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Pridružite se nam pri mednarodnem 
bralnem projektu Naša mala knjižnica!

V njem bodo sodelovale šole iz treh evropskih držav – Slovenije, Hrvaške in Estonije. Učenci bodo brali knjige iz sedmih držav. 
Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V njem sodeluje 

že več kot 250 slovenskih šol. Prijavite se lahko najpozneje do 27. septembra 2021. 
Prijavnico in več informacij o projektu najdete na www.nasamalaknjiznica.si.
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Več o knjigah preberite na 
www.nasamalaknjiznica.si.

3



2

S KNJIGO PO SVETU

Čudesa pod(vodo)vodnega sveta
Pod(vodo)vodni svet skriva mno-
gotera čudesa, ki so očem vse pre-
pogosto skrita! Samo pomislite – 
vodovodno omrežje je nepregleden 
labirint, ki povezuje domala vse 
konce in kraje sveta. Če se vam zdi, 
da ste svojo vasico, zaselek, mesto 
ali celo deželo prebrodili že po dol-
gem in počez in poznate vse njene 
skrivne kotičke, to ne bo držalo! Ko 
se boste z majhnim pod(vodo)vod-
nim plovilom, na primer z miniaturno 
podmornico ali podvodnim skirojem 
(v tem primeru potrebujete neopren-
sko obleko, potapljaške uteži, mas-
ko, potapljaško jeklenko in sredstvo 
proti vodnemu kamnu!), prvič poda-
li v prostranstva vodovodne napel-
jave, se vam bo svet razkril v povsem 
novi luči. In verjemite, odtlej boste 
na vsako pipo gledali čisto drugače, 
vsekakor pa precej podobno, kot je 
Krištof Kolumb leta 1492 gledal na 
pristanišče Palos, od koder je odplul, 
da je (pomotoma) odkril Ameriko, 
ali podobno, kot je posadka Apolla 
11 leta 1969 gledala na raketno iz-
strelišče, s katerega jo je izstrelilo na-
ravnost na luno. 

Če vas je torej doletela neverjetna 
sreča, da vas je ekipa H₂O, katere člani 
so Hugo, Ofelija in Hubert, povabila 
na eno svojih pod(vodo)vodnih misij, 
morate vedeti, da imate neverjeten 
privilegij! 

Nemara so vam ponudili celo kom-
binezon za superjunaka – v tem pri-
meru se zavedajte, da so možnosti, 
da se vam zgodi kaj takega, približno 
tolikšne, kot da vas udari strela z jas-
nega, medtem ko v gumijastih škor-
njih na jedrski pogon sredi mrzlega 
zimskega dne srebate stopljeno sla-
doledno torto, pa čeprav jo hitite za-
jemati s Hubertovo siamsko kavno 
dvožličko. Tako. Ste skratka pravi mali 
verjetnostni čudež! Hkrati pa ste bo-
gatejši za izkušnjo, ki jo je lepo deliti 
z drugimi, kajne? Verjetno se spomin-
jate, kako ste se z zmanjševalcem, 
ki je na las spominjal na star sušilec 
za lase, najprej pomanjšali, nakar 
ste novim pustolovščinam naproti 

odpluli s čudovitim malim izumom, 
izumčkom v obliki miniaturne pod-
mornice, imenovane Abramis (nanjo 
boste odtlej gledali podobno, kot je 
prvi slovenski letalec Edvard Rusjan 
leta 1909 gledal na svoje prototipno 
letalo iz bambusovih palic, ki ga je 
poimenoval Papirnata vragolija in s 
katerim je na višini 2 metrov preletel 
60 metrov). 

Že pot po vodovodnih ceveh je zgod-
ba zase, saj sedimentacije vodnega 
kamna tvorijo čudovite kapnike mno-
goterih barv in oblik. Verjetno so vas 
Hugo, Ofelija in Hubert opozorili, da 
se po labirintu cevi ni dobro odpraviti 
brez natančnega zemljevida mestne 
vodovodne napeljave. Če je po eni 
strani res, da je voda speljana pov-
sod in lahko po napeljavi pripluješ 
tudi na kraje, ki jih ne moreš (legalno) 
obiskati po nobeni drugi poti (recimo 
v predsedniški apartma najdražjega 
hotela v mestu, v skrbno varovani 
trezor narodne banke ali pa v hišo 
eksperimentov, da bi se lahko ponoči 
v miru in tišini ulegel na fakirsko 
posteljo in malo zadremuckal), pa 
po drugi strani drži tudi to, da se lah-
ko brez zemljevida znajdeš na zelo 
neprimernih krajih. Predstavljajte si, 
da izplujete skozi cev, s katero lačnim 
živalim v živalskem vrtu ravno doli-
vajo svežo vodo, in sicer naravnost v 
tigrovo kletko. Ali pa da vas izpljune 
pipa v avtopralnici, kjer z vami te-
meljito operejo superumazano ter-
ensko vozilo. Lahko pa vas preprosto 
naplavi v glavni vodnjak v mestnem 
parku in pri sebi nimate kovanca, da 
bi vam prinesel srečo, nakar se sredi 
nesrečnega pristanišča nenadoma 
povečate v naravno velikost, da v 
vas z odprtimi usti ostrmi skupina 
japonskih turistov. Že res, da sta si 
na glavi slavnega grofa Motovža, 
ki stoji nasproti vodnjaka, štorkl-
ji uredili prijetno in lično gnezdo, a 
pogled na udoben ptičji domek ne 
odtehta zadrege, ko ste meni nič, 
tebi nič postali tarča neskončnega 
šklocanja fotografskih aparatov (ozi-
roma pametnih telefonov). Skrajno 

neprijetno, zato je res lepo od ekipe 
H₂O, da so si priskrbeli zemljevid in 
vas popeljali na skrbno izbrane kraje. 
Na primer v drugo nadstropje šole, 
kjer ste raziskali skrivnost zazidane-
ga fizikalnega kabineta. Tam se vam 
je odprl čudovit razgled na stare 
fizikalne naprave, kot so dinamo-
električni stroj, model parnega stro-
ja, Stirlingov motor, Teslov transfor-
mator, Crookesov svetlobni mlinček, 
nürnberški lijak, Newtonovo nihalo 
ter leidenska steklenica. Da je bila 
mera polna, se je iz slednje izvil duh 
nekdanjega učitelja fizike, Emanu-
ela Krofleca, ki že leta marljivo straši 
po zazidanem kabinetu. Zakaj? Ker je 
učence kaznoval z dobro staro statič-
no elektriko, ga je eden od njih preklel, 
in odtlej mora strašiti na veke vekov 
po svojem majhnem prostoru, ki so 
ga povrhu vsega še zazidali! Skrivnost 
kabineta je torej razrešena, zato ste 
se zadovoljni odpravili domov, kajne?

Če ne bi bilo nesramnega profesor-
ja Vulpesa, bi bil cilj naslednje misije 
gotovo Zavod za egiptologijo, kjer bi 
s štorkljinim peresom do onemoglos-
ti žgečkali mumije po podplatih. Tako 
pa si je ta nesramnež meni nič, tebi 
nič prilastil Hubertov zmanjševalec 
in si sestavil natančno repliko. Nakar 
se je pomanjšan polastil še načrtov 
za podmorničico in sestavil svojo zlo-
veščo različico z imenom Lampetra. 
Nebodigatreba seveda ni imel zgolj 
raziskovalnih, temveč predvsem zlo-
činske namere, ki jih je s pridoblje-
no opremo zlahka uresničeval. Kraja 
avtomobilčkov, vlakcev in dronov na 
daljinsko upravljanje ter prilastitev 
cele gore čokoladnih čolničkov sta 
bili zgolj pljunek v vodovodno cev v 
primerjavi z naslednjim zločinskim 
dejanjem, ki ga je načrtoval zlobni 
profesor – krajo celotne zaloge vode 
v mestni vodarni! 

Nič, mumije bodo morale počakati 
(kot da ne čakajo že dovolj dolgo), 
treba je rešiti mesto! Tako ste se z 
ekipo H₂O podali v Angelsko vodar-
no, ki je pravi arhitekturni presežek 
in bi si zaslužila samostojno ekskur-
zijo! Toda zločin ne čaka (saj ni tako 
potrpežljiv kot mumije), zato brž nad 
profesorja. Verjetno ste si to, kar je 
sledilo, zapomnili za vse življenje, kaj-
neda? Gotovo kot v počasnem pos-
netku vidite Vulpesa in bando Častil-
cev modrega Bafometa, kako pomanj-
šajo nepredstavljive količine vode v 
majhno kapljico, jo popivnajo in ...

