
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 270 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 glas-

benega 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, Jane Bauer, Lilie, Kaise Happonen, Piret Raud in Biljane Crvenkovske.

V Ustvarjalniku 2, namenjenem otrokom od 3. do 5. razreda, pa nas bodo zabavali Majda Koren, Sinikka in Tiina Nopola, 

Grigor Vitez, Aino Havukainen in Sami Toivonen, Stefan Boonen ter Kęstutis Kasparavičius.



PRIJAVNICA NMK 2022/2023

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 119,40 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 pre branih 

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 28. septembra 2022 na e-naslov sodobnost@guest.arnes.si ali jih oddajte pri 

pot nikih 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 brezplačnih Ustvarjalnikov.

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: 
Tisoč ptic.

Kralj daljne dežele živi v palači, osam-
ljen v njeni razkošni razsežnosti. Le 
petje ptic ga še ponese nad njene 
zidove in mu na obraz nariše nasme-
šek. Ko nekega večera zasliši prav po-
sebno pesem, si zaželi, da bi jo po-
slušal noč in dan, dan za dnem. Zato 
ukaže rajčico ujeti in zapreti v kletko. 
Toda zaprta v kletki, ptica ne zapoje. 
Služabniki prinašajo nove in nove pti-
ce, izdelajo novo kletko, še večjo, še 
lepšo, a vse zaman – ptice še vedno 
ne zapojejo. Kraljevo zadnje upanje 
je deček z obrobja mesta. Vse, kar ima, 
je kletka in v njej ptica, ki prelepo 
poje. Kaj je njegova skrivnost?

Ključne besede: ptice, svoboda, sreča, 
pravljični svet, domišljija, kraljevi dvor.

Zakaj je knjiga dragocena: Pravljična 
pripoved, prepletena z vrhunskimi 
ilustracijami, otroku na razumljiv 
način predstavi pojma svobode 
in osvoboditve, tako fizične kot 
tudi duhovne. Zgodba izpostavlja 
univerzalnost človeškega iskanja sreče 
in prevprašuje načine takšnega iskanja. 

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

2. Jana Bauer:
Kako objeti ježa, ilustriral 
Peter Škerl.

Jež zadovoljno živi svoje življenje, vse 
dokler ga ne pograbi silna želja, da 
bi nekoga objel. Poskusi pri slonu, pri 
medvedu, a kdo bo objel ježa, ki bo-
de? Vse kaže, da ni takega junaka. 
Ubogi jež, kako je razočaran. Še huje! 
Uleže se na tla, da vse štiri od sebe 
in noče več vstati. Kakšna sreča, da v 
gozdu živi tudi Pipe lisjak! Prav lisičje 
prebrisano se loti naloge.

Ključne besede: objem, bližina, 
prijateljstvo, živalski junaki, humor, 
iskanje rešitev.

Zakaj je knjiga dragocena: Izvirna 
in večplastna zgodba o želji po 
objemu bralca posrka z domiselnimi, 
zanimivimi preobrati. Jana Bauer se na 
humoren način poigra z arhetipskimi 
vzorci živalskih junakov in za tančico 
hudomušnosti izriše človeško željo po 
bližini, žalost ob zavrnitvi in prijateljstvo, 
ki premaga še tako bodeče prepreke.

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

3. Lilia:
Modra raca, prevedla Maja 
Kraigher.

To je zgodba o raci, ki posvoji zapu-
ščenega krokodilčka. Kopa ga, skrbi 
zanj in ga nauči plavati. Vzljubi ga in 
vzgoji. Postane njegova mama, tako 
ponosna, ko zraste v krepkega kroko-
dila. A pride dan, ko staro raco začne 
zapuščati spomin. 

Slikanica na zanimiv in razumljiv način 
bralcem predstavi dve življenjski temi: 
posvojitev in staranje. Ter nas spomni, 
da prave ljubezni nič ne usta vi.

Ključne besede: ljubezen med starši in 
otroki, materinstvo, posvojitev, staranje, 
demenca, živali.

