
Pridružite se nam pri mednarodnem  
bralnem projektu Naša mala knjižnica!
V njem bodo sodelovale šole iz Slovenije in Hrvaške. Učenci bodo brali 

knjige iz osmih držav, obiskali pa nas bodo tudi izbrani tuji avtorji. 

Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti 

ter spoznavanju drugih kultur. V njem sodeluje že več kot 270 

slovenskih šol. Prijavite se lahko najpozneje  

do 28. septembra 2022. Prijavnico in več informacij 

o projektu najdete na  

www.nasamalaknjiznica.si.

ČASOPIS NMK 
Več o knjigah preberite na www.nasamalaknjiznica.si.
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S knjigo po svetu

DOGODIVŠČINE  
V MORSKIH GLOBINAH

Estonsko pisateljico in ilustratorko 
Piret Raud smo v okviru Naše male 
knjižnice dobro spoznali že lani. S 
slikanico Uho nam je pokazala, da 
ima vsak od nas kakšno posebno 
veščino, zaradi katere smo edinstveni. 
Ob branju Ušesa smo se naučili, da 
poslušati ni enako kot prisluhniti, da 
sta potrpljenje in pozorno uho zelo 
pomemben del prijateljstva in da je 
včasih boljše poslušati kot govoriti. 
Ob zanimivih nalogah v Ustvarjalniku 
smo se posvetili raznolikim načinom 
poslušanja, skupinske dejavnosti pa so 
nas spodbudile k druženju in krepitvi 
medsebojnega razumevanja. Letos 
predstavljamo avtoričino slikanico 
Morje – z domiselno morsko zgodbo, 
ki vsakomur vzbudi veselje do branja, 
nam Piret Raud nežno zaželi, da se 
ustavimo, zbistrimo misli in uživamo 
v tišini in branju. Potopite se v njen 
edinstveni svet!

 

Vsako morje skriva čudovite skrivnos
ti. Toda zgodba o morju Piret Raud 
vzbudi v nas posebne občutke. Zakaj? 
Naj omenimo le enega od številnih 
možnih odgovorov: zato, ker se njeno 
morje odloči, da potrebuje mir in tiši
no. Po glasnih ribjih vragolijah morje 
nekega dne, ko so ribice še posebej 
hrupne, meni nič, tebi nič – odide. Vsi 
sem ter tja potrebujemo nekaj miru, 
tišine in samote. Toda kaj se zgodi, ko 
morski prebivalci ostanejo brez mor
ja? Morja, ki jim nudi dom, ki jim bere 
zgodbe za lahko noč, ki jih kopa, hrani, 
boža in nanje pazi?

Medtem ko morja ni, ribice, morske 
zvezde in druge živali uživajo v novo 
pridobljeni svobodi, v glasni igri in 
zabavi. Zdi se, da jih odsotnost morja 
sploh ne moti. Toda vesele so le, dok
ler ne ugotovijo, da pogrešajo najpo
membnejšo in najlepšo od stvari, ki 
jim jo je nudilo morje: branje zgodb 
za lahko noč. Le kdo bo zdaj ribicam 
prebral zgodbo, ko pa brez nje ne mo
rejo zaspati?

Z nenamerno pomočjo mačka in s 
svojim hrepenenjem morske živali 
navsezadnje uspejo priklicati drago 
morje nazaj. 

Morje je izjemno pomembno – je 
 življenjski prostor, nudi užitek, hrano, 
uteho in počitek. Nezanemarljiv del 
naših življenj pa je tudi takrat, kadar 
ga ne vidimo. 

ALI VESTE, DA MEDVEDI  
OBOŽUJEJO BOROVNICE?

Iz Finske prihaja čudovita zgodba o 
ljubezni do borovnic, o vztrajnosti in 
medvedjih dogodivščinah. Sodelova
nje slavne avtorice Kaise Happonen 
in priznane ilustratorke Anne Vasko 
je botrovalo nastanku serije zgodb o 
medvedki Muri – z različnimi temami 
in s humorjem, ki ga razumejo tako 
mladi kot stari. Tokrat predstavljamo 
zgodbo Muri in borovnica.

Medved Hrust misli samo na borovni
ce. Tako jih ima rad, da jih lahko opaziš 
celo v njegovih očeh, če malo bolje 
pogledaš.

 
Hrustu sledi Muri, mala medvedka, 
ki prav tako rada jé borovnice. Ta 
neobičajna ljubezen postane razlog 

za odhod na dolgo in naporno pot. 
Da bi prišla do borovnic, morata Muri 
in Hrust namreč hoditi, hoditi, hoditi 
– potrpežljivo, brez tekanja naokrog 
in brez prevalov, samo po poti, narav
nost naprej, zatrjuje Hrust.

 

Hrust je tako osredotočen na cilj, da 
ne opazi ne mravelj, ne dežnih kapljic 
na pajkovi mreži, ne veje, ki mu poči 
pod šapo. Gozd vrvi od življenja in 
Muri stežka sledi poti, medtem ko 
občuduje prekrasne živahne prizore. 
Zdi se ji, da nikoli ne bosta prišla do 
borovnic. Toda naenkrat Muri naredi 
nekaj nepričakovanega in gobec se ji 
obarva modro kot borovnica! Mislite, 
da bo Hrust to sploh opazil?

Zgodbo o Muri in Hrustu odlično do
polnjujejo domiselne ilustracije, ki po
udarjajo Murijina občutja. Po zaslugi 
likovnega bogastva Anne Vasko nam 
med listanjem slikanice skoraj zadiši 
po borovnicah! 

 
V duhoviti zgodbi finskih avtoric nas 
medveda naučita, da je treba biti po
trpežljiv in vztrajati pri tem, kar nam je 
pomembno, a da je hkrati dobro tudi 
pogledati okrog sebe, zaviti s poti in 
se poigrati, predvsem pa opazovati 
čudež, imenovan svet.

KAJ SE SKRIVA  
V NEVIDNI HIŠI?

Letos bo družina Naše male knjižnice 
zaželela dobrodošlico Severni Ma
kedoniji, iz katere prihaja slikanica 
Nevidna hiša. Biljana S. Crvenkovska, 
pisateljica in prevajalka, in Vane Kos
turanov, nagrajeni ilustrator, čigar dela 
so osvojila naklonjenost bralcev tako 
v Severni Makedoniji kot v tujini, sta 
ustvarila rahločutno slikanico, ki go
vori o deklici begunki Kali. 

Nikoli si doma ne ustvari na 
kakšnem kraju. Uredi si ga v 
svoji glavi. Tam boš našel vse, 
kar potrebuješ, da ga opremiš: 
spomine, prijatelje, ki jim lahko 
zaupaš, ljubezen do učenja 
in podobne reči. In s tabo bo, 
kamor koli te bo zanesla pot. 

Tad Williams

 
 
 
 
Kala z družino beži pred grozotami 
vojne. Dolgo potuje in napeto opa
zuje pokrajine, ki se menjajo druga za 
drugo, množice bežečih ljudi, veliko 
strašno morje ... Kala opazuje, dokler 
ji ne zmanjka moči, da bi obžalovala 
slovo od krajev in bližnjih, ki jih ima 
rada, in stvari, ki jih ni mogla vzeti s 
seboj. Kala skuša najti smisel v tem za
njo nerazumljivem begu pred težkimi 
besedami, ki si jih šepetajo odrasli, 
pred lakoto, vojno, smrtjo. 

