
Irena Zevnik: Blaževi zemljevidi 

Avtorica Irena Zevnik, učiteljica s Ponikve, nas razveseljuje s slikanico, ki govori o fantu današnjih dni. Blaž je 

običajen fant, ki ga zanima risanje zemljevidov in biologija. Izposodi si nekaj stvari  svojih dveh sester in papirje iz 

mamine knjige receptov. Nikomur nič ne pove. Najbolj ga prevzame veliki Atlas starejše sestre Urške. Medtem 

ko silno zavzeto riše zemljevid domačega kraja in se že veseli trenutka, ko ga bo predstavil v šoli, ga presenetijo 

ostali družinski člani … Na koncu slikanice spoznamo življenje znamenitega kartografa Blaža Kocena, ki se je rodil 

leta 1821 na Hotunjah pri Ponikvi.  Njegove zemljevide poznajo  povsod po svetu. Kocenovi atlasi izhajajo že več 

kot 160 let in so atlasi z najdaljšo tradicijo na svetu. 

 

 

 

Darja Divjak Jurca: Vsak kaj zna 

Zajček občuduje žabo, ker odlično plava. Vrana se navdušuje nad zajčkovim tekom. Polž zavida vrani, ker zna 

leteti. Pajek se čudi polžu, ki ima svoj domek vedno s seboj … V čem so sami dobri, pa ne vidijo. Dokler v gozdu 

ne nastane hrušč in trušč in je treba stopiti skupaj. Kratka zgodba bo humorno nagovorila tako otroke kot 

odrasle. Natisnjena je z velikimi tiskanimi črkami in je  primerna za začetnike branja. Spodbudila bo 

razmišljanje o naših sposobnostih  zakaj smo najboljši takrat, ko znamo sodelovati z drugimi.  

 

 

  

 

 



 

Petra  Soukupová: Klub čudnih otrok 

Franta ima bolne noge in mora hoditi z berglami. Zaradi svoje prikrajšanosti je jezen in zato do ljudi pogosto 
hudoben. Desetletna Mila ima rada živali, Peter hodi v četrti razred, a je videti kot vsega boječ prvošolček. Katka 
poleg knjig nima nobenih prijateljev, počuti se debelo in grdo. Po spletu naključij se ti štirje otroci srečajo in začno 
skupaj preživljati čas. Prepoznajo se v svojih  čudnostih zaradi česar se tudi zbližajo. Iz teh stikov začno črpati pogum 
in moč za stvari, ki bi se jih sicer vsak zase nikoli ne lotili. Pred njimi je pustolovščina, ki jim bo spremenila življenje. 

 

 

https://www.mohorjeva.org/soukupova-petra

