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ZBIRKA ONEŽIMO SVET

Skupina avtorjev: Pikapolonica na prašni cesti 
Jožica Simončič: Ravnovesja
Skupina avtorjev: Sijaj drugačnosti
Anej Sam: Oblačenje in moda
Skupina avtorjev: Metulj na dežju
Anej Sam: Maček Maček
Skupina avtorjev: Žuborenje Slovenije
Skupina avtorjev: Kresnica na dlani
Anej Sam: Zgodba o knjigi 
Neža Maurer: Ti si moje srce
Skupina avtorjev: Sonce v brlogu

Skupina avtorjev: Zemlja ima srce
Skupina avtorjev: Svoboda na izpitu
Neža Maurer in Anej Sam: Nežina steza 
Anej Sam: Otroci in moda
Skupina avtorjev: Duša slovenska
Skupina avtorjev: Soul of Slovenia
Anej Sam in Neža Maurer: Nežno srce
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Dobra knjiga – naj bo
Zvečer Samo bere zgodbe o živalih. Pravkar je prebral knjigo 
Medvedek Pu. Samo premišlja: Medvedek Pu je res dobra 

knjiga. Veliko sem izvedel o živalih. In življenju. Če je človek 
prijazen do živali, so tudi živali prijazne. In življenje je 
čarovnija. Pa še toliko smešnih dogodivščin je. 
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 Le dobre knjige je treba brati.
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PRAVICA – NAJ BO
Prav je, da imamo otroci obleko in čevlje. Ni prav, da ima en otrok veliko 
dragih oblek, drugi pa le obrabljeno cunjo. Živali imajo le eno obleko. In so 
lepo oblečene. 

Prav je, da otrok dobi od staršev denar za sadni sok. In dobro knjigo. Ni prav, 
da ima otrok veliko denarja. Če ima en preveč, drugi nima za hrano. In je 
lačen. Otrok ne sme biti lačen. Če so otroci lačni, je svet grd. V grdem svetu 
nihče ne more biti srečen. 
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Prav je, da otroci počnemo različne reči. Le da ne 
počnemo nič grdega in škodljivega. Ni prav,  
da enega obravnavajo kot posebneža le 
zato, ker je več časa v naravi kot  
za računalnikom.
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Ni prav, da izginja 
čarovnija različnosti. 

Prav je, da ima mami v prsih 
hrano za dojenčka in da je ati 
tako močen, da lahko z visokega 
hriba prinese hrano za vse. 
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Zato: Kuža naj bo kuža,
          lastovka naj bo lastovka,
          mami naj bo mami,
          ati naj bo ati! 

Hočem živeti čarovnijo življenja!