 
 
 
 
Potovanje je čas odrekanja staremu in 
privajanja novim stvarem, krajem in 
dogodkom. Ta proces je enako težak 
za otroke kot za odrasle. Nevidna hiša, 
lahko berljiva in razumljiva zgodba, 
tematizira vprašanje lastne identite
te in doma v svetu, v katerem ni več 
varnega zatočišča. Na poti na varno 
deklica spozna, da je dom tam, kjer je 
ljubezen. Uteho najde v nevidni hiši, v 
domu, ki si ga ustvari v domišljiji in ki 
bo z njo, kamor koli jo bo zanesla pot.



S knjigo po svetu

IZNAJDLJIVOST IN 
DOMIŠLJIJA PREMAGATA 
VSE TEŽAVE

Pesnik in pisatelj Grigor Vitez je eden 
najplodnejših hrvaških avtorjev na 
področju otroške književnosti. V svojih 
delih za otroke uporablja otroško per
spektivo, liričnost in šaljive opise ter 
neposredno pripoveduje o dogodkih, 
težavah in doživetjih svojih literarnih 
junakov. Njegov opus je raznovrsten, 
tematsko bogat in lahko razumljiv, 
navdih zanj pa je avtor našel v svojem 
otroštvu. S humorjem in prepričljivo 
pripovedjo nas pisatelj takoj povleče 
v svoja dela, instinktivno in brez razmi
šljanja se prepustimo njegovi domiš
ljiji. Grigor Vitez je danes nepogrešljiv 
avtor v hrvaških šolskih berilih, njego
va dela so obvezno čtivo pedagogov 
ter predmet novih in novih razprav in 
analiz o pomembnosti književnosti v 
otroštvu, pa tudi v odrasli dobi.

Knjigo O zajcu, ki se je rad smejal ses
tavljajo tri Vitezove kratke zgodbe, ki 
jih je s prepoznavnimi podobami ople
menitil priznani in večkrat nagrajeni 
ilustrator Peter Škerl.

Zajček, ki se rad smeje, je pozitiven in 
spodbuden lik, ki na težave v svojem 
zajčjem življenju gleda z otroške per
spektive – vse je preprosto in rešitve se 
porajajo same od sebe. S smehom rea
gira na nenavadne situacije ter nas tako 
opozarja na lepšo in bolj igrivo plat 
življenja. Volk iz zgodbe je na začetku 
tradicionalno negativen lik, obarvan s 
temnimi slutnjami in zlobnimi namera
mi, a pod vplivom nasmejanega Zajčka 
se tudi on začne spreminjati, Zajček pa 
postane junak. Bralec se zabava ob 
šaljivih situacijah, sporočilo zgodbe 
O zajcu, ki se je rad smejal pa je jasno: 
iznajdljivost in neomejena domišljija 
premagata vse težave.

Zgodba Svinčnik iz sanj govori o deč
ku Veljku, ki si predstavlja, kako lepo 
bi bilo, če bi imel svinčnik, ki bi znal 
pisati domače naloge. Gotovo se vam 
zdi, da bi tak svinčnik tudi vam še kako 
prav prišel, kajne? Toda ko se dečku 
želja uresniči, spozna, da svinčnik, ki 
sam piše naloge, vseeno ni najboljša 
stvar na svetu. Bi radi izvedeli, zakaj? 
Preberite zgodbo! 

 
 
In nazadnje nas čaka Zgodba o Soncu, 
ki si jo je Bodo najverjetneje izmislil. 
Vsem, ki so mu prisluhnili, je Bodo 
pripovedoval o tem, kako je splezal 
na bor in pomagal Soncu, ki se je za
taknilo za vejo. Po dolgih pogovorih in 
opazovanju morskih valov z Bodom si 
je Sonce moralo malce odpočiti. Zanj 
ni kaj dosti počitka, kar naprej mora 
svetiti, tudi ponoči, ko odide na drugo 
stran Zemlje, da sveti in greje še tam, 
medtem ko je Mesec nezanesljiv po
tepuh, ki včasih odtava in ga več noči 
ni. Fantič je navdušen nad Soncem in 
vsem, kar počne za prebivalce sveta, 
ter ga naslednje jutro, ko iztegne svoje 
žarke prek zaliva, veselo pozdravi.

 
Iz vsakega Vitezovega dela za otroke 
veje poznavanje otroškega doživlja
nja sveta, značilnega za obdobje, ko 
otroci šele pridobivajo prve življenj
ske izkušnje. Berljive zgodbe, kratki 
in dinamični dialogi ter nenavadne 
situacije nas vedno znova pritegnejo 
k zanimivim delom velikana hrvaške 
otroške književnosti.

NEVERJETNI DOSEŽKI  
INŠPEKTORJA JOŽETA

Domača avtorja, Majda Koren in 
Damijan Stepančič, nas bosta letos 
navdušila s stripom, polnim zanimi
vih dogodivščin zlikovcev, ki jih pred 
roko pravice pripelje inšpektor Jože. S 
svojim intelektom in ostrim očesom za 

podrobnosti Jože ujame razbojnika 
Kapa in Bunda ter postane strah in tre
pet vseh prašičjih kriminalcev! A Kapo 
in Bundo nista od muh; ko pobegne
ta iz zapora, sledi vrsta nerodnih in 
neznansko smešnih prigod. Pripravite 
se na naval smeha!

Od svojega nastanka do danes je strip 
ena od najbolj priljubljenih oblik zaba
ve. Inšpektor Jože prinaša kronološko 
razvrščene detektivske prigode, ki se 
sicer povezujejo, a se lahko berejo tudi 
vsaka zase, zato so primerne tudi za 
bralce začetnike. Ob minimalističnem 
besedilu bodo ti pozornost usmerili na 
podrobne in humorne ilustracije.

Maja Črepinšek je za revijo Moj mal
ček zapisala: »Zabaven strip mojstrice 
besede Majde Koren in mojstra čopiča 
Damijana Stepančiča je prava kro
hotavka, ki spominja na otroško igro 
ravbarjev in žandarjev, ob kateri bodo 
uživali tudi odrasli. Odrasli, psst! Stripi 
so s kratkimi besedili odlična pot, da se 
v knjige zaljubijo tudi mulčki, ki (še) ne 
marajo branja.«

Pozor, pozor, ljubitelji inšpektorja 
jazbečarja in tatinskih pujsov! Avtorja 
že ustvarjata in prav kmalu se bomo 
v novem, tretjem stripu s Kapom in 
Bundom podali v – ne boste verjeli – 
vesolje! 

SESTRSKE POTEGAVŠČINE 
IN LJUBEZEN

Iz daljne Finske prihaja prava bralska 
poslastica: Sinikka in Tiina Nopola, 
priznani in večkrat nagrajeni finski 
pisateljici, sta mlade bralce očarali s 
humornimi otroškimi romani, ki jih 
odlikujejo situacijska komika, živi dia
logi in domiseln jezik. Zarja in Živa: 
Nabrita šolarka je prva v seriji njunih 
knjig o sestrah Zarji in Živi, ki je pre
vedena v slovenščino; s številnimi 
podrobnostmi, preobrati in smešnimi 
situacijami na igriv način tematizira 
sestrski odnos in odraščanje. 

Kaj se zgodi, ko Zarja začne hoditi v 
šolo, Živa pa mora ostati doma? Kan
ček zavisti in kopica težav! Zarja je 
zgledna šolarka, vljudna, lepo se izra
ža in je vedno pripravljena pomagati. 
Navihana Živa pa je neznansko rado
vedna – tudi ona bi želela iti v šolo! 
Težave nastanejo, ko nabrito dekletce 
prelisiči Zarjo, mamo in očeta ter se 
namesto svoje sestrice udeleži šolske
ga izleta, na katerem počne vse, česar 
ne bi smela: prepira se s sošolci in ne
sramno odgovarja učiteljici. Komične 
dogodivščine, v katere se vpleteta tudi 
dva policaja, se vrstijo druga za drugo, 
Živi pa grozi, da bo njena potegavščina 
razkrita. 