No, pa saj veste, kako je bilo. Če ste, 
tako kot jaz, del kroga redkih iz-
brancev s škornji na jedrski pogon in 
sladoledno torto, seveda. Če pa niste, 
se pa le hitro potopite med platnice 
knjige H₂O in skrivna vodna misija, 
tam boste izvedeli, kako se je zadeva 
razpletla. In ali so mumije dočakale 
svoje žgečkanje. 

P. S. Če pa vam slučajno kdaj pride 
pod roke neverjetni zmanjševalec, 
hitri Abramis in kombinezon super-
junaka, se le podajte v vodovodno 
napeljavo. Toda pazite na smer plov-
be, da se ne boste namesto v pipo 
slučajno spustili v odtok – tako nam-
reč ne boste pristali v vodovodni 
napeljavi, pač pa v veliko temnejšem, 
strašnejšem in predvsem manj prijet-
no dišečem (da ne rečemo grozljivo 
smrdečem) kanalizacijskem omrežju.
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Strip za mulce, ki ne marajo 
brati, in za punce, 

ki se nočejo česati.

NAJBOLJ LJUBKA 
MED LOPOVI.

NAJBOLJ 
SLADKOSNEDNA MED 
RAZBOJNIKI.

NE PREVEČ PAMETNA.

ČASOPIS NMK 2021

Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

Poglejmo strahu naravnost v oči
Pogovarjali smo se z litovskim piscem za otroke Benasom Bėrantasom, avtorjem slikanice Bavbav, 
ki jo lahko mladi bralci prebirajo tudi v slovenskem prevodu. Z otroško književnostjo se ne ukvarja 
le kot izvirni avtor, po študiju založništva je namreč dragocene izkušnje nekaj let nabiral v največji 
založniški hiši v Litvi, trenutno pa je zaposlen kot edini neodvisni agent za otroško literaturo zno-
traj meja svoje države. 

Kako se je začela vaša pisateljska pot? 
Kdaj ste začutili, da bi radi pisali za 
otroke?

Vse skupaj se je začelo, ko sem bil še 
čisto majhen. Ker še nisem znal pisa-
ti, sem rad poslušal zgodbe, ki so mi 
jih brali ali pripovedovali. Ko pa sem 
se naučil izražati svoje misli skozi 
besedila, sem nemudoma začel pisa-
ti. Pisal sem kratke zgodbice o tem, 
kako sem preživljal svoje poletne dni 
– opisovale so povsem naključne do-
godke, pa tudi razne pustolovščine. 
Verjetno večini niso bile posebej za-
nimive, sem bil pa izjemno vesel, da 
sem žel navdušenje svoje najzvestej-
še bralke – svoje mame. Ljubezen do 
knjig me v vseh letih ni zapustila, zato 
sem se odločil za študij založništva. 
Želel sem biti del čarobnega postop-
ka, na koncu katerega se rodi knjiga. 
Po končanem študiju sem se zaposlil 
v največji založbi v Litvi, kjer sem bil 
vsak dan obkrožen z odličnimi knjiga-
mi. Tako sem počasi, dan za dnem, 
leto za letom, prihajal do spoznanja, 
da tudi sam nosim kakšno zgodbo, ki 
bi jo rad povedal bralcem. 

Delate tudi kot literarni agent. Je to 
zanimiv poklic? Bi ga priporočili 
našim bralcem?

Se vam nošenje obleke (katere koli 
barve), spoznavanje novih krajev, 
pogovarjanje z različnimi ljudmi, 
sklepanje prijateljstev po celem svetu 
in branje velike količine knjig zdi za-
nimivo? Če ja, potem vam ta poklic 
toplo priporočam! 

Od kod dobite ideje za like, ki jih opi-
sujete v slikanicah? Izključno iz vaše 
domišljije ali kaj črpate tudi iz res-
ničnega življenja?

Moram priznati, da se še nikoli nisem 
pogovarjal z veveričkom ali vranč-
kom, zato sklepam, da prihajajo iz 
moje domišljije. Seveda pa imajo 
določene podobnosti z resničnimi 
osebami. Na primer, z ilustratorko 
Bavbava, Vilijo Kvieskaitė, sva naj-

boljša prijatelja in recimo, da je ona 
vranček Krakec, jaz pa veveriček 
Skokec. Skokčeva mama je v resnici 
Vilijina mama in skovir Sonceslav je 
najin bivši sodelavec. Obstajajo torej 
številne navezave na določene ljudi. 

Tudi mladi bralci v Sloveniji se lah-
ko zabavajo ob vaši slikanici Bavbav. 
Zgodba poudarja pomen prijateljstva, 
solidarnosti in poguma. Imate kakšen 
predlog za naše bralce, kako premaga-
ti strah? 

Ne obstaja en sam recept (kot reci-
mo obstaja za orehovo torto, a to je 
že tema druge slikanice o Krakcu in 
Skokcu) in se ne zgodi čez noč. Moj 
nasvet je, da vedno pogledate strahu 
naravnost v oči. Tako ga boste ukrotili 
postopoma in sčasoma morda ne bo 
več tako velik in strašen. Poleg tega 
ni potrebe, da se ga lotevate sami, 
na takšno pustolovščino se je dobro 
odpraviti z nekom, ki mu zaupate.

Kje ste dobili idejo za zgodbo?

Knjigo sem posvetil mlajši sestri, ki 
mi je bila pravzaprav v navdih – ko 
sva bila majhna, se je bala teme in 
ni mogla zaspati, zato so morala biti 
vrata med najinima sobama ves čas 
odprta. Zdelo se mi je pomembno, da 
podobno zgodbo povem otrokom.

Vaše zgodbe rade naseljujejo živali. 
Se vam zdi, da je preko živalskih likov 
lažje povedati zgodbo za otroke na 
bolj zanimiv in prijaznejši način?

Živalski liki v mojih zgodbah imajo 
veliko človeških lastnosti, podobni so 
otrokom. Vranček Krakec in veveriček 
Skokec bi lahko bila dečka, od kate-
rih se eden boji teme in drugi višine. 
Hkrati pa se mi res zdi, da tako lažje 
ustvarim potrebno distanco in po-
vem zgodbo na prijaznejši način. 

Ko ste bili majhni, ste se bali brenčan-
ja, ki se je širilo iz visoke trave. V 

Bavbavu srečamo skovirja Soncesla-
va, ki se zdi precej zaskrbljen glede 
čudnega obada, ki naj bi pribrenčal 
mimo njegovih ušes. Vam je ta skovir 
nekoliko podoben? In česa se bojite 
zdaj, ko ste veliki?

Tisti čudni obad je pravzaprav storž, 
ki ga je vrgel veveriček Skokec. Ko 
pa ravno govorimo o letečih rečeh, 
moram priznati, da sem se kar nekaj 
časa bal letenja z letalom. Kako sem 
premagal ta strah? Tako, da sem ve-
liko letel!

Bavbav je že druga knjiga iz serije o 
vrančku in veveričku. Očitno sta vam 
zelo pri srcu. Bosta zakuhala še kakš-
no vragolijo?

Tako je, res obstaja še ena knjiga 
o omenjenih prijateljih, ki sta tako 
meni kot ilustratorki zelo všeč. To je 
Orehova torta, ki pripoveduje o (ne 
tako) nedolžni laži, h kateri se zateče-
ta Krakec in Skokec, saj hočeta prikriti 
dejstvo, da sta pojedla celo košaro 
orehov. Upam, da bo tudi ta knjiga 
izšla v Sloveniji. Trenutno pa z Vilijo 

Kvieskaitė pripravljava tretjo knjigo o 
navihanih prijateljih in kdo ve, morda 
bo o njiju izšla še cela vrsta del. Knjigi 
sta zaenkrat prevedeni v 10 jezikov, 
neki studio pa želi zgodbi adaptirati 
v kratko animirano serijo. Zaenkrat je 
bilo vse skupaj imenitna pustolovšči-
na, ki je kot avtor nisem pričakoval, 
in ravno zato je vse skupaj še toliko 
lepše. 
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POGOVOR Z USTVARJALKAMA

Andreja Peklar
… je slovenska slikarka, ilustratorka in pisateljica iz Kamnika, ki živi in dela v Ljubljani. Slika že, odkar 
pomni, saj sta ji ljubezen do tega vzbudili njena mama in stara mama, ki sta obe lepo risali. Njene ilus-
tracije krasijo številne slikanice, učbenike in revije, v zadnjem času pa se je posvetila ustvarjanju avtor-
skih slikanic in za svoje delo prejela številne nagrade. Andreja najraje ustvarja zvečer, ko se vse umiri, 
toda navdih jo običajno preseneti, ko ga najmanj pričakuje.

