoje pisateljske veščine. Neža 
je tudi njena največja zaupnica. Le 
ona ve, kako Mina sanjari o Jako... 
No, saj ni važno. Pred vami je Minin 
zvezek, v katerega zapisuje prav vse! 
Trenutke z mlajšim bratom, borbe 
z učiteljico, pisma Neži, predvsem 
pa svoje zgodbe in pesmi. Minina 
domišljija je neustavljiva.

Ključne besede: pisanje, šola, branje, 
prijateljstvo, prihodnost, domišljija, 
pisma, dogodivščine.

Zakaj je knjiga dragocena: Knjiga vabi 
mladega bralca k ustvarjanju tistega, kar 
ga zares veseli. Zagotavljamo, da bodo 
otroci knjigo prebrali iz čistega užitka in 
ne zato, ker bi jo morali.

Trda vezava, 125 strani, cena: 19,90 EUR.

2. Asia Olejarczyk:
Jeti, v katerega ni nihče 
verjel, ilustrirala Aleksandra 
Gołębiewska, prevedel Klemen 
Pisk.

Na daljni zasneženi Himalaji živi 
skrivnostno bitje. Jeti. Toda dejstva 
temu nasprotujejo, prav tako 
številke, znanost temu oporeka! Vsi v 
razredu pravijo, da jeti ne obstaja, da 
so to le pravljice za majhne otroke. 
Vsi, razen enega dečka, ki kljub 
posmehu sošolcev in materinemu 
dvomu verjame vanj in se trudi 
dokazati, da je resničen. Kako ne bi 
bil? Rad ima kakav, ceni dobre šale in 
dobro glasbo, ima umetniško dušo 
in je izvrsten prijatelj. Toda dečkov 
prijatelj ima veliko težavo: izgine, 
kadar nekdo o njem podvomi, saj 
niti sam ne verjame vase …

Ključne besede: jeti, prijateljstvo, 
pomoč, empatija, iskanje identitete, 
zaupanje vase, umetnost.

Zakaj je knjiga dragocena: Izvirna 
zgodba predaja pomembno sporočilo, 
da tisto, kar se na prvi pogled zdi 
nemogoče, lahko uresničimo, če 
zaupamo in verjamemo vase. Poudarja 
pomen prijateljstva in naklonjenosti, 
pa tudi empatijo in sočutje, s katerima 
lahko sočloveku pomagamo pri 
odkrivanju lastne identitete in 
uresničevanju njegovih potencialov. 
Neopazno slikanica poudari tudi 
zdravilni učinek umetnosti.

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

3. Koraljka Milun:
Baton in Roki, ilustrirala Ana 
Vujasić, prevedla Sara Marina 
Virk.

Ko nekega deževnega dne petošolec 
Roki skozi okno opazi, kako na ulico iz 
avta vržejo majhnega psa, ne okleva. 
Zamota ga v najmehkejšo brisačo 
in ga tesno privije k sebi. Odtlej sta 
Roki in Baton nerazdružljiva. Oba se 
pridno učita, in ko poletje končno 
prinese počitnice, ne izpustita 
nobene dogodivščine. Toda zaradi 
nesporazuma ljudje v soseski začnejo 
verjeti, da je črni Baton nevaren. 
Kako naj Roki opere njegovo ime? 
In ko mu med poletjem postane 
dolgčas in si zaželi kopanja, bosta z 

Batonom zmogla na izlet čisto sama?

Ključne besede: pes, posvojitev 
zapuščene živali, prijateljstvo, 
pustolovščine, humor, odraščanje.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker otroci 
prek zabavnih in napetih krajših zgodb 
o dogodivščinah dveh prijateljev 
spoznavajo, da je prijateljstvo z 
živaljo nekaj posebnega. Knjiga na 
nevsiljiv način predstavi tudi problem 
zapuščanja živali in poudari pomen 
ljubeče vzgoje domačega ljubljenčka. 
Realistični opisi poskrbijo za enostavno 
vživljanje v glavna junaka in njune 
prigode, iskriv humor pa za to, da se 
bodo otroci ob branju tudi zabavali.

