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Tedenske novosti 8/2020
Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe
ZMIGAJ SE!
Roger Frampton
Prevod: Maja Šukarov
MKZ
ISBN/EAN: 9789610156260
Število strani: 160
Mere (mm): 193 x 235
Teža (g):
Vezava: poltrda
Redna cena z DDV: 22,98 EUR
Datum izida: 28. 02. 2020
Prvi prodajni dan: 03.02.2020

Včasih ste z lahkoto čepeli, se v predklonu dotaknili do tal, naredili preval ... Britanski gibalni trener je
prepričan, da si lahko gibljivost – ne glede na starost! – ponovno pridobite. S priročnikom Zmigaj se! vas bo
popeljal
skozi
kratkočasne
vaje,
s
katerimi
boste
postali
bolj
razgibani.
Gibljivosti namreč ne izgubimo zaradi let, ampak zaradi sedenja. Posledica so težave s hrbtenico, mišicami in
sklepi, ki vodijo v kronične bolečine. Toda bolečina ni nujna! Gibalni trener
Roger Frampton vas bo strokovno popeljal skozi kratkočasne vaje, ki vam bodo vzele samo 10 minut.
Ne pozabite: človeško telo je ustvarjeno za gibanje, zato si povrnite gibljivost, ki vam je prirojena,
z zgolj 10 minutami zabavne vadbe na dan!

MALA ALMA NA VELIKI POTI
Milan Dekleva, zasnovala Huiquin Wang
Prevod: Huiquin Wang
Zbirka: Velike slikanice
MKZ
ISBN/EAN: 9789610158004
Število strani: 32
Mere (mm): 205 x 260
Teža (g):
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 19,99 EUR
Datum izida: 26. 02. 2020

Prvi prodajni dan: 28. 02. 2020
Dvojezična slovensko-kitajska slikanica Mala Alma na veliki poti predstavlja življenjsko zgodbo pisateljice in
svetovne popotnice Alme M. Karlin. Huiqin Wang še posebej osvetljuje Almine povezave s Kitajsko in odstira
njene zgodovinske dosežke medkulturnih povezav.

KU KU, KDO SE SKRIVA TU?
Saleina Thorsten
Prevod: Jelena Isak Kres
MKZ
ISBN/EAN: 9789610155546
Število strani: 18
Mere (mm): 161 x 161
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Teža (g):
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 9,99 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020
Prvi prodajni dan: 28. 02. 2020

Uganjuj in se zabavaj! Preberi uganko in ugotovi, o kateri živali govori. Nato pokukaj pod zavihek. Je tvoja
rešitev pravilna?

Ponatisb87b
JAZ
Philip Waechter
Ilustracije: Philip Waechter
Prevod: Sanda Šukarov
MKZ
ISBN/EAN: 9788611174808
Število strani: 60
Mere (mm): 160 x 160 x 11
Teža (g): 255
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 12,99 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020

Ponatis darilne slikanice. Ljubim življenje in vem, kaj hočem. Imam veliko in pogumno srce, lepoto in pamet,
ampak včasih pridejo dnevi, ko to ni dovolj ... Knjiga za vsakogar, ki ima koga rad.

PASJI MOŽ
Dav Pilkey
Prevod: Boštjan Gorenc Pižama
MKZ
ISBN/EAN: 9789610145530
Število strani: 242
Mere (mm): 150 x 208 x 24
Teža (g): 559
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 17,99 EUR
Datum izida: 26. 02. 2020

Se spomnite znamenitega kapitana Gatnika? Pa Grege In Klemna? No, Grega in Klemen se vračata. Tokrat sta
ustvarila najboljšega policaja s pasjo glavo, Pasjega moža. To je pasma pravice! Akcija, napetost, romantika in
štosi.

PASJI MOŽ: POVEST O DVEH MUCKIH
Dav Pilkey
Prevod: Boštjan Gorenc Pižama
Zbirka: Pasji mož
MKZ
ISBN/EAN: 9789610151494
Število strani: 256
Mere (mm): 150 x 208 x 24
Teža (g): 585
Vezava: trda
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Redna cena z DDV: 17,99 EUR
Datum izida: 26. 02. 2020

Tretje prigode priljubljenega Pasjega moža. V času teme in brezupa, ko napadajo vedno novi nenavadni podleži,
je lahko edini rešitelj en in edini Pasji mož! Spoprime se z zlobnimi kosmatinci in sklepa nova zavezništva ter z
bistroumnostjo in čekani ohranja red v domačem mestu.