Katere motive najraje slikate?

Najraje slikam pravljične, sanjske motive, 
rahlo nadrealne. Tudi kadar so motivi 
vsakdanji, jih skušam naslikati tako, da 
skrivajo poleg osnovnega sporočila še 
kakšen pomen, kakšno skrito misel.

Katere knjige ste najraje brali v otrošt-
vu in katere v zadnjih letih?

V otroštvu sem zelo rada brala Anderse-
nove pravljice, najljubša mi je bila Snež-
na kraljica. Navdušena sem bila tudi nad 
Obutim mačkom, ki so mi ga morali starši 
brati znova in znova. Kasneje sta me os-
vojila Astrid Lindgren in Erich Kästner, 
Medvedek Pu in Mary Poppins sta pa itak 
zakon. Zelo hitro sem začela brati litera-
turo za odrasle, nekako sem »preskoči-
la« mladinsko branje. V zadnjih letih me 
je prevzel Najib Mahfuz, vedno se rada 
vračam k Murakamiju in Petru Handkeju, 
Miljenku Jergoviću in poeziji Hafisa, Ru-
mija, Ibn Arabija ... Trenutno pa prebiram 
zgodbe starega kitajskega avtorja Pu 
Songlinga.

Kdaj ste začutili zanimanje za ilus-
triranje? Kaj bi bili, če ne bi postali 
ilustratorka?

Likovno ustvarjanje me je vedno zani-
malo, zelo, rada sem risala in slikala. Ven-
dar kot otrok nisem prav dobro poznala 
poklica ilustratorja. Ko sem bila v petem 
razredu osnovne šole, sem v neki reviji 
prebrala intervju z Marijo Lucijo Stupica 
in takrat sem v sebi zelo močno začutila, 
da je to tisto pravo, da sem nekako naš-
la svoj poklic. Kasneje me je razmišljanje 
o poklicu zaneslo tudi do psihologije in 
arheologije, vpisala sem študij umet-
nostne zgodovine in filozofije, a sem ga 
po nekaj letih opustila in se vpisala na 
slikarstvo na Akademiji za likovno umet-
nost, kjer sem tudi diplomirala. Če ne bi 
postala ilustratorka, bi si zelo želela biti 
glasbenica, obožujem glasbo.

Če bi šli lahko na kosilo s katerim koli 
klasičnim avtorjem, s kom bi šli in kaj 
bi ga povprašali?

Če lahko h klasiki prištejem kar Ander-

sena, bi se z največjim veseljem sreča-
la z njim. Vprašanj bi bilo verjetno kar 
veliko, od tega, kako je ujel zamisli za 
posamezne pravljice, kdaj je začutil po-
vezanost s svetom pravljic, do vprašanj 
o njegovem delovnem ritmu, načinu 
pisanja, vtisih s popotovanj po svetu in 
ne nazadnje tudi o slavnem ognjemetu 
njemu v poklon.

Kaj se vam zdi pri ilustriranju največ-
ji izziv?

Največji izziv se mi zdi, kako upodobiti 
povedano, ne da bi ponavljal v podobi ti-
sto, kar je že izraženo v besedah. Poiskati 
formo, ki sicer upodobi vse potrebno, 
a hkrati izrazi še nekaj, česar v besedah 
ni mogoče najti neposredno. Upodobiti 
pomen celote ob posameznostih. In uje-
ti atmosfero besedila.

Kako oblikujete zgodbo v svojih 
avtorskih slikanicah?

Moj način dela je takšen, da se zgodba 
v besedilu in njena vizualizacija ves čas 

prepletata. Ne napišem najprej zgodbe, 
ki bi jo potem ilustrirala, kot je v primeru, 
ko je avtor besedila nekdo drug. Včasih 
dobim idejo preko kakšne vizualne in-
formacije, na katero pripnem osnov-
no idejo zgodbe. Potem oboje nekako 
sočasno gradim.

Kaj bi najraje počeli z luno, če bi bila 
vaša najboljša prijateljica?

Odšli bi na dolg in skrivnosten nočni po-
tep.

Kako se ilustriranje knjig razlikuje od 
animiranja filmov?

Oboje vsebuje pripovedni aspekt, pri ka-
terem je tekst oziroma scenarij ilustriran, 
toda vse ostalo se razlikuje (v mojem 
pristopu in razumevanju). Ritem filma 
je odvisen od režiserja filma, medtem 
ko je ritem branja ali opazovanja knjige 
odvisen od bralca. Kadar ilustriram knji-
go, želim besedilu ali zgodbi kaj doda-
ti, ustvariti določeno atmosfero. Bralca 
želim tudi spodbuditi, da poišče majhne 
detajle, ki na neki način bogatijo zgod-
bo. Poudariti skušam tisto, kar se mi zdi 
v zgodbi pomembno, in hkrati stopiti 

korak stran od besedila – če ima to sploh 
kakšen smisel!

Pri animiranju je veliko več dejavnikov, ki 
ustvarijo dobro zgodbo; ilustriranje je le 
en majhen del. Pomembni so še kadriran-
je, zvok, montaža, ritem … Postaviti se 
moraš v vlogo kamere. Zato verjamem, 
da animirani filmi bolje učinkujejo, če so 
vizualni elementi preprosti in jasni. Mor-
da se zdi paradoksalno, toda manj kot je 
uporabljenih elementov, lažje je izzvati 
močno čustvo – ali poudariti bistvo. Vsaj 
po mojih izkušnjah. Poleg tega animaci-
ja zahteva VELIKO več risanja – a to je jas-
no samo po sebi!

Kaj vas je pritegnilo k ilustriranju?

To je bilo tako daleč nazaj, da pravzaprav 
nisem povsem prepričana … Najverjet-
neje slikanice in risanke.

Na kaj ste najbolj pozorni, ko ilus-
trirate knjige za otroke?

Zastavim si dve vprašanji: »Kaj lahko 
dodam k zgodbi?« in »Zakaj ravno to?«. 

Kdo je najbolj vplival na vaš stil ilus-
triranja?

Javier Zabala, Svjetlan Junaković, serija 
Adventure Time. In kopica mojih prijatel-
jev in kolegov.

Kdaj ste spoznali, da ste dobri v ilus-
triranju?

Mislim, da tega še nisem spoznala. Toda 
verjetno sem dobra ilustratorka. Spom-
nim se, da sem bila presenečena, ko 
so me sprejeli na Cambridge School 
of Art – torej morda takrat? To ni ne-
kaj, o čemer bi bilo treba razmišljati – 
razmišljati je treba o delu. O delu in igri.

Na katero svoje delo ste najbolj 
ponosni? 

Na svoj prvi animirani film, Morje misli, 
ki ga je producirala Jadranska animaci-
ja (Adriatic Animation). Trenutno je v 
fazi distribucije. Dolg je osem minut in 
ustvarila sem ga skupaj s prijateljico, 
ilustratorko in animatorko Lauro Marti-
nović. Ustvarjanje animiranih filmov se 

mi je vedno zdelo nekaj nemogočega – 
tega nisem študirala, zato sem se verjet-
no bala vstopiti v ta svet nepoznanega. 
Toda zdaj sem tu, uh, srečna in živa, pri-
pravljena na to, da ustvarim naslednje-
ga!

Kakšen nasvet bi dali mladim ilustra-
torjem in režiserjem?

Trdo delajte, vendar ne pozabite na igro. 
In ne bojte se poskusiti novih stvari, po-
kazati svojega dela ali vprašati za nasvet.

Kaj je bil največji izziv pri ilustriranju 
slikanice Moja babica ne ve, kdo sem?

Moram reči, da je bilo to sodelovanje 
eno najlažjih in najprijetnejših, kar pom-
nim. Z Ivo, avtorico zgodbe, sva se po-
vezali in se razumeli od prvega trenutka 
srečanja. Zgodba me je navdušila in Iva 
mi je popolnoma zaupala – prav tako pa 
tudi ekipa pri založbi Ibis grafika. In za to 
se jim zahvaljujem!