Ob branju zgodbe se lahko poisto
vetimo s skoraj vsemi liki. Policaja, ki 
skrbita za red in mir, zaskrbljeni starši, 
prijetni sosedi, ki pečeta izvrstne slašči
ce, učiteljica, sošolci in sošolke –  vsak 
lik je prikazan tako, kot bi si ga zamislili 
otroci, in v zgodbi igra vlogo, ki je 
nepogrešljiva. Otrokom bo zanimiva 
tudi sama zgodba. Morda bi kakšnega 
starša ali učiteljico lahko zaskrbelo, da 
bodo ob branju dobili kakšno zamisel 
za novo potegavščino, a brez strahu: 
Živa razume in sprejme posledice svo
jih dejanj in zgodba se izteče v neusah
ljivo sestrsko ljubezen.

Salla Savolainen je v ilustracijah odlič
no upodobila mimiko likov in komič
nost situacij, zabavne besedne igre in 
rime pa je sijajno prevedla Julija Potrč 
Šavli, ki jo NMKjevci že poznate po 
številnih prevodih iz finščine in eston
ščine.
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Aktualno

INTERVJU S PETROM ŠKERLOM

Ni ga NMK-jevca, ki ne bi poznal Petra Škerla, priznanega in 
vsestranskega umetnika in ilustratorja! Tu blizu živi deklica, De-
bela pekovka, O zajcu, ki se je rad smejal in Kako objeti ježa so le 
nekatere od knjig, ki jih je ilustriral Peter in so postale tudi del 
Naše male knjižnice. Njegova dela, večinoma nagrajena s prestiž-
nimi nagradami, pa so postala del ne le šolskih in vrtčevskih, 
temveč tudi domačih knjižnic. Petra, ki rad skicira krofe in izpo-
polnjuje načrt za mašino za objemanje, smo prosili, naj nam od-
govori na nekaj vprašanj o svojem delu. Z veseljem se je odzval.

NE SPREGLEJTE ...
Kaj vse smo z Našo malo knjižnico doživeli lani in česa se veselimo v prihajajočem šolskem letu?

Peter, nam lahko poveste kaj 
o svojem šolanju in delu, za 
katerega ste prejeli številne 
nagrade?
Študij sem končal na Akademiji za likov
no umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljubljani. V dvajsetletnem obdobju 
svojega umetniškega izražanja sem pre
jel tako domače kot tuje nagrade, med 
drugim Levstikovo nagrado za najboljše 
izvirne ilustracije in veliko nagrado Hin
ka Smrekarja. Obe sem prejel za svoje 
ilustracije knjige z naslovom Močvirniki. 

Vaše ilustracije Močvirnikov 
so bile izbrane tudi za medna-
rodno ilustratorsko razstavo 
v okviru knjižnega sejma 
v Bologni. Kako je potekal 
proces ilustriranja te knjige?
Ko sem pripravljal ilustracije za Moč-
virnike, sem svoje ilustratorske izkuš
nje združil z dragoceno umetniško 
dediščino in dodal svojo osebno noto. 
Skoraj tri leta in pol sem bil zatopljen 
v zgodbo. Postavil sem jo v specifično 
okolje antropomorfiziranih živalskih li
kov, med katerimi so večinoma žuželke 
in dvoživke. V teh ilustracijah je kanček 
starodavnosti in verjetno ne pretira
vam, če rečem, da so tudi romantične. 
Vesel sem, da so bile leta 2014 izbrane 
za razstavo ilustracij 51. mednarodne
ga knjižnega sejma v Bologni in so se 
uvrstile v katalog Illustrators annual, v 

katerega je bilo vključenih 75 ilustra
torjev iz 59 držav, prijavljenih pa je bilo 
kar 3190 ilustratorjev. 

Tudi v slikanici Kako objeti 
ježa so skoraj vsi liki živali. 
Kako je potekalo ilustriranje 
te slikanice?
Ko sem ilustriral slikanico Kako objeti 
ježa, me je navdušila fantastična du
hovita vsebina živalske pripovedi. Z 
velikim pričakovanjem sem se lotil 
ilustriranja; polno prikritega humorja, 
izvedeno v hladnem in živahnem ko
loritu. Z raznolikostjo živalskih likov 
in prepletanjem likovnih motivov vse 
skupaj postane lepo domišljeno, du
hovito in toplo. 

S krasnimi ilustracijami ste 
opremili tudi tri zgodbe hrva-
škega klasika Grigorja Viteza. 
Kako je ilustrirati klasičnega 
avtorja za razliko od sodobnih, 
kot so Jana Bauer, Peter Sveti-
na in Ida Mlakar Črnič?
Ni razlik med klasičnimi in sodobnimi 
avtorji besedil, vedno gre za univerzal
ne teme, le časovnica jih loči.

Na kaj ste najbolj pozorni, ko 
ilustrirate knjige za otroke?
Podobe v slikaniških izdajah odpirajo 
veliko prostora za sam proces ustvar
janja, a na koncu gre vedno za to, ali 
podobe tudi zares zaživijo ali ne. Otro
kova neposrednost do ilustracije je moj 
navdih pri nastajanju otroške knjige.

Katere likovne tehnike 
uporabljate?
Uporabljam različne likovne tehnike in 
kombinacije, ki jih prilagajam zgodbi in 
svojemu navdihu. Zgodba mi služi kot 
orodje, ki določa, na kakšen način bom 
ilustriral tekst. Moje narativne ilustracije 
so lahko polne skrivnosti in humorja, 
ne glede na to, katere barve ali tehniko 
uporabim. Pri spodbujanju otroške rado
vednosti si pomagam z živo domišljijo, 
slikarskim znanjem in veščinami.

Kdo ali kaj vam v življenju pred-
stavlja največji navdih? 
Od nekdaj me navdihuje brezmejna 
otroška domišljija. Otroci najdejo sre
čo tudi v majhnih stvareh in opazijo 
podrobnosti, ki izstopajo v množici. 
Moj pogled skozi otroške oči je pogled 
odrasle osebe, katere naloga je skozi 
majhne podobe razkriti pomembna 
življenjska vprašanja.

Katero igro ste se najraje igrali 
v otroštvu?
Ko sem bil majhen, sem veliko časa 
preživel na podstrešju stare hiše, v ka
teri smo živeli. Tam sta bili zaprašena 
lesena skrinja, polna knjig, in velika 
omara, polna dedkovih oblačil. Ko sem 
si nadel enega njegovih klobukov, me 
je nemudoma odneslo v svet skrivnos
ti. Še danes imam zelo rad gledališče.

Kaj pa vas je pri njem 
najbolj navduševalo? 
Moja pravljična dežela je 
zaživela v gledališču ali v 
cirkusu; predmeti mojega 
občudovanja so bili na
stopajoči umetniki. Pika 
Nogavička pa je moja naj
ljubša knjiga, pa tudi moja 
najljubša knjižna junakinja.