Zakaj je knjiga dragocena: 
Ker ponuja čudovito priložnost za 
pogovor z otroki o materinski ljubezni 
in toplini, o posvojitvi, skrbi in varnosti 
znotraj družine. Bralcem empatično 
predstavi tudi demenco, ki v starosti 
briše spomine, ne zmanjša pa trdne 
ljubezni.
 
Trda vezava, 40 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, Koreje, Finske, Estonije in Makedonije.



 4. Kaisa Happonen:
Muri in borovnica, 
ilustrirala Anne Vasko, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Mala Muri, prav posebna medvedka, 
in medved Hrust se odpravita na pot. 
Na koncu poti so borovnice in hodila 
bosta, dokler ne bosta na cilju. Nobe-
nega tekanja naokrog, nobenih pre-
valov. Hrust gre naravnost naprej in 
Muri mu mora slediti. Naj jima pride 
nasproti kar koli! Toda gozd, poln ču-
dovitih stvari, vrvi od življenja in Muri 
se težko drži poti … Bo Hrust opazil 
najpomembnejše izmed vsega?

Ključne besede: igra, pozornost, 
opažanje, cilj, medgeneracijskost, 
čustva, medvedi.

Zakaj je knjiga dragocena: Poetična 
zgodba se igra s primerjavo med 
otroško sposobnostjo opažanja 
podrobnosti in slepim napredovanjem 
proti cilju odraslih. Kajti drži, da majhni 
vidijo več od velikih. Izvirne ilustracije 
odlično dopolnjujejo besedilo in 
poudarjajo notranja občutja likov.

Trda vezava, 40 strani, cena: 19,90 EUR.

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

Morje je lepo skrbelo za svoje ribice 
in jim vsak večer bralo zgodbe za lah-
ko noč. Toda nagajive ribice so bile 
včasih hrupne in takrat se je utrudilo 
in postalo žalostno. Nekega dne, ko 
so še posebej glasne, se morje odlo-
či in nenadoma odide. Končno lahko 
ri bice po mili volji uganjajo norčije! 
Vendar jim nekaj manjka – le kdo jim 
bo prebral zgodbo za lahko noč? Ve-
lik, lačen maček jim obljubi, da jim 
bo priskočil na pomoč, a pod enim, 
strašnim pogojem …

Ključne besede: pomen zgodb in 
branja, skrb, starševska ljubezen, 
samohranilstvo, morske živali.

Zakaj je knjiga dragocena: Slikanica 
Piret Raud, priljubljene in priznane 
estonske pisateljice otroških knjig, je 
ilustrirana v njenem edinstvenem slogu. 
Domiselna in nadrealistična zgodba 
poudarja pomen pravljic in branja, 
hkrati pa nudi empatičen vpogled v 
izzive samohranilstva.

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

6. Biljana Crvenkovska:
Nevidna hiša, 
ilustriral Vane Kosturanov,
prevedel Aleš Mustar.

Deklica Kala je primorana v naglici 
zapustiti svoj dom. S starši se odpravi 
na dolgo, utrudljivo in strašljivo po-
tovanje, ki mu ni konca. Kala ne ra-
zume, kaj se dogaja, posluša samo 
zaskrbljene besede, ki si jih med se boj 
šepetajo odrasli, ve le to, da pogreša 
babico, dedka, svojo hišo in najljubšo 
igračko. 

Ganljiva zgodba o deklici begunki, ki 
najde uteho v nevidni hiši. V domu, ki 
si ga ustvari v domišljiji in ki bo z njo, 
kamor koli jo bo zanesla pot.

Ključne besede: vojna, begunstvo, 
soočanje z izgubo, iskanje utehe, dom, 
otroška perspektiva, domišljija.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker gre za 
kompleksno, a preprosto ubesedeno 
branje z aktualno tematiko. Slikanica 
tenkočutno obravnava begunstvo in 
pokaže, kako domišljija pomaga pri 
soočanju z žalostjo, strahom in izgubo.