Hana Tintor
… se je rodila v Zagrebu leta 1992. Leta 2016 je zaključila študij oblikovanja, smer vizualne komuni-
kacije. Leta 2017 je vpisala magisterij ilustracije in literarnih umetnosti na Cambridge School of Art 
v Veliki Britaniji, študij je leto pozneje uspešno zaključila. Danes dela kot animatorka in avtorica v 
Jadranski animaciji ter kot samostojna ilustratorka. Z veseljem se posveča ilustriranju, rada bere tihe 
knjige in slikanice.

Fotografija: Plezir
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Ustvarjalna EvropaAVTORJA O SEBI

Svobodni ilustrator sem od leta 1982, 
kar pomeni, da že skoraj 40 let sam 
razporejam svoj čas. Nekateri moji 
kolegi se pritožujejo, kako težko je 
razporejati delo, če ti pod prste ne 
gleda strog šef. Res je, zna biti težko 
in včasih se moraš kar malo prisiliti k 
delu. Po drugi strani pa je velika pred-
nost to, da imaš proste roke in si lah-
ko čas razporediš tako, kot ti najbolj 
ustreza.

Moj vsakodnevni urnik je zelo enos-
taven: zbudim se ob sedmih zjutraj in 
začnem delati ob devetih. Sem jutran-
ja ptica in ne maram delati pozno v 
noč, zato se trudim, da svoj delovnik 
zaključim do 17. ure. Po večerji grem 
vsak dan na večerni sprehod. Živim 
v Vilni, v starem mestnem jedru, in 

obožujem pozne sprehode po svojih 
najljubših uličicah. Tako se po napor-
nem dnevu sprostim, najpomembnej-
še pa je, da se mi prav na teh spreho-
dih porodi veliko zgodb in idej.

Verjetno nihče ne ve, kako deluje naš 
notranji generator idej. Sam še nisem 
odkril, kako deluje ta mehanizem 
znotraj mene. Kar teče in teče, napaja 
ga vse, kar me obdaja. Zelo pomem-
bno je, da se mehanizma ne preobre-
meni, ne sme se ga pregreti. Zato se 
trudim, da ga ne bi preveč priganjal. 
Vse ima svoj čas. Včasih celo namer-
no upočasnim ta mali motorček v 
sebi. Stvari, ki mi pomagajo pri upo-
časnjevanju hitrosti, so vsakodnevni 
sprehodi, glasba, razgled z okna, 
moje hišne rastline, dežne kaplje, ki 
škrebljajo po strehi, oblaki, meglice, 
snežinke, padajoči drevesni listi v 
jeseni. Zelo rad potujem, toda poto-
vanja na moje pisanje in ilustriranje 
ne vplivajo neposredno, seveda pa 
oblikujejo moj pogled na svet.

Kęstutis Kasparavičius
Kako razporejam svoj čas

To se mi je primerilo še v času, ko mi 
ni bilo treba skrbeti za nikogar druge-
ga, le zase.

Spomladi leta 2002 sem šla neki 
konec tedna s prijatelji kolesarit v 
Gorski kotar. Takrat smo rekreativno 
kolesarili z gorskimi kolesi. Čez dan je 
bilo zelo toplo, toda temperature so 
se ponoči spustile tudi do ničle. Dru-
gi dan bivanja na Bjelolasici se nas je 
sedmerica odpravila na kolesarjenje. 
Med nami je bil tudi prijatelj, ki smo 
ga klicali Vodja, bolj iz šale, ker je imel 
neobičajen dar, da je našel pot tudi 
tam, kjer je ni bilo. V vsaki goščavi je 
videl nekakšno stezico.

Noči so že postajale krajše od dneva. 
Zmračilo se je okrog sedme ure 
zvečer. Ker nas je sonce zjutraj moč-
no grelo, smo s seboj vzeli le eno 
oblačilo z dolgimi rokavi za pozneje; 
popoldne naj bi se že vrnili v apart-
maje. Po nekaj urah vožnje in dobre 
zabave smo se znašli na osojni stra-
ni brega, kjer je bilo še dosti snega. 

Naš Vodja je izvlekel zemljevid, da bi 
preveril, kje se nahajamo, in ugoto-
vil, da bomo, če gremo malo naprej, 
prišli na cesto, ki nas bo privedla do 
naših apartmajev. Nismo pa vedeli, 
da so zaradi del v gozdu nastale nove 
gozdne ceste, ki še niso bile vrisane 
na zemljevid … In tako smo se dve 
uri pred sončnim zahodom znašli na 
koncu steze. Povsod okrog nas je bil 
gost gozd. Po hitrem razmisleku smo 
spoznali, da nas bo, če se bomo vrača-
li po isti poti, ujela tema; za vrnitev po 
isti poti bi potrebovali vsaj tri ure. Po 
orientiranju in preračunavanju Vodje 
in tistih, ki so se za razliko od mene 
na to spoznali, je bilo odločeno – pot 
bomo »sekali« skozi gozd.

Sledili smo markacijam na deblih; 
sprva smo še kolesarili, a kaj kmalu 
smo kolesa že potiskali ob sebi. Po-
tiskanje se je nato spremenilo v noš-
njo koles skozi sneg. Noge smo imeli 
mokre, bili smo utrujeni, vse bolj je 

bilo temno. Po dveh urah potiskanja 
in nošnje koles skozi zasneženi gozd 
se je stemnilo do te mere, da nismo 
mogli nadaljevati poti. Prišli smo do 
majhne čistine, sredi katere je bila ve-
lika skala. Dotlej smo se celo pot šalili, 
takrat pa smo spoznali, da je situacija 
resna. Tukaj bomo morali preživeti 
noč.

Takrat so bila območja s signalom 
za mobilni telefon še zelo omejena, 
zato nismo uspeli nikogar poklicati. 
Naš Vodja je imel kocke za prižigan-
je ognja; s tem si je resnično zaslužil 
svoj vzdevek, saj je bil ogenj tiste noči 
ključen. Najprej smo si posušili noge 
in nogavice. Energijske ploščice, čoko-
lado in oreščke smo zložili na kup, da 
bi jih med seboj pravično podelili. In 
tako smo, sedmerica, celo noč sedeli 
ob ognju, na vejah, ki smo jih zvle-
kli v njegovo bližino. Ogenj nas je 
grel spredaj, a v hrbte nas je mrazilo. 
Izmenično smo jih obračali proti og-
nju. Noč je bila jasna in hladna. Tem-
peratura se je spustila na pet stopinj 
pod ničlo. Bili smo utrujeni in lačni, 
a bili smo skupaj. In začeli smo si pri-
povedovati zgodbe. Pletli smo zgod-
be, pripovedovali o svojih dogodiv-
ščinah in se zabavali. Okrog šestih 
zjutraj se je začelo daniti. Čeprav smo 
bili precej utrujeni in brez moči, smo 
vedeli, da je najhujše minilo, da smo 
vsi dobro in se zdaj lahko vrnemo.

Dve uri smo nosili in potiskali kolesa 
nazaj po isti poti. Na nekaj mestih 
smo opazili sveže sledove medvedjih 
šap.  Končno smo lahko spet zajaha-
li kolesa in po kakšni uri vožnje smo 

uspeli ujeti mobilni signal in pokli-
cati prijatelje, ki so bili na Bjelolasici. 
Pogovor je bil kratek: »V redu smo, vse 
vam bomo povedali. Skuhajte nam 
vse, kar imamo!« Še dve uri vožnje in 
prispeli smo. Lačni in presrečni.

Naši prijatelji morda iz norosti, morda 
pa zato, ker niso mogli verjeti, da smo 
res obtičali sredi gozda, niso poklicali 
gorske reševalne službe. Pripovedo-
vali smo jim, kaj vse smo doživeli, in 
eden od njih je rekel: »Oh, kako mi je 
žal, da nisem bil z vami!« To zares ne-
varno doživetje bi se lahko končalo 
zelo slabo, če ne bi imeli ognja in tiste 
malo hrane ali če bi si kdo zvil nogo. 
Kako blizu so nam prišli medvedi ali 
kake druge živali, nismo nikoli izve-
deli. Še danes pa se izredno dobro 
spominjam pripovedi tiste noči. Bilo 
je zabavno in prijetno in veliko smo 
se smejali. In tako nas ni bilo strah. 
Drug drugemu smo delali družbo, 
čas pa so nam krajšale zgodbe. 

