
Mav Hrovat, Nina: Ozimnica. 
Ilustr. Marta Bartolj. Hlebce: Zala, 2020, 32 str. 
|C – B stopnja 
| Gozdne živali | ozimnica | pomoč | prijateljstvo | živali v domišljiji 
 

 

Prisrčna slikanica s prijaznim besedilom in igrivimi ilustracijami: za branje in pripovedovanje 

ob ilustracijah, za pogovor in veselje. Za otroke v predšolskem in zgodnjem bralnem 

obdobju, za družinsko branje, za pravljične ure. Poročanje v kakršnikoli obliki o pravljici 

lahko pride prav tudi za (predšolsko) bralno značko.       

Zgodbo "objema" razkošna ilustracija na veznih listih: na začetku slikanice je to bogata zlata 

jesen, na koncu pa lepa mrzla zima. Notri pa se dogajajo različne stvari, tudi vsestransko 

"poučne": treba je poskrbeti za ozimnico, čudovito je imeti prijatelje, da pomagajo, potem pa 

jih je treba nahraniti in prenočiti, in če to traja več dni, zaloge kopnijo. Z eno živalico pa 

veverici vendarle uspe pripraviti ozimnico in tudi na toplem prespati zimo.        

Več o slikanici, njenih ustvarjalkah in tudi nekaj strani slikanice na vpogled najdete na domači 

strani založbe: https://zalozba-zala.si/knjiga/ozimnica/  

 

Spodbude za branje: 

Za mlajše otroke: 

- Najprej preverim, če otroci vedo, kaj je ozimnica (= živila za čez zimo) in če poznajo žival 

podlesek (= gozdni glodavec mišje velikosti z rdečkasto rumenim, po prsih in tačkah belim 

kožuhom in s kosmatim repom; sicer pa je tudi trajnica, ki požene jeseni iz gomolja velik 

vijoličast cvet, žafran). Uporabljam Fran.si (pokukate pa lahko tudi v portal Franček)       

- Pravljico preberem tako, da otroci med poslušanjem ogledujejo ilustracije.  

- Otroke spodbujam, da pravljico obnovijo ob ilustracijah.  

- Primerjamo ilustraciji na veznih listih, jesen in zimo. 

https://zalozba-zala.si/knjiga/ozimnica/


 

- Pogovarjamo se o tem, zakaj veverica ni mogla pripraviti ozimnice, čeprav ji je pomagalo 

veliko gozdnih živali. Pa je sicer prav, da je prijazna s pomočniki in jim ponudi hrano in 

prenočišče? Zakaj je veverici nazadnje uspelo pripraviti ozimnico in s kom? Zakaj so se 

druge živali naveličale druženja z veverico? (Podlesek je tudi glodalec. Po potrebi se 

poučimo, katere živali so glodalci.)  

- Ne silim, da bi primerjali s prijateljstvom med otroki, ampak morda bo prišlo spontano do 

tega. (Druženje s podobnimi je lažje, uspešnejše.) 

 

Za otroke v 1. triletju OŠ: 

- Otroci v 1. razredu OŠ besedilo preberejo sami; morda bo v spodbudo tudi oklevajočim 

bralcem v 2. razredu.  

- Pogovarjamo se podobno kot z mlajšimi otroki, toda najbrž bolj poglobljeno in otroci bodo 

več prispevali iz svojih izkušenj. 

- Otroci pravljico odigrajo: razdelimo vloge (povezovalec, veverica, miška, jež, šoja, zajček, 

podlesek). Če je zanimanje večje, lahko vključimo tudi druge živali.       Ob ponovitvah 

opazujem, kaj vse otroci vnašajo v dogajanje (živali pomagajo veverici, jedo lešnike in se 

zabavajo, prespijo in potem tako nekaj dni, dokler se ne naveličajo).  

- Dobri bralci slikanico berejo otrokom v bližnjem vrtcu. Bi jih obiskali tudi s predstavico? V 

tem primeru bomo izbrali igrače - živali ali naredili iz papirja preproste lutke na palicah. 

(Medpredmetna povezava z likovnim poukom.) 

 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Pisateljica Nina Mav Hrovat je napisala več slikanic za to starostno obdobje otrok. 

Izposodimo si jih, prebiramo in ogledujemo, pustimo razstavljene več dni v knjižnem kotičku, 

da lahko otroci po želji posežejo po njih. Pisateljico morda povabimo na bralno srečanje. 