Trda vezava, 28 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 28. 9. 2022 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. Majda Koren:
Inšpektor Jože, narisal 
Damijan Stepančič.

Humorja poln strip o detektivskih 
pu stolovščinah inšpektorja Jožeta. 
Či stokrvni jazbečar, po poklicu poli-
cijski inšpektor, se, kadar ne pije čaja s 
svo jo drago Ivanko, posveča lovljenju 
dveh zmikavtskih pujsov. Slišita na 
ime Kapo in Bundo ter sta neneh-
no v navzkrižju z zakonom: kradeta 
v trgo vini, se tihotapita na tovornja-
ku, ukradeta kombi, bežita pred roko 
pra vice ... Kapo in Bundo sta sicer iz-
jemno premetena pujsa, a inšpektor 
Jože je vedno en korak pred njima.

Ključne besede: detektivske prigode, 
roparja, živalski junaki, humor, strip.

Zakaj je knjiga dragocena: Strip 
nagrajenih in priznanih slovenskih 
avtorjev je namenjen vsem vrstam 
bralcev, mlajšim ali starejšim. Napete 
detektivske prigode lahko spremljajo 
v več zgodbah, humor in enkratne 
slikovne podrobnosti pa zagotovijo 
smeh in zabavo ob branju.

Trda vezava, 60 strani, cena: 19,90 EUR.

2. Sinikka in Tiina Nopola:
Zarja in Živa: Nabrita 
šolarka, ilustrirala Salla 
Savolainen, prevedla Julija 
Potrč Šavli.

Zarja je začela hoditi v prvi razred. 
Šolarji morajo sami lupiti krompir in 
si ne smejo vrtati po nosu, pove se-
strici Živi. Mala malica, pomisli Živa, 
tudi ona bi lahko bila šolarka, biti ves 
dan sam doma je grozno dolgo časno. 
Nabrito dekletce ne okleva – z nena-
vadno ukano se bo namesto sestre 
udeležila ribolovnega izleta! Toda nje-
nim vragolijam ni ne konca ne kra ja, 
in ko zaradi rimarjenja ribam kmalu 
podivja ves razred, Živi grozi, da se 
bo skrivnost razkrila ...

Ključne besede: odnos med sestrama, 
družina, potegavščine, rimanje, 
situacijska komika, humor.

Zakaj je knjiga dragocena: Zabavna 
zgodba nevsiljivo odpira številne 
tematike za pogovor z mladimi 
bralci: o odnosu med sestrama ali 
drugih družinskih odnosih, o zavisti, o 
primernem obnašanju v šoli … Nadvse 
simpatični knjižni junaki zaživijo v 
komičnih vsakodnevnih situacijah. 
Hudomušni dialogi, besedne igre in 
rime bodo v veliko zabavo vsem, ki so 
se kdaj spopadali z vragolijami mlajših 
sester ali bratov.

Trda vezava, 72 strani, cena: 22,90 EUR.

3. Grigor Vitez:
O zajcu, ki se je rad smejal, 
ilustriral Peter Škerl, prevedla 
Dušanka Zabukovec.

Grigor Vitez, znameniti hrvaški pisa telj 
in pesnik, je pisal predvsem zgodbe 
in pesmi za otroke. Njegovi liki so du-
hoviti, prikupni, nekatere zgodbice pa 
so že ponarodele. Po njem je na Hrva-
škem poimenovana najpomemb nej ša 
nagrada za mladinsko književnost. 

Humor in čarobna moč Vitezove ga 
pripovedništva prežemata tudi tri 
zgod be v tej knjigi. Si predstavljate, 
da zajec premaga volka s smehom? 
Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli čarobni 
svinčnik, ki bi sam napisal domačo 
nalogo? Ali če bi se spoprijateljili s 

Soncem?

Ključne besede: nevsakdanji podvigi, 
gozdne živali, optimizem, domišljija, 
nonsens, humor.

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

Trda vezava, 70 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, Finske, Hrvaške, Belgije in Litve.