Po tem doživetju sem se počutila 
popolnoma drugače. Imela sem ne-
kaj, kar ima redko kdo – res edinst-
veno izkušnjo. Čeprav se je že dolgo 
nisem spomnila, mi je spomin nanjo 
pri srcu. Spomin na dobro družbo, 
dobre šale in dobre zgodbe. 

Koraljka Milun
Kadar ne znaš sam paziti nase, nate vendarle nekaj popazi …
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Ustvarjalna EvropaAVTORJA O KNJIGAH

V Bonnu sem bil, povabili so me, da 
bi otrokom bral pravljice. Hotel, v 
katerega so me nastanili, je bil na 
železniški postaji. Se ne hecam. Na 
železniški postaji je bil. Ne v vagonu 
ali na klopci, čisto pravi hotel je stal 
tam, najbrž so eno od stavb na kolod-
voru pač predelali v hotel. Sobo sem 
imel v drugem nadstropju in gledala 
je na perone. Ne samo gledala, tudi 
slišala je perone. Glas, ki je napove-
doval odhode in prihode vlakov, pa 
ljudi, ki so čakali na vlak in se pogo-
varjali. Kako rad sem tiste dneve kar 

sedel v sobi, z nogami na postelji, in 
poslušal. Nisem pa samo sedel, to 
ne gre. Sem šel tudi malo naokrog. 
In sem se skoraj zaletel v pekarno. V 
njej pa pekovka. Okrogla kot Zemlja, 
rdečelična in vsa nasmejana. Nisem 
vedel, ali bi gledal njo ali torte pa kro-
fe v vitrini. V slaščičarni sem potem 
sedel in tista pekovka je zlezla v krof. 
Zlezla je vanj, krof pa v mojo glavo. 
Ko sem se vrnil iz Bonna, je pravljica 
potrkala na vrata in stopila na papir, 
no, na zaslon.

Fotografija: Klara Svetina

Peter Svetina

Vera je glavna junakinja slikanic, ki 
jih pišem. Doslej so izšle tri. Zamislili 
smo si serijo slikanic z isto junakinjo 
in seveda upam, da bodo še izhajale. 
Toda ker gre za slikanice, jih je moral 
nekdo tudi ilustrirati, si jih pravzaprav 
likovno izmisliti in jih osmisliti. Z bla-
goslovom urednice sem prvo zgodbo 
o Veri poslala Vandi Čižmek, nagrajeni 
ilustratorki knjig za otroke in slikanic.

Vanda je moja prijateljica in poznava 
se že kakih deset let, a sem se vseeno 
v strahu spraševala, ali ji bo zgodba 
sploh všeč in ali jo bo želela ilustrira-
ti. In jo je želela! Juhu! In potem sem 
čakala. Nisem si hotela predstavljati, 
kako bi Vera lahko izgledala, še manj 
bi hotela kar koli sugerirati Vandi. 
Vanda je zelo neodvisna ilustratorka, 
poleg tega je duhovita in domisel-
na, zato bi bil resnično greh, če bi 
se vmešavala v njeno delo. In sem 
čakala. Vanda zgodbo najprej pre-
bere, nato jo prebere znova in znova, 
potem razmišlja in skicira in tako dal-
je. In nekega dne mi je poslala sliko 
s sporočilom: »Rodila se je Verica!« 
Pogledala sem sporočilo in zatem še 
Verico ter prasnila v smeh. Lik Verice, 
ki ga je osmislila Vanda, se je povsem 

skladal z Verinimi lastnostmi, in ne 
le to. Verica je junakinja, ki ima na 
obrazu nasmeh in začudenje, nad 
njenimi radovednimi očmi se obrvi 
vprašujoče dvigajo in spuščajo, njene 
oči so skrite za očali. In prav nič čud-
no ni, da Vera nosi očala – tudi jaz jih, 
in to od svojega desetega meseca. 

Dobila sem jih, še preden sem shodi-
la. Očala nosi tudi moja hči Hana. In 
vse to je v redu; Vanda svojim likom 
podarja veliko osebnosti, doda jim 
kakšno svojo lastnost in kakšno last-
nost avtorja teksta. Kar je čudno, je 
to, da se je Verica pojavila z enakimi 
očali, kot jih je moja hči izbrala zase 
prav na dan, ko je po e-pošti prišla 
prva Vandina ilustracija. Kakšna je 
verjetnost za to, glede na to, da se z 
Vando sploh nisva pogovarjali o tem, 
kako naj bi Vera izgledala, še manj pa 
o očalih moje hčere? No, za kakršne 
koli skrivne sile je že šlo, zdelo se mi 
je, da je Vera podobna moji hčeri. Vsi 
drugi, ki so videli slikanico – od ured-
nice do bližnjih in daljnih bralcev, 
pardon, gledalcev –, so sklepali, da je 
Vanda narisala mene. Na vse to doda-
jam še P. S.

P. S.
Ob predstavljanju in promoviranju 
slikanice o Veri sem se veliko družila z 
otroki v šolah, knjižnicah in vrtcih. Na 
enem od prvih srečanj smo se z otroki 
pogovarjali o tem, kaj vse je potrebno, 
da bi nastala slikanica. Treba je napisa-
ti zgodbo in enako pomembno, če ne še 
pomembneje, je poiskati ilustratorja, ki 
besede lepo pretvori v slike. Pohvalila 
sem se, da je Vanda Čižmek pristala, da 
bo ilustrirala zgodbe o Veri. In opazim, 
da neki deček pogleduje malo v slika-
nico, malo vame – in tako večkrat. Na-
vsezadnje se opogumi in vpraša: 
»Ampak ta Vanda, a je ona vaša pri-
jateljica?« 
»Hmmmm … zakaj?« se začudim, toda 
ne zelo.
»Pa isti sta! Mislim Vera in vi!«

Davorka Premec
Kako sem spoznala Vero

Fotografija: HDKDM
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ZANIMIVOSTI O DRŽAVAH

• Poljščina velja za izjemno zahteven jezik. A naj vas to ne skrbi, saj imajo celo Poljaki velike 
težave in po večini ne pišejo ali govorijo povsem pravilno. 

• Najslavnejši astronom je bil poljskega rodu. To je bil človek, ki je ustavil Sonce in pognal 
Zemljo v gibanje! No, ne ravno dobesedno. Nesporno dejstvo pa je, da je poljski 
matematik in astronom Nikolaj Kopernik utemeljil heliocentrični model vesolja in 
dokazal, da je Sonce gravitacijsko središče osončja, okoli katerega krožijo Zemlja in 
ostali planeti. 

• Poljaki v pozdrav pomladi utapljajo slamnate lutke, imenovane Marzanne. Zima na 
Poljskem traja neskooončno dolgo, zato otroci prvi dan pomladi praznujejo s posebno 
tradicijo. Spletejo slamnate lutke in jih povežejo z barvnimi trakovi. Potem jih 
pomečejo v bližnje reke, še prej pa jih včasih tudi zažgejo. To malo spominja na 
utapljanje ali zažiganje Pusta, ki ga poznamo tudi v naših krajih, kajne? 

Poljska

• Slovenija ima več kot 10.000 jam, vsako leto pa odkrijejo še približno sto novih. Za 
obiskovalce je odprtih okoli 20, med njimi tudi vsem dobro znana Postojnska jama. 
Slednja je pravi raj za speleobiologe – to so raziskovalci, ki preučujejo v jamah živeče 
organizme. Posebno osupljiva je človeška ribica, ki lahko, če izgubi katero od okončin 
(npr. nogo), preprosto aktivira matične celice in prav kmalu ji zraste nova.

• Slovenci imamo zelo radi čebele. In med. Imamo več kot 90.000 čebelarjev, kar pomeni, 
da se s čebelarstvom ukvarja skoraj vsak dvajseti Slovenec! Če bi rad, da ti pade sekira v 
med, imaš pri nas kar dobre možnosti. 

• Solkanski most je z osrednjim lokom s svetlobno odprtino 85 metrov največji kamniti most 
na svetu. Povezuje dva bregova reke Soče; ko smo ravno pri Soči, ob naši čudoviti 
smaragdni reki je bila posneta filmska uspešnica Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan. 