MELJE, MELJE, MLINČEK
Anja Štefan
Ilustrirala: Marjanca Jemec Božič
Zbirka: Cicibanov vrtiljak
MKZ
ISBN/EAN: 9789610128830
Število strani: 56
Mere (mm): 210 x 268 x 11
Teža (g): 480
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 22,99 EUR
Datum izida: 26. 02. 2020
Prvi prodajni dan: 28. 02. 2020

Slikanica Anje Štefan in Marjance Jemec Božič, v kateri petelinček otrokom namelje sedem prijaznih, barvno
ilustriranih živalskih pravljic za lahko noč.

PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA
Polonca Kovač
Ilustriral: Aco Mavec
Zbirka: Deteljica
MKZ
ISBN/EAN: 9788611146140
Število strani: 88
Mere (mm): 170 x 200 x 13
Teža (g): 315
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 19,99 EUR
Datum izida: 26. 02. 2020

Pet kužkov je prisrčna zgodba o majhnih jazbečarjih, katerih imena se začenjajo na črko B, vsak od njih pa ima
prav poseben značaj.

ENCI BENCI NA KAMENCI
Roman Gašperin
Ilustracije: Zvonko Čoh
Zbirka: Žlabudron
MKZ
ISBN/EAN: 9788611165486
Število strani: 108
Mere (mm): 210 x 210 x 16
Teža (g): 585
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 19,95 EUR
Datum izida: 25. 02. 2020
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Pred tridesetimi leti je pri osnovni šoli F. S. Finžgarja v Lescah izšla prva knjiga iz legendarne serije Enci benci na
kamenci, ki si jo je zamislil Roman Gašperin. 50 otroških pesmic in izštevank je odlično zaživelo ob hudomušnih
Čohovih ilustracijah.
Predajale so se od ust do ust, se spreminjale in skozi več generacij spremljale slovenske otroke pri različnih
igrah. Z njimi se preštejejo pred lovljenjem in skrivanjem, ali pa jih zdrdrajo kar tako. Doslej so izšle že štiri
knjige v skupni nakladi preko 60.000 izvodov.

ENCI BENCI NA KAMENCI 2
Roman Gašperin
Ilustracije: Zvonko Čoh
Zbirka: Žlabudron
MKZ
ISBN/EAN: 9788611151595
Število strani: 104
Mere (mm): 210 x 210 x 16
Teža (g): 602
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 19,95 EUR
Datum izida: 25. 02. 2020

Pred tridesetimi leti je pri osnovni šoli F. S. Finžgarja v Lescah izšla prva knjiga iz legendarne serije Enci benci na
kamenci, ki si jo je zamislil Roman Gašperin. 50 otroških pesmic in izštevank je odlično zaživelo ob hudomušnih
Čohovih ilustracijah.
Predajale so se od ust do ust, se spreminjale in skozi več generacij spremljale slovenske otroke pri različnih
igrah. Z njimi se preštejejo pred lovljenjem in skrivanjem, ali pa jih zdrdrajo kar tako. Doslej so izšle že štiri
knjige v skupni nakladi preko 60.000 izvodov.

ENCI BENCI NA KAMENCI 3
Roman Gašperin
Ilustracije: Zvonko Čoh
Zbirka: Žlabudron
MKZ
ISBN/EAN: 9789610101000
Število strani: 104
Mere (mm): 210 x 210 x 16
Teža (g): 536
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 19,95 EUR
Datum izida: 25. 02. 2020
Prvi prodajni dan: 28. 02. 2020

Pred tridesetimi leti je pri osnovni šoli F. S. Finžgarja v Lescah izšla prva knjiga iz legendarne serije Enci benci na
kamenci, ki si jo je zamislil Roman Gašperin. 50 otroških pesmic in izštevank je odlično zaživelo ob hudomušnih
Čohovih ilustracijah.
Predajale so se od ust do ust, se spreminjale in skozi več generacij spremljale slovenske otroke pri različnih
igrah. Z njimi se preštejejo pred lovljenjem in skrivanjem, ali pa jih zdrdrajo kar tako. Doslej so izšle že štiri
knjige v skupni nakladi preko 60.000 izvodov.
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PIKIJEV PRVI BESEDNJAK
Eric Hill
Prevod: Andreja Peček
Zbirka: Izven
MKZ
ISBN/EAN: 9789610101451
Število strani: 16
Mere (mm): 235 x 287 x 15
Teža (g): 630
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 17,99 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020

V tej bogato ilustrirani knjigi Piki najprej predstavi svoj dom. Kdor zjutraj pokuka skozi kuhinjsko okno, ga lahko
vidi, kako jemlje pomarančni sok iz hladilnika. Mamica pripravlja sirove sendviče in kmalu omamno diši.
Spoznajte še, kako Piki preživlja dan na kmetiji, v šoli, na vrtu, na plaži, med pospravljanjem in na vrtni zabavi za
svoj rojstni dan? Imenitno. Otrok se bo zabaval ob Pikijevih dogodivščinah in se hkrati naučil veliko novih besed.