Ste bili tudi sami med tistimi NMKjev
ci, ki so se v preteklem šolskem letu 
udeležili super zabavnega kviza? No, 
potem zagotovo že veste, da so se v 
kar 80 kvizih na temo prebranih knjig 
pomerile šole z vseh koncev Sloveni
je; v vsakem interaktivnem kvizu prek 
Zooma sta se po dve šoli potegovali za 
krasno knjižno nagrado. Zagretim tek
movalcem zastavljena vprašanja niso 
delala prav nobenih preglavic, in ker 
so izbrane knjige poznali do najmanjše 
podrobnosti, je bilo tekmovanje ves čas 
neznansko napeto. Tudi v prihajajočem 
šolskem letu se bomo trudili spodbujati 
branje na različne načine, da pa bo še 
bolj napeto, bo v kvizih tekmovalo več 

šol skupaj! Pozorno spremljajte ob
vestila, da jih ne bi zamudili – ker bo 
sodelovalo več šol naenkrat, bo kvizov 
namreč letos le 10. Toplo vabljeni, da 
se udeležite zanimivega, zabavnega in 
sproščujočega preizkusa!

Ko so se končno sprostile koronske 
omejitve, smo brž zavrteli telefon in na 
obisk povabili priznano italijansko avto
rico Susanno Mattiangeli. NMK veterani 
jo poznate po dveh slikanicah, Učiteljica 
in Kdo je Nino?, v preteklem letu pa ste 
brali njeno knjigo Mina HB. Susanna se 
je z veseljem odzvala na naše povabilo 
in skupaj smo obiskali učence OŠ Tabor 
Logatec, POŠ Studeno, OŠ Gradec, OŠ 

Stična, OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Hinka 
Smrekarja. Otroci so prisluhnili avtori
čini predstavitvi knjige in ji postavili 
zanimiva vprašanja; med drugim so jo 
vprašali, ali je v svoji junakinji Mini upo
dobila sebe. Susanna je povedala, da 
ne, vendar so jo pri pisanju navdihovali 
tudi spomini na njene šolske dni, reci
mo na težave z matematiko, ki je – kot 
njena junakinja – ni marala. Učenci so 
po pogovoru z obilico domišljije narisali 
svoje superjunake in navdušilo nas je, 
da so imeli ti še bolj nenavadne moči 
kot Čudomačka iz Mine HB, pisateljico 
pa je začudilo, da slovenski učenci – za 
razliko od italijanskih – v šoli nosijo 
copate. Po obisku šol smo Susanno 

popeljali še do Predjamskega gradu, 
ki jo je tako očaral, da je sklenila, da se 
zagotovo še vrne v Slovenijo. 

Tudi v prihajajočem šolskem letu nas 
poleg 10 srečanj z avtorji prek Zooma 
čakajo nadvse zanimivi obiski! Na obisk 
smo povabili štiri avtorje: že jeseni 
bomo gostili makedonsko pisateljico 
in prevajalko Biljano S. Crvenkovsko, iz 
Estonije bo priletela priznana avtorica in 
ilustratorka Piret Raud, pozabavali pa se 
bomo tudi z belgijskima ustvarjalcema 
Stefanom Boonenom in Melvinom. 
Prijavite se v NMK in pridno sodelujte – 
morda bomo obiskali prav vas!
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STEFAN BOONEN 
Vsestranski belgijski pisatelj za otroke in mlade

KĘSTUTIS KASPARAVIČIUS 
Sinonim za zanimive in nenavadne svetove

Stefan, vaše knjige so nas 
navdušile in želeli bi izvedeti 
več o tem, kako ustvarjate. 
Kaj vas najbolj navdihuje med 
pisanjem? Od kod dobite ideje?

Kaj me najbolj navdihuje? Mislim, da 
gre za kombinacijo različnih stvari. Za 
kombinacijo radovednosti in domiš
ljije, dopolnjeno z raziskovanjem in 
razmišljanjem o knjigi skupaj z ilustra
torjem. In če sem pošten, nihče ne ve 
točno, kako navdih deluje.

Kdaj ste se odločili,  
da boste postali pisatelj?

Že kot otrok sem oboževal zgodbe 
in jezik. Toda takrat sploh nisem 
razmišljal, da bi postal pisatelj. 
Pozneje, ko sem delal kot socialni 
delavec, sem še vedno zelo rad 
bral in sem sanjaril o tem, da bi se 
ukvarjal s pisanjem. Nekega dne pa 
sem se odločil, da bom sledil svojim 

sanjam. Če mi ne bi uspelo, bi vsaj 
vedel, da sem poskusil. K sreči se je 
vse dobro izšlo.

Imate za otroke in mlade 
kakšen nasvet o pisanju 
zgodb?

Najpomembnejše je, da pišete o stva
reh, ki vas same navdušujejo ali se vam 
zdijo pomembne. In pomaga, če temo 
raziščete. Na primer: če pišete o baze
nu, pojdite plavat. Če pišete o Luni, 
preberite knjigo o vesolju. In nikar se 
ne bojte tega, da boste naredili kakšno 
napako. Napake so del procesa. Ni sla
bo, če morate znova napisati poved 
ali predelati poglavje. In, seveda, vsak 
pisatelj mora biti tudi bralec.

Kęstutisa Kasparavičiusa že zelo 
dobro poznamo: njegova dela 
vedno prinesejo sapico nenavad-
nosti in na glavo obrnjene logike! 
Kasparavičiusova nova, topline 
polna knjiga Božič! Božič! doka-
zuje, da so njegova vrhunska dela 
počasi, a zanesljivo postala obve-
zno branje v Naši mali knjižnici.

 
 

Kaj vas najbolj navdihuje med 
ilustriranjem ali pisanjem? Od 
kod dobite ideje?

Pravijo, da vse izvira iz otroštva. In to 
je čista resnica. Kakor koli, nihče ne ve 
točno, kako deluje naš notranji gene
rator idej. Sam še nisem odkril, kako 
deluje ta mehanizem znotraj mene, 
ki vse skupaj poraja. Kar teče in teče, 
napaja ga vse, kar nas obdaja. Zelo 
pomembno je, da se mehanizem ne 
pregreje, zato se trudim, da ga ne bi 
preveč priganjal. Vse ima svoj čas. Vča
sih celo namerno upočasnim ta mali 
motorček v sebi. Pri upočasnjevanju mi 
pomagajo vsakodnevni sprehodi, glas
ba, pogled skozi okno, dežne kaplje, ki 
škrebljajo po strehi, oblaki, snežinke, 
padajoči drevesni listi v jeseni, meglice, 
tihi ljudje in potovanja. Zelo rad potu
jem, toda potovanja na moje pisanje 

in ilustriranje ne vplivajo neposredno. 
Po drugi strani pa seveda oblikujejo 
moj pogled na svet, ki se razodeva v 
mojih knjigah.

Kdaj ste se odločili, da boste 
postali pisatelj?

Moja pot v svet knjig je bila precej viju
gasta. Rodil sem se v majhni vasi blizu 
mesta Aukštadvaris v Litvi. Nedaleč 
stran je bila zapuščena graščina, v ka
teri so ustanovili osnovno šolo in kjer 
sta oba moja starša delala kot učitelja. 
Z družino smo v tej graščini tudi živeli. 
Obdajala nas je edinstvena atmosfera 
– jezero, star park na polotoku, spre
hajališča pod lipami in brezami. To je 
bil zares čudovit kraj, poln skrivnosti 
in magije. Takrat, v 60. letih, v sivih in 
mračnih časih sovjetske ere, sem tam 
našel svoj sanjski otok in še zdaj sem 
neizmerno hvaležen za vsak trenutek, 
ki sem ga preživel na tem krasnem 
mestu. In trdno sem prepričan, da se 
je moja pot k ilustriranju in pisanju 
otroških knjig začela prav tam.