Slovenija

• Hrvaška je sončna dežela. Ima kar 2715 ur sonca na leto – celo več kot Avstralija! Mogoče 
je naša južna soseda tudi zato tako priljubljena počitniška destinacija. No, zagotovo 
k temu prispeva tudi dejstvo, da ima kar 5835 km obale in 1244 otokov, otočkov in 
grebenov. Od vseh otokov je poseljenih samo 66. Če torej iščeš samotni otok ...

•  V Dubrovniku še vedno uporabljajo srednjeveški kanalizacijski sistem iz leta 1296. 
To pomeni, da so že pred 800 leti zgradili tako brezhiben sistem, da jim brez težav služi 
še danes.
 

•  Kar 10 % Hrvaške predstavljajo narodni parki. Dežela ponuja mnogo čudes, med njimi 
tudi Plitvička jezera, ki so vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. 

Hrvaška

•  Na Češkem najdemo največ gradov v Evropi, čez 2000 jih je. Praški grad je zapisan v 
Guinnessovo knjigo rekordov kot največji starodavni grad na svetu, saj zaseda skoraj 
70.000 m². 

•  Beseda »robot« prihaja iz Češke. Prvi jo je uporabil pisatelj Karel Čapek v 
znanstvenofantastičnem dramskem delu iz leta 1920 z naslovom R.U.R. Besedo naj bi si 
izmislil njegov brat Josef Čapek. Kako lepo, da jo je posodil Karlu!

•  V Starem mestu v Pragi najdemo tretjo najstarejšo astronomsko uro, ki še vedno deluje. Ura 
je bila prvič nameščena leta 1410. Vsako uro pokaže apostole in druge premikajoče se 
like, zato je prava turistična atrakcija. Če bi ura slučajno nehala delovati, se po lokalni 
legendi češkemu narodu ne bi prav dobro godilo. 

Češka
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V pesmih Bine Štampe Žmavc se prelivajo 
podobe letnih časov, krhkih cvetlic in skrivnih 
občutenj. Umirimo korak in se skupaj 
dotaknimo mavričnega neba, snežrož in 
brezdanjega vesolja.

PESMI ZA VSE 
GENERACIJE

ČASOPIS NMK 2021

Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

• Estonci so eden od najbolj večjezičnih narodov v Evropi. Veliko jih poleg maternega jezika 
govori še rusko, finsko, angleško in nemško. 

•  Estonija je po čistosti zraka v svetovnem vrhu. Zrak, ki ga dihajo Estonci, je skoraj tako čist 
kot tisti, ki ga lahko vdihnemo na Finskem ali na Islandiji. Temu botrujeta tudi dejstvi, 
da 50 % površine Estonije predstavljajo gozdovi in da gre za eno najredkeje poseljenih 
držav na svetu.

•  Estonija je izjemno digitalizirana. Leta 2005 je postala prva država, v kateri državljani 
lahko volijo preko spleta. Na splošno gre za digitalno eno najnaprednejših družb v 
evropskem in svetovnem merilu. Celotno deželo pokrivajo brezžične dostopne točke 
in – ne boste verjeli – internetno povezavo lahko ulovite tudi globoko v gozdu. Če torej 
srečaš rjavega medveda, to lahko takoj deliš s svojimi prijatelji na TikToku. 

Estonija

• Litovščina je eden najstarejših jezikov na svetu in eden najstarejših živečih 
indoevropskih jezikov v Evropi. 

•  Velikonočnih pirhov v Litvi ne nosijo zajčki, temveč babica Velykų Bobute, zajčki ji zgolj 
pomagajo naložiti voz. Babica ima imeniten bič iz sončnega žarka, s katerim priganja 
svojega ponija.

•  V Litvi stoji hrast, ki je preživel križarske vojne. Gre za najstarejše drevo v Evropi. Kaj vse bi 
povedalo, če bi znalo govoriti ...

•  V Vilni, glavnem mestu Litve, obstaja anonimno združenje ljubiteljev gugalnic. To je 
skupina ljudi, ki na skrivaj postavljajo gugalnice po celem mestu in večkrat zamenjajo 
njihove lokacije. 

Litva

• Vrata slavne Sikstinske kapele prestopi okoli 20.000 obiskovalcev dnevno. Stavili bi lahko, 
da se jih med njimi vsaj 19.987 najprej ozre v strop, saj se tam nahaja čudovita freska, ki 
jo je leta 1512 naslikal renesančni umetnik Michelangelo. 

• V Italiji se nahajajo edini trije aktivni vulkani v Evropi. To so Etna, Stromboli in Vezuv. 

• Italija je peta najbolj obiskana država na svetu. Leto 2020 je bilo seveda izjema, a leta 
2019 je Italijo obiskalo kar 64 milijonov obiskovalcev. Seveda, dežela premore mnoge 
osupljive turistične znamenitosti in ima največ vpisov na seznam Unescove svetovne 
dediščine. 

Italija
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RAZVEDRILO

ZABAVNI KVIZ
Kateremu književnemu junaku ali junakinji si najbolj podoben/-a?
Čim bolj iskreno odgovori na spodnja vprašanja!

1. V kakšni družbi najraje tičiš?
a) Čeprav z veseljem prisluhnem vsakemu, najbolj uživam v družbi svojih treh prijateljev, ki me vedno znajo potolažiti z najtoplej-
šim objemom.
b) Z mojo ljubeznijo imava zelo različne poglede na svet, toda skupaj se kljub temu krasno zabavava! 
c) Mnogim se zdi nenavaden, ampak moj prijatelj pripravlja najboljši kakav na svetu, ceni dobre šale in dobro glasbo. Vedno lahko 
računam nanj!
č) Družbi, kakšni družbi? Najprej resno delo, potem zabava!
d) Obožujem svojega psa. Z njim vedno doživiva kakšno zabavno pustolovščino.

2. S čim se najraje ukvarjaš?
a) Najraje pomagam drugim; kadar prisluhnem komu v težavah, mu lahko polepšam dan, nudim uteho ali pomagam razrešiti 
kakšno zamotano težavo.
b) Kruh, kolački, pecivo, slastni, preslastni krofi! Joj, iz moje pekarne me res ne spraviš kar tako.
c) Rad/-a poslušam glasbo in plešem, najraje pa rišem, saj tako stvari, ki obstajajo v moji glavi, postanejo otipljive in resnične.
č) Opazujem, merim, tehtam, razmišljam, nato pa znova opazujem, merim, tehtam in razmišljam. Raziskovanje je moje največje 
veselje.
d) Vsak trenutek, še posebej med počitnicami, izkoristim za novo dogodivščino. Meje postavlja le domišljija. No, in včasih starši.

3. Kako bi se opisal/-a?
a) Včasih sem bil/-a zelo negotov/-a, odkar pa sem spoznal/-a svoje vrline, se v svoji koži počutim odlično.
b) Pravijo, da sem sanjač/-ka, nikakor garač/-ka, toda jaz mislim, da je svet sladek kot marelična marmelada, le postreči si je treba 
z njo!
c) Zelo sem vztrajen/-a in predan/-a; v kar verjamem, za tem stojim z vsem srcem.
č) Pri raziskovanju mi natančnost, pozornost in premišljenost vedno dobro služijo, že ničkolikokrat pa so me spravile tudi iz večjih 
ali manjših težav.
d) Sem vljuden/-a in iskren/-a, a včasih se tudi meni zgodi, da ušpičim kakšno neumnost ...

Pozor, rešitev! 
Če si največkrat obkrožil/-a odgovor:

a), potem si najbolj podoben/-a ušesu iz slikanice Uho Piret Raud. Hitro vzemi knjigo v roke ter prisluhni najrazličnejšim živalim.
b), si najbolj podoben/-a Margot iz slikanice Debela pekovka Petra Svetine. Poišči knjigo in ugotovi, kakšno nenavadno skrivnost 
ima debela pekovka.
c), si najbolj podoben/-a dečku iz slikanice Jeti, v katerega ni nihče verjel Asie Olejarczyk. Skoči v knjižnico in preveri, kako je dečku 
uspelo sošolce prepričati, da jeti obstaja.
č), si najbolj podoben/-a znanstveniku Arhimedu iz slikanice Aha! Els Heinsalu. Preberi knjigo: raziskovanje ni le zanimivo, temveč 
tudi zabavno. 
d), si najbolj podoben/-a Rokiju iz knjige Baton in Roki Koraljke Milun. Pozabavaj se ob branju dogodivščin Rokija in njegovega psa.