PIKIJEVE ZGODBICE ZA LAHKO NOČ
Eric Hill
Prevod: Marjana Hönigsfeld Adamič
Zbirka: Piki
MKZ
ISBN/EAN: 9788611156774
Število strani: 78
Mere (mm): 227 x 287 x 13
Teža (g): 650
Redna cena z DDV: 22,98 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020

Ponatis desetih zgodbic, ki jih Pikijeva mama zvečer bere malemu psičku: Piki spušča zmaja v vetrovnem dnevu,
se s prijatelji igra na snegu, z babico in dedkom obišče sejem. Zgodbicam z veseljem prisluhnejo tudi sova, žaba
in krt na okenski polici. Slikanica je primerne tudi za bralce začetnike.

KJE JE PIKI?
Eric Hill
Prevod: Marjana Hönigsfeld Adamič
Zbirka: Izven
MKZ
ISBN/EAN: 9788611042671
Število strani: 20
Mere (mm): 221 x 216 x 10
Teža (g): 300
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 12,99 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020

Ponatis prikupne slikanice z zavihki. Piki je spet poreden! Le kje tiči? Pokukaj pod zavihke in odkrij, kje se skriva.
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OHO, ČIGAVA RITKA PA JE TO?
Saleina Thorsten
Prevod: Jelena Isak Kres
Zbirka: /
MKZ
ISBN/EAN: 9789610136385
Število strani: 20
Mere (mm): 151 x 161 x 18
Teža (g): 277
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 9,95 EUR
Datum izida: 21. 02. 2020

Ponatis hudomušne slikanice z zavihki za najmlajše bralce, ki bodo v družbi male miške in zabavnih verzov
odkrivali in spoznavali živali z malo drugačne perspektive.

Revije
CICIDO, MAREC 2020
Odgovorna urednica: Maja Žugič
Revije Založništva revij
MKZ
ISBN/EAN: 9 771408 678047
Število strani: 56
Mere:
Teža: Vezava:
Redna cena z DDV: 4, 53 € za naročnike v vrtcu/v šoli, 4,78 € za individualne naročnike, 5, 70 € v prosti prodaji
Datum izida: 5. 3. 2020

Cicido že 22. leto vabi predšolske otroke v svet pravljic, pesmic, ilustracij, igrivih nalog … Prinaša umetniške,
poučne in zabavne vsebine: imenitne ljudske pravljice in kratke pripovedi iz otroškega vsakdanjika, domišljijske
pripovedi, slikopise in zgodbe v slikah za spodbujanje predbralnih veščin, pesmice za prepevanje, likovne
delavnice, naravoslovne strani, naloge z nalepkami … Združuje besedila različnih žanrov in vrhunske ilustracije.
Spodbuja logično mišljenje, spretnosti in ustvarjalnost. Revijo ustvarjajo vrhunski avtorji, ilustratorji, psihologi,
pedagogi in drugi strokovnjaki.
Marčna naslovnica, delo Tanje Komadina, motiviko zajema iz uglasbene uganke. Tudi v 22. letniku revije se
igramo z malčki iz vrtca Pri veseli kravi Jelke Godec Schmidt. Kot zgodbo v slikah – z ilustracijami Maje Kastelic –
beremo priredbo slovenske ljudske pesmi Srečali smo mravljo. Nasmejemo se ob črtici Anite Leskovec Tri lisičke
in ilustracijah Ane Košir. Ob ilustracijah Ane Zavadlav se vživimo v nežno lirsko pesem Copatki Andreje Borin.
Beremo malo drugačno – zelo pametno in korajžno – ljudsko pravljico o kozi in sedmih kozličkih, ki jo razgibano
ilustrira Marta Bartolj.
Z biologinjo Jelko Pogačnik sprašujemo, razmišljamo in iščemo odgovore o pojavih in dogajanjih v naravi.
Rubrika Maje Žugič in Andreje Peklar je namenjena pogovoru in igri z malčki: kaj dela žabica, kako se igra ona in
kako se igramo mi. Izhodišče za pogovor o čustvih pa je rubrika psihologinje Martine Peštaj, ki jo dopolnjuje
ilustracija Ane Košir. V tehnični delavnici pedagoginja Petra Primc Marko otroke in odrasle povabi k lepljenju,
barvanju, risanju. Tokrat izdelamo ptička. Marčna Cici Vesela šola nas popelje po cestah in železnicah čez
mostove in skozi predore. V prilogi Se igram in mnogo znam čaka malčka in njegove odrasle veliko gradiva za
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pogovor, ustvarjanje, igrivo učenje … Silva Karim vsak mesec vabi na obisk ene od slovenskih likovnih galerij. Za
ogled otroških likovnih izdelkov (Cici nabiralnik) pa vabljeni na www.cicido.si
Naslednja številka izide 6. 4. 2020.