Trda vezava, 60 strani, cena: 23,90 EUR.

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

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Italije, Poljske, Estonije, Litve, Hrvaške in Češke.



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 27. 9. 2021 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. Petr Stančík: 
H₂O in skrivna vodna misija, 
ilustrirala Galina Miklínová, 
prevedel Peter Svetina.

Zgodba odličnega češkega avtorja 
Petra Stančíka se osredotoča na 
vodo, ki daje življenje. Voda ima 
formulo H₂O, kar so tudi začetnice 
glavnih junakov, Huga, Huberta in 
Ofelije, ki se s pomočjo zmanjševalca 
in miniaturne podmornice odpravijo 
na različne konce vodovodne 
napeljave. Ste kdaj pomislili, da so 
ravno vodovodne cevi tiste, ki vodijo 
v vsak dom, v vsako tovarno in v 
vsako učilnico? V vsak še tako skrit 
kotiček sveta. Seveda zgodba ne bi 
bila tako napeta, če se v njej ne bi 
pojavil zlobni profesor Vulpes.

Ključne besede: voda, svet, izumi, 
dogodivščina, prijateljstvo, znanstvena 
dejstva.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker poleg 
odlične in napete zgodbe na robovih 
strani najdete zabavne podrobnosti, 
zgodovinska in znanstvena dejstva ter 
celo recepte za najljubše jedi junakov iz 
knjige!

Trda vezava, 79 strani, cena: 22,90 EUR. 

5. Els Heinsalu:
Aha!, ilustrirala Kristi 
Kangilaski, prevedla Julija Potrč 
Šavli.

»Zakaj? Kako? Ali? ... Ampak 
zakaj?« Otroci ves čas zastavljajo 
vprašanja, sebi in drugim. Če 
bodo ta vprašanja še vedno radi 
zastavljali, ko bodo odrasli, bodo 
morda postali znanstveniki. In kaj 
stori znanstvenik, ko najde odgovor 
na svoje vprašanje? Takrat, seveda, 
vzklikne: »Aha!«

Toda kako so veliki znanstveniki 
prišli do svojih idej in zgodovinskih 
odkritij? Ne boste verjeli, včasih čisto 
po naključju! Aha! Raziskovati in 
odkrivati je zanimivo ... in zabavno!

Ključne besede: znanstveniki, odkritja, 
ideje, raziskovanje, hevreka, humor.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker otroku 
na razumljiv in zabaven način prikaže, 
kako so veliki znanstveniki, kot so 
Arhimed, Galileo Galilei in Newton, prišli 
do svojih odkritij. Pri raziskovanju ni 
pomembna le znanstvena natančnost, 
temveč tudi igra! Ilustracije slikanico 
obogatijo z vizualnim humorjem.

Trda vezava, 44 strani, cena: 19,90 EUR.

6. Kęstutis Kasparavičius: 
Medvedovanje, prevedel 
Klemen Pisk.

Ob približevanju najlepšega praz-
nika v letu, božiča, se družina rjavih 
medvedov poda na veliko božično 
potovanje okrog sveta, da bi obiskala 
bližnje in daljne sorodnike. Tudi tiste, 
ki živijo v najbolj skritih kotičkih 
sveta in najbolj nenavadnih deželah. 
Od belih medvedov na severnem 
tečaju, medvedov očalarjev v 
vlažnem tropskem gozdu, koal, 
ki se zabavajo z okraševanjem 
emuja, vse do šrilanških medvedov 
šobarjev, himalajskih medvedov 
in pand na daljnem Kitajskem – vsi 
se na najrazličnejše načine zavzeto 
pripravljajo na božič, njihovi Božički 
pa so tako raznovrstni, kot so 
medvedi sami! 

Ključne besede: medvedi, božič, 
potovanje, svet, navade in običaji, 
različne dežele.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nas 
skozi prijetno pripoved pripravi na 
praznovanje božiča in nas s svojo 
zgodbo povabi k premisleku o 
praznovanjih. Prav tako se spoznamo 
z različnimi vrstami medvedov in 
različnimi običaji.

Trda vezava, 32 strani, cena: 21,90 EUR. 