Če si vsakič obkrožil/-a odgovor pod drugo črko, ne skrbi! To samo pomeni, da svoje značajske lastnosti in zanimanja deliš s števil-
nimi književnimi junaki. Naj postanejo tvoji prijatelji: preberi omenjene knjige in sam/-a ugotovi, kateri od junakov te bo najbolj 
navdušil.

Se tudi vi sprašujete, kako bi za 
branje navdušili najstnike? 

Kako med knjižne platnice 
pritegniti odraščajoče fante in dekleta, 

ki se jim knjiga vse bolj izmika? 

Kako knjigo postaviti ob bok 
digitalnim medijem?

BRALNI PROJEKT ZA UČENCE 7., 8. IN 9. RAZREDA

Pri založbah Malinc in KUD Sodobnost International smo stak-
nili glave in izmenjali ideje. Nastal je projekt ODPRTA KNJI-
GA: GG4U, ki je namenjen najstniškim bralcem, učencem tret-
je triade. Projekt je zabaven, poteka kot igra, povezuje tako 
spletne medije kot knjige. Osrednjo vlogo v projektu igra šol-
ska knjižnica kot prostor za druženje in pogovore o knjigah.

Kako projekt poteka?

Projekt je zastavljen v tekmovalnem duhu. Tekmovale bodo sku-
pine učencev (po trije v skupini), ki bodo prebrale šest vrhunskih 
del za mlade. Naslovov knjig ne bomo izdali, odkrili jih bodo učenci 
z reševanjem ugank in nalog. Ko bodo uspešno rešili uganko, bodo 
ugotovili naslov knjige. Po prebrani prvi knjigi bodo prejeli naloge, 
in ko bodo te uspešno rešili, se jim bo razkril naslov naslednje knjige. 
Ekipe ob reševanju nalog, ki jih na temo posameznih knjig čakajo v 
izzivih, zbirajo točke; z največ točkami so ovrednotene zahtevnejše 
in bolj ustvarjalne naloge. Ekipa, ki bo dosegla vse cilje in osvojila 
največ točk, bo odšla na nagradni izlet.

Prijava k projektu in pogoji sodelovanja

Za sodelovanje je obvezen nakup šestih mladinskih knjig, ki jih po-
trebujete za uspešno izvedbo projekta. Mentorice in mentorji branja 
se obvežejo, da bodo skrivnost, za katere knjige gre, skrbno varovali 
in je ne bodo delili z nikomer. Prijavnice k projektu in več informacij 
najdete na spletnih straneh www.sodobnost.com ali www.malinc.si, 
lahko nas pokličete na telefonsko številko 01 43 72 101 ali nam pišete 
na bralniprojektGG4U@gmail.com.
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Zabavajte se z 
zanimivimi nalogami 

iz Ustvarjalnikov.

Nabirajte vagone z 
bralnim vlakcem in 

ustvarite NAJ bralni 
kotiček. 

 Izmenjajte si 
knjižnega junaka z 

drugo slovensko šolo.

Sodelujte pri 
likovno-literarnem 
natečaju in drugih 
nagradnih nalogah.

Preberite pismo 
presenečenja, ki ga je 
za vas napisal avtor 

knjige.

NMK DEJAVNOSTI

ČASOPIS NMK 2021

Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna EvropaRAZVEDRILO

HOROSKOP
Opozorilo: za boljše 
razumevanje lastne usode je 
treba horoskop brati skupaj
s knjigo Mina HB.

Kozorog, december/januar

Idealen čas za sklepanje pogodb. S svojim pri-
jateljem ali prijateljico si lahko izmenjata ne-
kaj najljubših predmetov. Tudi midve z Nežo 
sva to naredili. Sestavili sva pogodbo, zato 
točno veva, kdaj je treba kaj vrniti. Za konec 
sva v pogodbo dodali še stavek: Mina se za-
vezuje, da Neže ne bo spraševala o stanju poso-
jenih predmetov. OK, ti ta stavek raje izpusti. 
Uživaj z novimi igračami! Mina HB

Vodnar, januar/februar

Dnevi, ki prihajajo, bodo vodnarjem prinesli 
veliko umetniškega navdiha. Dobro ga izko-
risti. Lahko slikaš, pišeš, rišeš strip, izdeluješ 
kipe, uprizoriš igro … Pri likovnem pouku boš 
naravnost blestel/-a. V resnici bo tvoja glava 
tako kreativna, da bi bilo najbolje, da sploh ne 
greš v šolo in ustvarjaš kar doma. Toda ker ti 
tvoja mama tega ne bo dovolila, boš moral/-a 
dobro izkoristiti čas med odmori. Grem na-
slikat avtoportret, adijo! Mina

Ribi, februar/marec

Čas za obisk kina ali gledališča je naravnost 
idealen. Če si želiš psa ali mačko, imaš odlič-
no priložnost, da ti tokrat uspe prepričati 
starše. Predlagaš jim lahko tudi sobotni izlet 
po svoji izbiri, zelo verjetno je, da bodo pred-
log upoštevali. Obeta se vam nekaj zanimivih 
obiskov. Meni pa tudi, kajti ravnokar z Levom 
sedava na letalo, ki naju bo odneslo v Lon-
don. Obiskala bova Clarisso Queen, avtorico 
stripov o Čudomački, no, pa saj si gotovo že 
slišal/-a zanjo. Goodbye! Mina 

Oven, marec/april

Zvezde pravijo, da je čas, da kaj napišeš. Muze 
so ti naklonjene, zato priporočam, da se lotiš 
zgodbe. Pobrskala sem po svoji šolski torbi, 
in če o pisanju do sedaj nisi razmišljal/-a, ti 
lahko pomagam z nekaj naslovi, ki jih hranim 
za deževne dni. Na primer Pred vrati je stala 
kosmatonoga varuška. Ali Starodavni kip je 
spregovoril. Ali pa Čarobni telovadni copati. 
In medtem ko ti pišeš, se bom jaz lotila Grde 
zgodbe. V knjigi jo najdeš na strani 13. Tvoja 
Mina

Bik, april/maj

Merkur bo te dni slabo vplival na zelenjavo 
v hladilniku. Čisto možno je, da vam bo umrl 
paradižnik, če ga ne boste pojedli. Jaz, kot veš, 
paradižnikov ne maram, tudi na pici ne. Zato 
jih zanalašč skrijem, da poginejo. Veliko raje 
imam salame in sir, ki dremljejo na prvi polici. 
In če mi zvezde ne lažejo, te danes doma čaka 
izvrsten sendvič. Le hladilnik moraš odpreti. 
Pssst, saj veš, pazi na paradižnik. Dober tek! 
Mina HB 

Dvojčka, maj/junij

Planeti kažejo, da se obeta prepir. Toda, pozor, 
lahko se mu izogneš. Če imaš mlajšega brata 
ali sestro, si vzemi kako uro za skupno igranje. 
Če nimaš bratov in sester, razmisli, kako lahko 
pomagaš mami ali očku. V zvezdah je namreč 
zapisano, da se s prijaznostjo, igro in pomočjo 
drugim lahko uspešno izogneš prepiru. Grem 
pogledat, ali moj bratec Lev še vedno prepeva 
arije v garderobni omari. Morda danes zapo-
jem z njim. Baj, baj! Mina HB

Rak, junij/julij

Nujno – ampak zares nujno! – moraš napisati 
pismo sebi čez deset let. Napiši si kaj spod-
budnega, prosim. Napiši, kaj si želiš, o čem 
sanjariš, v koga si zaljubljen/-a, kaj ti gre na 
živce, kdo je tvoj najboljši BFF, kaj se pri vas 
trenutno dogaja, kakšni so tvoji občutki ... 
Zvezde pravijo, da se boš svojega pisma čez 
deset let zelooo razveselil/-a. In ne pozabi, 
spravi ga na zelooo skrivno mesto. Maham ti! 
Mina HB

Lev, julij/avgust

Čudni dnevi so pred vrati. V začetku tedna 
bodo vsi v razredu muhasti, potem pa se 
bodo razmuhali. Izogibaj se prepisovanju, 
ker se lahko slabo konča, raje se potrudi in se 
snov nauči. Konec meseca se ti obeta nova 
simpatija. To bo zabavno. Jaz svojo simpatijo 
(Jakob Ternar, psst, psst) že imam. Zdajle pa 
moram končati, ker me Jasna Črnilka brca, 
tudi jaz brcam njo. Ampak ona vedno prva 
začne. Adijo! Mina