Pozneje sem deset let študiral glasbo, 
natančneje zborovodstvo, na Umetni
ški šoli M. K. Čiurlionisa v Vilni. V šoli 
sem rad igral klavir in pel, toda zboro
vodstva nisem preveč maral, saj sem 
bil sramežljiv in mi je bilo zelo nepri
jetno stati pred množico ljudi. Študij 
zborovodstva sem opustil, spoznal pa 
sem, da bi se rad posvetil umetnosti. 
Sledil sem stopinjam starejšega brata 
in se vpisal na Umetniško akademijo v 
Vilni. V sovjetskih časih je bilo področ
je otroške literature dovolj svoboden 
svet, osvobojen cenzure, propagan
de in ideoloških nesmislov. Ne da bi 

dvakrat pomislil, sem se potopil v ta 
svet. Veliko let sem delal kot navaden 
knjižni ilustrator, avtorska besedila 
sem začel pisati šele pred petnajstimi 
leti. Večinoma sem ilustriral klasične 
avtorje, kot so H. C. Andersen, E. T. 
Hoffmann, C. Collodi, pa tudi neka
tere sodobnike. Toda postopoma me 
je delo z besedili zelo resnih klasičnih 
avtorjev začelo utrujati in dolgočasiti 
in pripravljen sem bil na spremembo. 
In prav takrat sem dobil ponudbo za
ložbe Grimm Press iz Tajvana.

Med letoma 1994 in 2002 sem za 
Grimm Press ilustriral štiri knjige. Leta 
2002 je založba nameravala dobro
delno objaviti knjigo za otroke, žrtve 
potresa. Umetnike z vsega sveta so 
prosili, da pošljejo ilustracijo s svojim 
kratkim besedilom. Tako sem ustvaril 
svojo prvo kratko zgodbo Pevec. Kma
lu zatem sem prejel še eno pismo od 
založnika, češ da mu je bila moja zgod
ba všeč in da se mu je zdela zelo zabav
na. Morda imam več takih zgodb, ki 
bi bile lahko objavljene v tanki knjigi? 
Mislil sem, da ima v mislih zares tanko 
knjigo kakih desetih ali dvanajstih 
zgodb, in brez razmisleka sem se strin
jal, čeprav takrat nisem imel pripravlje
ne nobene druge zgodbe.

Nemudoma sem začel delati, toda 
kmalu je postalo jasno, da bo potreb
nih precej več zgodb, da se bodo sku
paj sestavile v knjigo primerne dolžine. 
Sprva sem se malce ustrašil, potem pa 
sem mobiliziral kreativne moči celotne 
družine, svoje žene, štirih otrok in celo 
svojega psa. Besedilo je bilo pripravlje
no v enem mesecu. In to je bila knjiga, 
ki sem jo doslej najhitreje napisal. 

Nato sem prosil prijatelja, da zgodbe 
prevede v angleščino, in jih poslal za
ložniku. Na moje veliko presenečenje 
so bile uredniku moje Trapaste zgodbe 
všeč in zavihal sem rokave, da bi jih 
še ilustriral. Tako so Trapaste zgodbe 
izšle v kitajščini. Morda se vam zdi 
čudno, da so moje knjige najprej izšle 
v kitajščini, ne pa v mojem maternem 
jeziku, litovščini. Toda meni se zdi to v 
redu. Od nekdaj so mi bile všeč čudne 
in nenavadne situacije, zgodbe pa so 
nato v letu dni izšle tudi v litovščini in 
pozneje še v mnogih drugih jezikih.

Imate za otroke in mlade 
kakšen nasvet o pisanju in 
ilustriranju zgodb?

Moj najboljši nasvet je: ne poslušajte 
nobenega nasveta. Samo pišite in 
rišite. Če imate v mislih kakšne zani
mive ideje ali zgodbe, to naredite kar 
takoj. Kot sem že omenil, sem sam zelo 
pozno začel pisati. Vam vsekakor ni 
treba čakati, da boste imeli petdeset 
let. Samo sedite in pišite ali rišite, kar 
koli vam pade na pamet.

Avtorja o sebi
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JANA BAUER 

ANDREJA PEKLAR 

LILIA

Lahko vam zaupam, da imam soseda 
ježa. Čisto pravega ježka. Bolj uradno se 
mu reče afriški beloprsi jež. Zanj skrbi 
soseda Lili in njegov terarij je na drugi 
strani stene, ki ločuje našo dnevno 
sobo od sosednje hiše. Ponoči vrti svoj 
kolešček kot kak hrček. Soseda pravi, da 
naredi strašno veliko kilometrov. To je 
res en krasen ježek, z belim kožuhom 
po trebuščku in s srebrnimi bodicami na 
hrbtu, z majhnimi tačkami in prisrčnimi 
očkami. Ko ga primeš v roke, malo pika, 
ampak prav hudo pa ne. Mislim, da sose
dovemu ježku res ne manjka objemov.

Z ježkom iz moje zgodbice je povsem 
drugače. A to boste že sami ugoto
vili, ko jo boste prebrali. Jaz pa vam 
za konec razkrijem še eno čarovnijo. 
Niso le ježki tisti, ki pikajo. Včasih 
imajo bodice tudi prijatelji, pa mame 
in očetje, pa učiteljice in hišniki, celo 
ravnatelji! In včasih bodemo tudi sami. 
Takrat rečemo, da imamo slab dan ali 
da smo vstali z levo nogo. Veste, kaj v 
takih primerih najbolj zaleže? Objem, 
kaka prijazna beseda in topla šapica. 
Poskusite in videli boste, da te tri stvari 
najhitreje omehčajo ostre bodice. 

 Ko sem bila majhna, sem, kadar sem 
bila na obisku pri babici, najraje se
dela za kuhinjsko mizo pred velikim 

oknom in risala. Pozimi, ko je bil zunaj 
sneg, smo na okensko polico postavili 
ptičjo hišico in vanjo nasuli sončničnih 
semen. Brž so prileteli liščki, siničke, 
plavčki, dleski, zelenci, pa tudi kakšen 
kraljiček se je našel vmes. Luščine se
menk so kar frčale naokrog, tako so 
hiteli z zobanjem! Včasih sem to lepo 
pisano druščino poskušala tudi nari
sati. Morda se je moja knjiga Tisoč ptic 
začela prav takrat, v tisti topli kuhinji, 
ob oknu, pred katerim so bile pisane 
ptice, morda. Zagotovo pa je že od 
takrat v meni ljubezen do ptic, teh 
lahkotnih, krhkih, nemirnih bitjec, ki 
jih rada rišem tudi zdaj, ko sem odra
sla in je risanje moj poklic. Tudi danes 
je v mojem domu veliko kuhinjsko 

okno s pogledom na vrt. Pozimi pti
cam nadrobim lešnike, ki jih posujem 
po okenski polici. Narežem jabolčne 
krhlje in jih vržem ob deblo smreke, 
ki raste ob oknu. Kaj hitro se siničke 
in kosi opogumijo in priletijo pozobat 
priboljške. Tudi kakšni vrabčki, ti mali 
puhasti čebljavčki, se včasih oglasijo 
in si izborijo nekaj drobcev slastnih 
lešnikov. Ko pride pomlad, vrabčki 
odfrčijo po svojih mestnih poteh in 
siničke odletijo v zelene krošnje sveže 
olistanih dreves. Kosi pa zgodaj zjut
raj, ko se dnevi šele prebujajo, priletijo 
pod smreko in pojejo, pojejo. In meni 
se zdi, da so to prav tisti kosi, ki so po
zimi v zavetju smrekovih vej pozobali 
slastne jabolčne krhlje in so se zdaj s 

pesmijo prišli zahvalit. Prav kakor tistih 
tisoč pisanih ptic, ki vsak večer zapoje
jo uspavanko kralju daljne dežele.