 
Mav Hrovat, Nina: Bober nogometaš. 
Ilustr. Tanja Komadina. Prev. Suzana Jeklic. Domžale: Nogometni klub Domžale, 2016, 26 str. 
| C | B- stopnja | poučni dodatek, večjezično | besedilo tudi v angleškem jeziku 
| nogomet, bobri, drugačnost, šport, živali v domišljiji 
 
Mav Hrovat, Nina: 2 naslova: En, dva , tri - slon!, Ne misli na slona. 
Ilustr. Ivan Mitrevski.  Dob : Miš, 2019, 21 str. 
| C |B – stopnja |velike tiskane črke 
skrivalnice – Sloni – Miselne igre – ustvarjalne slikanice / preobrazbe / domišljija / humor /  

 

 
 



Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja. 
Ilustr. Kristina Krhin. Dob pri Domžalah: Miš, 2016, 39 str. 
| C | B- stopnja | za uro pravljic 
| prijateljstvo / hvaležnost / miši / pomoč / živali v domišljiji / večjezično (v Priporočilnici) 
 

Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja: glasbena pravljica: scenarij za gledališko-glasbeno 
predstavo. Avtorica glasbe Bernarda Rakar. Notografija Tadej Lenarčič.  
Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 17 str.  

 
Mav Hrovat, Nina: Neredko!  
Ilustr. Suzi Bricelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 23 str. 
| C | 1 - stopnja | 
 
Mav Hrovat, Nina: O kralju, ki ni maral pospravljati. 
Ilustr. Suzana Bricelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. (Čebelica; 421), 15 str. 
| C | 1 - stopnja | za uro pravljic, proza 
| kralji, nered, pripovedovanje, razvajenost, vzgoja 
 
Mav Hrovat, Nina: O miški, ki je zbirala pogum. 
Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Velike slikanice), 21 str. 
| C | B- stopnja  
| miši, pogum, strah, živali v domišljiji, proza 
 
Mav Hrovat, Nina: Posluh, jazbec gre!  
Ilustr. Kristina Krhin. Dob pri Domžalah: Miš, 2020, 43 str. 
| C |B – stopnja 
| Jazbeci | Petje | Nestrpnost | gozdne živali | kesanje | nesreče | pomoč | prijateljstvo | zahrbtnost 
| živali v domišljiji | večjezično (v Priporočilnici) 
 
Mav Hrovat, Nina: Vprašanje za babico. 
Ilustr. Marta Bartolj. Dob pri Domžalah : Miš, 2020, 23 str. 
|C -  B stopnja 
| Stari starši in vnuki | Radovednost | babice | modrost | smrt | strah | življenje (v Priporočilnici) 
 
  

- Marta Bartolj je ilustratorka, ki je ilustrirala več slikanic za to starostno obdobje otrok. Nekaj 

smo jih predstavili tudi v Priporočilnici Bralne značke. Izposodimo si jih, prebiramo in 

ogledujemo, pustimo razstavljene več dni v knjižnem kotičku, da lahko otroci po želji posežejo 

po njih. Bi si tudi ilustratorka želela priti na srečanje? 

 
Bartolj, Marta: Kje si? 
Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 76 str. 
| C – 1. stopnja 
| Solidarnost | Mesto - Sodelovanje | Psi | Iskanje | empatija | pomoč | vsakdan | brez besedila   
(v Priporočilnici) 

 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/miska-zeli-prijatelja
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/posluh-jazbec-gre
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/vprasanje-za-babico
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kje-si


 
Mazi, Darka: Luka izgubi očka. 
Ilustr. Marta Bartolj. Jezero: Morfemplus, 2021, 32 str. 
| C – 1. stopnja 
| Očetje – Smrt –  Žalovanje –  Družina – otroci / dečki / mame / matere / čustvovanje / strah / jeza / 
ljubezen / pomoč / bolezni / umiranje / medosebni odnosi / rak (medicina) / hospic  
(v Priporočilnici) 

 
Pregl Kobe, Tatjana: Mišja abeceda. 
Ilustr. Marta Bartolj. Dob: Miš založba, 2021, 32 str. 
| C - B stopnja 
| abeceda – v otroškem leposlovju (v Priporočilnici) 

 
Šelj, Milan: Kosmatice. 
Ilustr. Marta Bartolj. Hlebce : Zala, 2020, 25 str. 
| C - B stopnja|poezija 

 
Za branje v nadaljevanjih! 
 

Arnuš Pupis, Tina: Božo in Vili. 
Ilustr. Marta Bartolj. Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 47 str. 
| C| 1. stopnja | spremna beseda 

          | Velikani - Škratje (bajeslovna bitja) - Prijateljstvo | dom | palčki | dogodivščine | pravljični junaki |           
           medbesedilnost (v Priporočilnici) 

 
  

mag. Tilka Jamnik 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/luka-izgubi-ocka
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/misja-abeceda
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/bozo-in-vili