Devica, avgust/september

Ker se ti obeta napad pri matematiki, predla-
gam, da vadiš že doma. S prijatelji lahko deliš 
bombone, z brati in sestrami, če jih imaš, lah-
ko deliš prijetne popoldneve. Seštevaš lahko 
opravljene domače naloge in odšteješ kako 
umazano perilo. Mene je zadnjič učiteljica 
Valentina presenetila z računom 672 : 32. Še 
dobro, da sem vadila deljenje in poleti delila 
sobo na morju z bratranci. Zato sem bila v 
dobri formi, le ostanek mi je povzročal rahle 
težave. Mina HB

Tehtnica, september/oktober

Pred tabo so naporni dnevi. Tvoje zaloge slad-
karij se bodo nepričakovano zelo povečale. 
Spopasti se boš moral/-a z lastno vestjo. Boj 
bo hud. Pojesti vse sam ali deliti s prijatelji in 
sorodniki, to bo vprašanje. Jaz sem se žrtvova-
la in preizkusila celo škatlo piškotov, preden 
sem zadnjega ponudila Levu. Saj veš, lahko 
bi bili zastrupljeni. Veliko sem tvegala, ampak 
ne pričakujem zahvale. Pozdrav! Mina HB, ki 
jo boli trebuh

Škorpijon, oktober/november

Proti koncu meseca v šoli nikar ne izgubi po-
zornosti, kajti pri uri slovenščine bo zelo nape-
to. Nekdo bo moral stopiti pred tablo in rešiti 
razred. Razmisli, ali lahko tvegaš tako junašt-
vo. Konec meseca se bo nekdo zelo zanimal 
zate. Hm, sprašujem se, ali je to povezano s 
tvojim junaštvom pri slovenščini. Jaz sem pri 
zgodovini komaj odnesla celo kožo. Čav! Izčr-
pana Mina

Strelec, november/december

Pazi, komu zaupaš ime svoje skrivne simpati-
je. Saj nočeš, da izve cela šola, kajne. Zvezde 
pravijo, da nobena skrivnost ta mesec ne bo 
ostala povsem skrita. Po drugi strani pa so 
planeti v idealni poziciji, da izveš, kdo te skri-
vaj občuduje med poukom. Pazljivo poglej 
naokoli in morda ti uspe ugotoviti. Upam, da 
se bom nekoč poročila z Jakobom Ternarjem. 
Ampak tega nikomur ne povej, jasno? Srečno! 
Mina
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DVIGAJMO BRALNO KULTURO Z NAŠO MALO KNJIŽNICO!
Kaj se bo dogajalo? 

Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim otro-
kom razdelili USTVARJALNIKE z izvirnimi nalogami 
na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto 
bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spod-
bujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne 
naloge. 

• Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA vas vabi-
mo, da izdelate lutko literarnega junaka ali junakin-
je. 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 pose-
bej 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 PRESENEČEN-
JA. 
• Poslali vam bomo KNJIŽNE RAZGLEDNICE z iz-
vrstnimi ilustracijami, na katere boste lahko zapisa-
li svoje mnenje o prebranih knjigah. 
• Razred, ki bo sestavil najdaljši BRALNI VLAKEC, 
bomo bogato nagradili.

• Organizirali bomo LIKOVNO-LITERARNI NATEČAJ 
Naša mala knjižnica. 
• Na šolah, ki pridno sodelujejo, bomo izvedli su-
perzabavni 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? 

Če se želite vključiti v projekt, izpolnite prijavni-
co, ki jo najdete na spletni strani www.nasamala-
knjiznica.si (oziroma jo dobite pri potnikih našega 
distributerja Avrora AS), ter jo najpozneje do 27. 
septembra 2021 pošljite na e-naslov sodobnost@
guest.arnes.si ali jo oddajte pri potnikih Avrora AS. 
Prijavite se lahko tudi preko elektronske prijavnice, 
ki jo najdete na spletni strani www.nasamala-
knjiznica.si. 

Komplet knjig 1 lahko dobite za 116,40 EUR, Kom-
plet knjig 2 pa za 128,40 EUR. Ob nakupu vsakega 
kompleta knjig iz projekta šoli oziroma vrtcu pripa-
da 50 brezplačnih Ustvarjalnikov. 

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.

K bralnemu projektu NMK se lahko prijavite 
najpozneje do 27. septembra 2021.
sodobnost@guest.arnes.si

NOVO!NOVO!

»Že dolgo nisem brala tako 
– iščem ustrezen strokovni 
termin (in ga ne najdem) – 
odbite knjige.« 
Gaja Kos, Delo

Komu je projekt NMK 
namenjen? 

Projekt NMK je namenjen otro-
kom, starim od 4 do 10 let. Z 
njim lahko popestrite ure slo-
venskega jezika, likovnega in 
glasbenega pouka, ga izvajate 
pri izvenšolskih dejavnostih ali 
v podaljšanem bivanju.

Mnenja mentoric in mentorjev o projektu Naša mala knjižnica

KAJ SE O PROJEKTU GOVORI ...

»Nad projektom smo zelo 
navdušeni. Pohvalimo lahko izbor 

knjig in njihovo e-dostopnost v času šolanja 
na daljavo, skrbno in premišljeno pripravljene 

Ustvarjalnike, sprotno obveščanje o vseh nateča-
jih, akcijah in mini projektih, ki jih nudite v okviru 
projekta NMK. Všeč nam je tudi, da lahko prosto 

izbiramo, česa se bomo lotili. Pohvalim pa lahko tudi 
vašo odzivnost in prijaznost. Izjemno smo uživali 

v e-kvizu. Hvala in se že veselimo naslednjega 
šolskega leta in novih knjig.« 

Alja Bratuša, OŠ Polzela

»Projekt je odličen 
način, kako tujejezično, kvalitetno 

in zanimivo literaturo približati učencem, 
jo vključiti v pouk. Pri marsikaterem učencu ali 

učenki se je tekom šolskega leta in skupnega jutran-
jega branja, ustvarjanja, risanja razvila radovednost 

do branja in literature. Z učiteljico sva presenečeni, da so 
nekateri učenci dejansko začeli brati, si izposojati knjige in 

so pogosteje zavili v šolsko knjižnico. Všeč jim je bilo skupno 
sproščeno ustvarjanje. Največje zanimanje, navdušenje in 
pripravljenost za delo so poželi izdelava in izmenjava ju-
naka, pisanje prispevkov v zvezek ter izdelava knjižnega 

kotička. Kotiček je postal njihovo zatočišče za tolažbo 
in mir. Mi smo bili navdušeni. Knjige so odlične!« 

Barbara Stuhne Vuk, OŠ Vinica

»Vaš projekt je čudovit. Učenci preko knjig 
spoznajo mnogo več, kot lahko dejansko spoznajo 

preko učbenikov. Spoznavajo drugačnost, različnost, 
sprejemajo in bogatijo znanje o bontonu, vedenju, 

zaljubljenosti, izgubi, strahu in podobno. Ob knjigah 
krepijo kognitivne in psihofizične zmožnosti. Preko de-
javnosti, ki jih učitelji organiziramo, pa obogatimo tako 

znanje kot tudi socialno klimo. Veselimo se sodelo-
vanja z vami še v prihodnje.« 

Igorcho Angelov, OŠ Hinka Smrekarja 
Ljubljana

»Odličen projekt! 
Učenci so radi prebirali knjige, 

kar pomeni, da je izbor knjig kvaliteten, 
zabaven in zelo raznovrsten. Ustvarjalniki, ki 

so zelo kvalitetno in didaktično zelo dobro ob-
likovani, so samo še spodbudili zanimanje za knjige. 
Kljub šolanju na daljavo smo uspeli prebrati večino 
knjig, seveda s pomočjo PDF-jev, kar se mi je zdelo 

odlično. Zelo smo bili veseli, da se je založba odločila 
in pripravila PDF-je knjig. Prav tako sem vesela, da je 
založba pokazala pripravljenost in dovolila snemanje 

knjig za potrebe pouka. Hvala. Vsi projekti znotraj 
projekta so bili zelo zanimivi.« 

Monja Šalamon, OŠ Šmarje pri 
Jelšah s podružnicami 