Naj vam povem zgodbo o nastajanju 
Modre race. Modra raca je bila najprej 
lutka; sešila sem jo leta 2015 in takrat 
je nastal tudi prvi osnutek slikanice. 
Zgodba je nato nekaj časa mirovala. 
Treba jo je bilo izboljšati, vendar se je 
nisem mogla lotiti »na hitro«; želela 
sem jo skrbno in premišljeno izpiliti, 
ker vsebuje tudi mojo zgodbo. Pred 
davnimi časi je za demenco zbolela 
moja babica in kmalu zatem umrla, 
zato sem v zgodbo vključila tudi na
jine skupne trenutke. Spomini nanjo 

so se mi močno vtisnili v srce. Če po 
branju Modre race pomislite na ne
koga, bo spomin nanj postal nekaj 
dragocenega, ostal bo v vaših mislih 
in srcu. Svoje spomine sem vpisala 
v zgodbo in želim jih ohraniti tako 
močne, kot so krokodili.

Številnim bralcem je slikanica Modra 
raca všeč in veseli me, da je že preve
dena v več jezikov. To me je spodbu
dilo, da sem napisala še eno slikanico 
o odnosu med starši in otroki. Njen 

naslov je Zelena želva, za razliko od 
Modre race pa ta govori o očetovi lju
bezni. Tematizira korejsko ljubezen do 
družine, toda mislim, da bo blizu tudi 
drugim bralcem po svetu. 

Že več kot deset let ustvarjam slika
nice. Zelo so mi všeč! Zahtevajo čas, 
ampak so zabavne in imajo lahko od
lično problemsko vsebino – prav zato 
so po mojem mnenju vredne truda in 
jih imam tako rada. Ne predstavljam si 
sveta brez slikanic.

Avtorja o sebi Avtorice o knjigah

Preberite pismo 
 presenečenja,  
ki ga je za vas  
napisal avtor  

knjige.

Zabavajte se  
z zanimivimi 
nalogami iz 

Ustvarjalnikov.

Zbirajte 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. 



• V Sloveniji imamo res veliko gozdov in v njih živi okrog tisoč medvedov. Kdor je 
pogumen, se lahko prijavi na gozdni izlet, ki vključuje opazovanje medvedov v 
naravi. Če ima srečo, jih tudi zagleda in jih lahko fotografira. Medvedi so tudi sicer 
prisotni v naših življenjih. Kadar je Slovenec jezen, vzklikne: »Tristo medvedov!« In če 
je zelo jezen, zakriči: »Tristo kosmatih medvedov!« 

• Tradicionalna slovenska sladica, ki ne manjka na nobeni praznični mizi, je potica. To 
je jed iz vzhajanega testa z bogatim nadevom iz orehov, sladkorja, smetane, ruma 
in še česa. Pridite kdaj naokrog in jo pokusite! Dandanes jo lahko kupite tudi v bolje 
založenih trgovinah in vam je ni treba peči doma. Pa dober tek!

Zanimivosti o državah

SLOVENIJA 
Majda Koren

• Vas Bukchon Hanok je tradicionalna korejska vasica v srcu korejskega glavnega mesta 
Seul. Ko sem prvič prišla tja, so me najbolj navdušile ulice, na katerih se srečujeta 
preteklost in sedanjost. V najrazličnejših trgovinah boste našli kopico starih predmetov, 
umetniška dela, tradicionalna oblačila ... Med nadvse prijetnim sprehodom po lepih 
uličicah vasice boste lahko pokusili tudi raznovrstno korejsko hrano. 

• Otok Jeju je priljubljena turistična destinacija. Zelo je obiskan (let iz Seula do otoka 
traja približno eno uro) zaradi čudovite narave, v katero Korejci in turisti pobegnejo iz 
zadušljivih mest. Predvsem spomladi so veter, nebo, trava, drevesa in morje kot stari 
prijatelji, pri katerih si vedno dobrodošel. Otok vas bo popolnoma očaral: začutili 
boste, da čas tukaj teče zelo počasi.

• V mestu Goyangsi je knjigarnica in kavarnica Raviv books, ki bi jo želela prav posebej 
predstaviti, saj je v Koreji sicer ogromno čudovitih knjigarn in kavarn. Všeč so mi 
mesta, kjer sobivajo knjige in dobra kava, in v Raviv books pogosto najdem zatočišče, 
kadar se želim odpočiti od vsakdanjega vrveža. Rada najdem takšna posebna mesta, 
kjer se lahko usedeš, pišeš in popiješ kavo, nato pa domov prineseš čudovito knjigo, 
na katero naletiš v knjigarnici, da si z branjem zbistriš misli.

JUŽNA KOREJA 
Lilia

• Vsi poznamo kravate, peresa in morske orgle, zaradi katerih je Hrvaška, majhna država ob 
Jadranskem morju, zaslovela po vsem svetu. To je dežela z veliko sonca, morja in otokov, 
v njej pa najdete tudi najmanjše mesto na svetu. Hum, mestece v Istri, ima le okrog 20 
prebivalcev. Dolg je približno 100 metrov, širok pa 30 metrov!

• Na Braču, hrvaškem otoku, je plaža, ki vsak dan spreminja svojo obliko! Pesek na plaži 
Zlatni rat se namreč zaradi vpliva vetra, morskih tokov in valov premika.

• Ste vedeli, da ena najbolj priljubljenih pasem psov izvira iz Hrvaške? Dalmatinec je 
srednje velik pes, ki je bele barve in ima črne pike. Vzrejen je bil za pašo ovac, je igriv in 
zvest, odličen čuvaj in zelo pozoren do otrok.

• Da smo sploh lahko zapisali zanimivosti o Hrvaški, so morali nekoč izumiti črke. Prva 
pisava, v kateri so bila zapisana besedila v hrvaščini, je bila glagolica, in sicer že v 10. 
oziroma 11. stoletju. Cirilica se je začela uporabljati v 12. stoletju, latinica pa šele v 14. 
stoletju.

HRVAŠKA 
Danijela Varga

• Na predvečer gregorjevega, 12. marca, ko je po starem julijanskem koledarju enakonočje, 
so včasih, predvsem na Gorenjskem, po potokih in rečicah spuščali »gregorčke«. To so 
bile majhne lesene hiške, barčice ali drugi leseni predmeti, v katerih so gorele sveče in jih 
razsvetljevale. Rokodelci so tako simbolno v vodo »vrgli luč«, saj je zaradi daljšega dneva 
pri svojem delu niso več potrebovali. V ljudskem izročilu je znan rek »gregorjevo, ko se 
ptički ženijo«, ki praznik povezuje z začetkom pomladi in tudi z zaljubljenci.

• Ob slovenski obali, v Sečovljah in Strunjanu, boste opazili prav posebno krajino, 
razdeljeno na nekakšne parcele, bazene, včasih zalite z vodo, včasih pa polne velikih 
belih kupov – soli. To so soline, kjer še vedno pridobivajo sol na starodaven način, ročno, 
kot so tamkajšnje prebivalce pred 700 leti naučili solinarji z otoka Paga. Ko sonce in veter 
izkristalizirata sol iz morske vode, jo solinarji poberejo, pravijo, da jo »požanjejo«. Kadar 
je letina zelo dobra, je te soli lahko celo 5000 ton – kar težko si je predstavljati, koliko 
belih kupov je to!