CICIBAN, marec 2020
Odgovorna urednica: Slavica Remškar
Revije Založništva revij
MKZ
ISBN/EAN: 9 770350 88 7002
Število strani: 72
Mere:???
Teža:???
Redna cena obsežnejše št. z DDV: 4,70 € za naročnike v vrtcu in šoli, 4,98 za individualne naročnike, 5,90 € v
prosti prodaji
Datum izida: 2. 3. 2020

Ciciban je slovenska otroška revija z najdaljšo tradicijo. Že 75. leto otroke vabi v svet branja in pisanja. Prinaša
poučne in zabavne vsebine: imenitne ljudske pravljice, črtice iz vsakdanjika otrok in domišljije polne smešnice,
stripe in slikopise za bralce začetnike, pesmi za tiho in glasno branje, za petje in ples. Zanimiva besedila s
področja narave, okolja, socialnega učenja, športa, tehnike … širijo obzorja malih bralcev in bralk. Dovolj je tudi
nalog z nalepkami in didaktičnih nalog, s katerimi se otroci zabavajo in urijo logično mišljenje … Revija združuje
besedila različnih žanrov in vrhunske ilustracije. Ustvarjajo jo najboljši avtorji, ilustratorji, psihologi, pedagogi in
drugi strokovnjaki.
Ilustratorka Suzi Bricelj je na januarski naslovnici zajela sporočilo pesmi Zdolgočasena Branka Milavža Komelja.
Nasmejemo se ob črticah Gaje Kos Kaj imaš pa ti v žepu in ilustracijah Tanje Komadina ter Obvestilo Tinke Bačič
z ilustracijo Marte Bartolj, še posebej pa ob otroških šalah oziroma anekdotah z ilustracijo Ane Košir. Nadvse
zabavno je brati Kvartičeve okretne verze o sicer hudo resnih temah: o potresu in poplavi, se preizkusiti v
reševanju dopolnjevank in ugank. Pomagajo nam ilustracije Zvonka Čoha. Ljudsko pesem Pastirček in divji mož
lahko odigramo oziroma jo gibalno-plesno izrazimo; ob nemški ljudski pravljici Tri vretena pa se pogovarjamo o
človeških stiskah, ki povzročijo, da kak otrok ne more živeti s svojimi biološkimi starši. Takrat je zelo dobra
rešitev posvojitev. Februarja nam ciklus v Starih časih na deželi (Cvetka Sokolov, ilustracija Anka Kočevar)
nazorno predstavi, kako so v gospodinjstvih pred vpeljavo vodovoda prali perilo. V stripu nadaljevanki o
Cicibandi Tomaža Tomšiča in Jelke Godec Schmidt polpošasti in pošasti spoznavajo šolo, učitelje, drug drugega
in sami sebe.
Marčna Cici Vesela šola nas popelje po poteh in železnicah čez mostove in skozi predore. Poljudna rubrika
biologa Rudija Ocepka nas spet vodi med rastline in živali Arboretuma Volčji Potok, fizik Andrej Guštin pa nas
uči opazovati, postavljati radovedna vprašanja in preizkušati.
V prilogi Zmorem. Znam. Sama! Sam! ne manjka raznovrstnih igrarij: križank, skrivalnic, zank in zavozlank. Tudi
takih z nalepkami. V novinarskem delu sledimo Pižamovi bradni znački, Kinodvorovim filmom in Časorisu.
Silva Karim nas spet popelje k izbrani umetnini ene od slovenskih galerij. Otroške likovne in literarne izdelke
objavljamo v kontaktni rubriki Cici nabiralnik na www.ciciban.si.
Naslednja številka izide 1. 4 2020.
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