Komplet knjig lahko dobite za 128,40 EUR. Če se želite vključiti v projekt, izpolnite priloženo prijavnico (najdete jo tudi na 
spletni strani oziroma jo dobite pri potnikih Avrora AS) ter jo najpozneje do 28. 9. 2022 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. Aino Havukainen in  
Sami Toivonen:
Tine in Bine na vlaku, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Le kdo ne pozna Tineta in Bineta, od-
štekanih bratov iz Čudne Gore, ki sta 
srca bralcev vseh starosti osvojila s 
svojimi norimi izumi in neomejeno 
domišljijo? Na Finskem so bile knjige 
iz serije o Tinetu in Binetu prodane 
v več kot milijon izvodih, slovenski 
bralci pa se nad pustolovščinami pri-
ljubljenih junakov lahko navdušujejo 
ob šestih knjigah, doslej prevedenih 
v slovenščino. Vsako branje prinaša 
obilo smeha in tudi v novi, sedmi knji -
gi ne manjka napetih in humornih 
situacij, ko Tine in Bine prvič potujeta 
z vlakom. Pridružite se jima na vzne-
mirljivi vožnji po tirih!

Ključne besede: vlak, prva vožnja, 
potovanje, nenavadne domislice, 
dogodivščine, bogate ilustracije.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
pokaže, kako so lahko navidezno 
vsakdanje stvari pravzaprav razburljive 
pustolovščine. Zgodba ponuja nove 
poglede na svet, ilustracije pa so polne 
humornih podrobnosti.

Trda vezava, 40 strani, cena: 19,90 EUR. 

5. Stefan Boonen:
Tabor Bravo, ilustriral Melvin, 
prevedla Stana Anželj.

Teodorju Bobu Princlu Prvemu, ki je 
na lastno pest odkril, kje leži pradav-
nina, in ki se spozna na mamutove 
kakce, ni prav nič do tabora Bravo. 
Tam ne pozna nikogar in v njem je 
malo nevarno, včasih un poco divje. 
Skakanje z Vratolomne skale, trik z 
ovco, izvajanje zibanca … Kaj storiti, 
če česa ne zmoreš ali če ima tvoj pri-
jatelj domotožje?

V taboru Bravo boste odkrili kotičke, 
kjer še nikoli niste bili. Padci so dovo-
ljeni in barva se čez črto!

Ključne besede: pogum, vztrajnost, 
pustolovščine, prijateljstvo, tabor, 
domotožje, humor.

Zakaj je knjiga dragocena: Odbita 
zgodba o pogumnem poskušanju 
in neuspehu. Kako bi se česa naučili, 
če bi moralo vse uspeti v prvo? 
Krasno oblikovan strip, poln humorja 
in pustolovščin, poudarja pomen 
samozavesti in prijateljstva.

Trda vezava, 96 strani, cena: 22,90 EUR.

6. Kęstutis Kasparavičius: 
Božič! Božič!, prevedel Klemen 
Pisk.

Prijetna in navdihujoča knjiga Kęstu-
tisa Kasparavičiusa o prazniku, ki ga 
željno pričakujejo ne le ljudje, temveč 
tudi živali. Mačke, miši, zajci, koze, pa 
medvedi, ribe, pingvini in kiti – vsi 
želijo okusiti zimske radosti in se na 
božič pripravljajo na najrazličnejše 
na čine, pri tem pa se zelo zabavajo. 
Kęstutis Kasparavičius je najslavnejši 
litovski avtor otroških knjig, ki so izšle 
v mnogih državah po Evropi, Aziji ter 
Severni in Južni Ameriki. 

Ključne besede: živali, božič, 
praznovanje, navade in običaji, zimski 
športi. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker 
navdihujoča pripoved bralce vabi k 
zimskim aktivnostim in jih pripravi 
na praznovanje božiča. Spoznavajo 
se z različnimi vrstami živali in hkrati 
razmišljajo o različnih navadah in 
običajih.

Trda vezava, 48 strani, cena: 22,90 EUR. 