Andreja Peklar



• Nihče ne ve, od kod je prišlo ime Litva. Litovci svojo državo imenujemo LIETUVA. 
Ena od mnogih razlag izvora imena pravi, da ime prihaja iz besede LIETUS, kar v 
slovenščini pomeni dež. To pomeni, da je Litva dežela dežja. In to je skoraj res. Tu 
veliko dežuje in prav zato je Litva tako krasna dežela za najrazličnejše umetnike. Ker 
nenehno dežuje, ne moreš početi nič drugega, kot da ostaneš doma in ustvarjaš.
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LITVA
Kęstutis Kasparavičius

• Estonija je majhna država in ima tudi malo prebivalcev – le 1,3 milijona. Estonci 
obožujemo svojo državo, še posebej naravo; morje, krasne gozdove in močvirja. 
Estonska poletja so zelo kratka, zime pa dolge, mrzle in temne, saj so dnevi takrat 
krajši – v decembru sonce zaide že ob 15.20. Ljudje so takrat pogosto godrnjavi, 
tihi in zaspani, pomanjkanje sončne svetlobe veliko ljudi tudi potre. Nasprotno so 
poletni dnevi zelo dolgi – v juniju se stemni šele po 23. uri, sonce pa vzide že ob 4. 
uri zjutraj in zaradi obilice sonca so ljudje veseli in zgovorni. Če želite preživeti čas z 
veselimi Estonci, nas zagotovo obiščite poleti, če pa se z nami raje ne bi pogovarjali 
ali če bi želeli z nami celo jokati, potem je obisk zimske Estonije dobra zamisel. V obeh 
primerih ste dobrodošli!

ESTONIJA 
Piret Raud

• Ohrid v Severni Makedoniji je pravi biser – ko obiščete Makedonijo, si morate nujno 
ogledati to mesto. Leži na obali čudovitega Ohridskega jezera, enega od najglobljih 
in najstarejših evropskih jezer, ki slovi po edinstvenem vodnem ekosistemu z več kot 
200 endemičnimi vrstami. Ohrid slovi po izjemni arhitekturi, ozkih uličicah, starih 
hišah, cerkvah in mošejah. Nekoč je imelo to mesto neverjetnih 365 cerkva, po 
eno za vsak dan v letu, zato so ga imenovali »balkanski Jeruzalem«. Tako Ohrid kot 
Ohridsko jezero sta uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine.

• Kanjon Matka je ena najlepših naravnih znamenitosti v bližini glavnega mesta Skopja. 
Kanjon je zelo priljubljena turistična točka v Severni Makedoniji in dom številnim 
srednjeveškim samostanom. V njem najdete tudi deset jam; na primer jamo Vrelo, za 
katero še vedno ni znano, kako globoka je – nekateri domnevajo, da bi lahko šlo za 
najglobljo podvodno jamo na svetu. Jama je bila v projektu New 7 Wonders of Nature 
uvrščena med 77 največjih naravnih znamenitosti na svetu.

• Severna Makedonija je ena redkih dežel, v katerih živi balkanski ris. Gre za največjo 
mačko na Balkanu in za ogroženo vrsto; v Makedoniji naj bi jih bilo le še 35 do 40, 
večinoma so bili opaženi v narodnem parku Mavrovo. Balkanski ris je v Severni 
Makedoniji narodni simbol; njegova podoba krasi kovanec za pet denarjev.

SEVERNA MAKEDONIJA
Biljana S. Crvenkovska

• Belgija je majhna država, kakšne tri ure traja vožnja od hribov do obale Severnega 
morja – morja s precej sivo vodo in močnim plimovanjem. V Belgiji govorimo dva 
jezika; v eni polovici francoščino in v drugi nizozemščino. Toda ne glede na to, kateri 
jezik govorimo, večina Belgijcev obožuje dobro hrano (čokolado, pomfrit, radič) in 
šport (nogomet in kolesarjenje). Belgijci imamo (včasih) čuden smisel za humor. Naš 
najbolj znan kip, na primer, je deček, ki lula. In če kdaj uspete priti v vesolje, boste od 
tam lahko videli Belgijo. Kajti Belgija je svetovni prvak v uličnih lučeh.

BELGIJA
Stefan Boonen

• Finska je država, ki poleti pozabi ugasniti luč. No, tako se vsaj zdi! Zaradi noči brez noči 
(sonce na severu nikoli ne zaide) se poletje pri nas zdi dolgo. Nekateri prebivalci naše 
dežele so gotovo že razmišljali o tem, ali bi se dalo poletno svetlobo kako shraniti za 
zimo; morda bi jo lahko ujeli v kozarce za vlaganje? Pozimi je namreč pri nas zelo, zelo 
temno. Toda zaenkrat je ljudem uspelo nabrati in v kozarčke shraniti le borovnice in 
druge gozdne sadeže. Tudi tako je mogoče ohraniti del poletja za zimo. 

• Naša država se imenuje Finska. Nekateri pravijo, da ime izvira iz stare besede za človeka. 
In res, če si ogledamo našo državo na zemljevidu, po obliki spominja na osebo, ki ima 
dvignjeno roko in je oblečena v krilo. Morda pa je roka Finske dvignjena prav zato, ker 
poskuša ujeti sončne žarke. Kaj pa vi mislite?

FINSKA
Kaisa Happonen in Anne Vasko



Čim bolj iskreno odgovori na spodnja 
vprašanja!

1. V kakšni družbi najraje tičiš?

a) Četudi pogosto ravnam drugače, kot 
od mene pričakuje družba, glede nje ni
sem izbirčen/a. Z veseljem se podružim s 
komer koli, tudi z detlom, ki trka po deblu, 
s kolono mravelj ali metuljem.

b) Moje vragolije bratu/sestri včasih niso 
najbolj všeč, a kadar nima časa za skupno 
zabavo in igro, se neznansko dolgočasim! 

c) Moj brat oziroma moja sestra je ved
no za hece! Pustolovščin nama nikoli ne 
manjka, pomiriti pa me zna tudi v stresnih 
situacijah, na primer na prvem potovanju 
z vlakom.

č) V dvoje je najlepše! Z mojo ljubeznijo 
spijeva čaj, pojeva kakšen krof, skočiva pa 
tudi na morje ali v tujino.

d) Kamor koli se odpravim, najdem nove 
prijatelje, s katerimi počnemo kaj un poco 
divjega.

2. S čim se najraje ukvarjaš?

a) Rad/a opazujem svet okrog sebe; po
leti gozd kar vrvi od življenja, pozimi, ko 
vse počiva, pa je še posebej zanimiva igra 
snežink.

b) Ste že kdaj rimarili ribam? No, posku 
site – ribolov tako postane nekaj po
sebnega. Kadar kakšno ušpičiš, je vse še 
veliko bolj zabavno!

c) Na vsakem koraku si izmišljam nenavad
ne iznajdbe in nore izume, ki mi popestrijo 
delo in vznemirljiva potovanja.

č) Najraje vohljam za nepridipravi, 
popravljam velike in male krivice. Pravici 
je na koncu vedno zadoščeno!

d) Nevarni triki, skakanje z Vratolomne ska
le, izvajanje zibanca – vse je treba poskusiti, 
tudi če kdaj padeš. Kako bi se česa naučili, 
če bi nam vse uspelo že prvič?

3. Kako bi se opisal/-a?

a) Malo sem zasanjan/a in zelo radoživ/a. 
Pogosto me zanimajo stvari, ki drugih ne, 
toda ponosen/a sem, da sem poseben/a.

b) Živahen/a sem in prebrisan/a, jezik mi 
vedno teče kot namazan!

c) Pravijo, da sem res top – bister/a, domi
seln/a in iznajdljiv/a.

č) Svojemu delu sem zelo predan/a, rad/a 
pomagam vsakomur in imam izostren čut 
za pravičnost.

d) Domišljiji vedno pustim prosto pot! 
Čeprav sem včasih sprva nekoliko plah/a, 
mi poguma res ne manjka!

Pozor, rešitev! 

Če si največkrat obkrožil/a odgovor:

a), potem si najbolj podoben/a Muri 
iz slikanice Muri in borovnica Kaise 
Happonen in Anne Vasko. Hitro vzemi 
knjigo v roke ter spoznaj to čudovito 
malo medvedko.

b), si najbolj podoben/a Živi iz knjige 
Zarja in Živa: Nabrita šolarka sester No
pola. Poišči knjigo in ugotovi, kakšen 
načrt si izmisli Živa, da bi se namesto 
sestre udeležila šolskega izleta.

c), si najbolj podoben/a Binetu iz knjige 
Tine in Bine na vlaku Aino Havukainen in 
Samija Toivonena. Skoči v knjižnico in 
preveri, kaj vse sta brata iz Čudne Gore 
doživela na prvem potovanju z vlakom.

č), si najbolj podoben/a inšpektorju 
Jožetu iz stripa Inšpektor Jože Majde Ko
ren in Damijana Stepančiča. Ob branju 
stripa te bosta poleg Jožeta, čistokrvne
ga jazbečarja, kratkočasila dva tatinska 
pujsa po imenu Kapo in Bundo. 

d), si najbolj podoben/a Teu iz knjige 
Tabor Bravo Stefana Boonena in Mel
vina. Preberi knjigo – v taboru Bravo 
boš odkril/a skrivne kotičke. Padci so 
dovoljeni in barva se čez črto!

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

ZABAVNI KVIZ
Kateremu književnemu junaku ali junakinji si najbolj podoben/-a?

Razvedrilo

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.
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LABIRINT
Pomagaj Tinetu najti pot do Bineta.

POIŠČI RAZLIKE
Poišči in obkroži 7 razlik na ilustraciji iz knjige Zarja in Živa: Nabrita šolarka.

Razvedrilo Razvedrilo



Komu je projekt 
NMK namenjen? 

Projekt NMK je namenjen 
otrokom, starim od 4 do 
10 let. Z njim lahko pope
strite ure slovenskega jezi
ka, likovnega in glasbene
ga pouka, ga izvajate pri 
izvenšolskih dejavnostih 
ali v podaljšanem bivanju.

Dvigajmo bralno kulturo z Našo malo knjižnico!

Odlična možnost za 
poglab ljanje, bogatenje vrtčevskega 

kurikula. Izkazalo se je, da smo skozi projekt lahko 
uresničevali prioritetne naloge sodobnega vzgojnoizo

braževalnega dela našega zavoda (posebej vrtca), npr. for
mativno spremljanje, varno in spodbudno učno okolje, bralna 
pismenost ..., kjer so bili vsi otroci aktivni, vključeni, se počutili 
varne in sprejete! Veliko uspehov v projektu, predvsem pa še 
naprej tako odličen izbor knjižnih gradiv tudi v prihodnje! 

Nataša Litrop, OŠ Franceta Prešerna 
 Črenšovci, Enota vrtec

Menim, da sta 
Ustvarjalnik in sam projekt odlično 

zasnovana. Naloge so pestre, ustvarjalne 
in drugačne. Otroci z njimi pridobijo še neki 

drug pogled na knjigo in prebrano delo. Odlična 
zamisel se mi zdi, da ob tem predstavijo tudi avtorja 
in njegovo državo. Zagotovo bomo tudi drugo leto 

izvajali naloge iz vašega projekta. 

Simona Škvarč, OŠ Leskovec  
pri Krškem

Izbor knjig je bil 
letos edinstven. Otroci so 

z užitkom poslušali in reševali 
naloge v Ustvarjalniku. Vedno so 

bili navdušeni, ko smo uro slovenščine 
popestrili z branjem knjig z vašega 

seznama. Tudi kviz je bil super izpeljan. 
Hvala vam.

Alenka Godnik, POŠ 
Kostanjevica na Krasu

Nad projektom 
smo vsako leto navdušeni. 

Otroci z veseljem sodelujejo, 
Ustvarjalniki so izredno domiselno 

sestavljeni, poučni in privlačni. Zmaga 
pa zaključni kviz, ki je mega kul! :)))

Simona Napast, OŠ Fram

KAJ SE O PROJEKTU GOVORI ...
Mnenja mentoric in mentorjev o projektu Naša mala knjižnica

K bralnemu  
projektu NMK 

se lahko prijavite 
najpozneje do  
28. septembra  

2022.

 
Vaš projekt je 

odličen. Učenci z veseljem 
sodelujejo in izbirajo naslednjo knjigo, 

ki jo bomo brali. Izziv in zabava so jim nalo
ge v Ustvarjalniku in radi ustvarjajo za nagradne 

naloge. Urejajo knjižne kotičke v razredu, menjujejo 
svoje knjige v Menjalnici knjig in bolje skrbijo za knjige. 

Bralni vlak pa zmaga, saj je odlična motivacija za branje. Naši 
petarčki so si, po ideji Mine HB, napisali pismo, ki so ga izročili 
mentorici, ta pa jim ga bo vrnila na njihovi valeti v 9. razredu. Z 
vašim projektom opažam, da so učenci bolj pozorni na knjige in 
njihove avtorje in se o prebranih knjigah več pogovarjajo. Veseli 

smo, da smo vas našli! :) Le tako naprej!

Nina Štefanec, OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana

S projektom smo 
bili zelo zadovoljni, saj so 

izbrane knjige posebne, zanimive, 
z izbranimi in lepimi ilustracijami, ki 

so pritegnile učence. Zelo pohvalno je, da 
založba na tako raznolike načine spodbuja 

branje v šoli. Mi smo izvedli kviz, ki je bil zelo 
dobro sprejet med učenci, prav tako so bila iz
redno smiselno sestavljena vprašanja. Projekt 

bomo zagotovo še vključili v naše delo.

Alenka Čokl, OŠ Planina pri Sevnici

Kaj se bo dogajalo? 

Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim 
otrokom razdelili USTVARJALNIKE z izvirni
mi nalogami na temo predstavljenih knjig. 
Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvar
jalnost otrok dodatno spodbujale zanimive 
aktivnosti ter številne nagradne naloge.

• Pri IZMENJAVI LITERARNEGA 
JUNAKA vas vabimo, da izdelate 
lutko literarnega junaka ali junaki
nje. 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 ilustra
cijami, na katere boste lahko zapisali 
svoje mnenje o prebranih knjigah. 

• Razred, ki bo sestavil najdaljši 
BRALNI VLAKEC, bomo bogato 
nagradili. 

• Organizirali bomo LIKOVNO- 
-LITERARNI NATEČAJ Naša mala 
knjižnica. 

• Izvedli bomo superzabavni KVIZ 
NMK, v katerem se bo pomerilo več 
šol naenkrat. 

• Pridružili se nam boste lahko pri 
VIRTUALNIH OBISKIH avtorjev in 
ilustratorjev. 

• Spremljajte nas na FBstrani Naša 
mala knjižnica.

Kako se prijavite? 

Če se želite vključiti v projekt, izpolnite pri
javnico, ki jo najdete na spletni strani www.
nasamalaknjiznica.si (oziroma jo dobite pri 
potnikih našega distributerja Avrora AS), ter 
jo najpozneje do 28. septembra 2022 poš
ljite na enaslov sodobnost@guest.arnes.si 
ali jo oddajte pri potnikih Avrora AS. Prijavite 
se lahko tudi prek elektronske prijavnice,  
ki jo najdete na spletni strani 
www.nasamalaknjiznica.si. 

Komplet knjig 1 lahko dobite za 119,40 
EUR, Komplet knjig 2 pa za 128,40 EUR. Ob 
nakupu vsakega kompleta knjig iz projekta 
šoli oziroma vrtcu pripada 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 01/4372101.




