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- KNJIGE ZA 1. TRILETJE  

Rotraut Susanne Berner: POMLADNI ŽIVŽAV 

Ta velika knjiga, ki prikazuje mesto in njegovo okolico, kar mrgoli od 

nešteto podrobnosti. Pripoveduje drobne zgodbe o ljudeh in živalih. 

Od strani do strani spremljamo dogajanje, opazujemo in 

pripovedujemo, kaj vse se lahko zgodi v enem samem pomladnem 

dnevu. Priljubljena serija knjig, namenjenih opazovanju, igranju in 

pripovedovanju ob slikah, raste skupaj z otrokom, ob njej pa se 

zabava vsa družina. 

 

Rotraut Susanne Berner: JESENSKI ŽIVŽAV 

Po zimi, pomladi in poletju pride v mesto jesen. Na glavnem trgu je 

zabava s plesom, v kulturnem domu pa razstava buč. Ob odprtju 

novega vrtca se otroci z lučkami odpravijo v povorki proti parku. 

Srečamo stare znance in iščemo pogrešanega papagaja … 

 

 

 

 

Ambrož Kvartič: UGIBANICA 

V Ugibanici je zbranih sto ugank, ki se dotikajo najrazličnejših 

področij (morje, gozd, knjižnica, pust, pekarna, telovadnica, 

glasbena šola, vesolje, taborjenje itd.). Ilustracije Marjana Mančka 

so dovolj jasne (nekatere tudi hudomušne, mariskatera komaj 

vidno simpatično oživi predmete), da so v pomoč tudi malo manj 

spretnim uganjevalcem, seveda pa so za dodatno pomoč na dnu 

strani tudi rešitve. Ugibanica je odlična knjiga za razgibavanje naših 

možgančkov. 

 

VELIKE TISKANE ČRKE 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rotraut-susanne-berner-5314
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rotraut-susanne-berner-5314


Orianne Lallemand: VOLK, KI NI HOTEL VEČ HODITI 

Veliko nas ima dovolj hoje! Verjetno obstaja bolj zabaven 

način premikanja, na primer kolesarjenje, smučanje ali 

vožnja z motorjem! Toda Volk bo hitro dojel, da je včasih 

lepo iti lahkih nog naokrog … 

 

VELIKE TISKANE ČRKE 

 

 

M. Christina Butler: NEKA BOŽIČNA ŽELJA 

Mali miški imata eno željo za božič: da bi naredili snežene miši. 

A kaj ko ni dovolj snega! Zato se Ježek in prijatelji odpravijo na 

lov za snegom. 

Na poti proti domu miški razdelita sneg tistim, ki ga potrebujejo 

... Ali ga bo ostalo dovolj, da se jima uresniči želja? 

 

VELIKE TISKANE ČRKE 

 

 

- KNJIGE ZA 2. TRILETJE  

Mackesy Charlie: FANT, KRT, LISICA IN KONJ 

To je univerzalna, vzgojna povest, namenjena tako mladim kot 

starim. Pripoveduje o prijateljstvu med radovednim fantom, 

krtom, ki je požrt in poln življenja, oprezno lisico, ki je doživela 

veliko hudega, in modrim, prijaznim konjem. Četverica 

raziskuje širni svet. Drug drugega sprašujejo. Dohiti jih nevihta. 

Naučijo se, kako ljubiti. To je oda o nedolžnosti in prijaznosti, ki 

nam daje življenjske napotke. Dotaknila se je več kot milijon 

src po celem svetu. 

 



Andy Shepherd: FANT, KI JE GOJIL ZMAJE 

Ko Tomaž na koncu dedkovega vrta odkrije čudno staro drevo, se 

ne ukvarja preveč z njim. A zanimivi sadež z drevesa vseeno 

odnese v hišo. Doživi največje presenečenje in veselje v življenju, 

saj se iz sadeža izvali zmajček! Rastlina je obrodila zmajev sadež in 

Tomaž je dobil čisto svojega zmaja Migca. 

Tomaž kmalu spozna, da je življenje z Migcem zelo zabavno, 

obenem pa tudi izjemno … nepredvidljivo. Tomaž se mora hitro 

naučiti, kako skrbeti za Migca. Potem pa se zgodi še nekaj 

neverjetnega. 

 

Žiga X. Gombač: LUMPSTERJI 

Kdo je lumpster? Kaj pomeni, da je rojstni dan eksploziven? Kako 

so videti lumpsterske igre, ki po posebnih pravilih in strogi tajnosti 

potekajo v šoli? Kaj ima nogomet opraviti z malimi in velikimi 

črkami? Odgovore na vsa ta in mnogo drugih, mogoče še bolj 

zanimivih vprašanj boste našli v Lumpsterjih, ki jih je napisal kdo 

drug kot prekaljeni lumpster. Lahkotno, kratkočasno in zabavno 

branje! Če vas bo za usodo lumpsterjev kdaj strah, pa stisnite pesti 

in počakajte, da se izvlečejo iz godlje! 

 

- KNJIGE ZA 3. TRILETJE  

Mina Lystad: FEJK 

Marie smo spoznali v knjigi Luzerka. Zdaj ne snema več spletnih 

videov, ampak piše za šolski časopis. Vendar je šolski časopis med 

bralci vse manj priljubljen. Zato Magga svojo ekipo poduči, da je 

treba kdaj pa kdaj resnico tudi prirediti. Za klike! In čeprav se Marie 

zaveda, da to ni prav, prav tako sama začini intervju z najbolj kul 

fantom na šoli Tarjeijem. »Fake news« tako tudi v šolskem okolju 

postanejo glavna novica. Toda, kje so meje?  

Delo naslavlja pomembno temo današnjega časa – lažne novice 

oz. dezinformacije, kakor se jim pravilneje reče.  



Ivona Brezinova: VPIJ POTIHO, BRAT 

To je zgodba avtističnega fanta in njegove družine, ki se z njegovo 

motnjo spopada vsakodnevno. Jeremiáš je samosvoj. Živi v svetu 

strogih pravil, v svetu, v katerem ima vsak dan v tednu svojo barvo, 

kosi kruha pa so nujno okrogli. S svetom, v katerem živita mama in 

sestra, se ne razume najbolje. Včasih komu povzroča preglavice, 

toda ljubeči mama in sestra mu vselej stopita v bran. Samo da jima 

Jeremyja ne bi dali v zavod, tega ne bi prenesli. 

 

 

Morris Gleitzman: MORDA 

To je že šesta knjiga Feliksove zgodbe o prijateljstvu ter preživetju 

med drugo svetovno vojno in njegovem življenju po njej. Lahko se 

bere samostojno ali pa kot nadaljevanje prvih petih knjig. 

Tokrat se Feliks znajde v svetu, ki ga označuje besedica 'morda'. 

Čeprav je vojne že konec, imajo slabi ljudje še vedno možnost za 

zločine, a ker je vojne konec, je čas, da Feliks poišče dom za nov 

začetek. Vojna je sicer polna negotovosti, nikoli ne veš, kje je tvoj 

dom, družina, kdo so tvoji prijatelji – in tudi takoj po koncu vojne je 

podobno. Če si optimist, kot je Feliks, upaš, da prihajajo boljši časi.  

 

GUINNESSOVA KNJIGA REKORDOV 2021 

Guinnessova knjiga rekordov je najbolj prodajana knjiga, ki 

izhaja vsako leto. Tudi vsesplošno zaprtje in karantene ljudi niso 

odvrnili od želje po doseganju rekordov – morda jih je bilo le 

malo več narejenih doma ali na družbenih omrežjih. 

Guinnessova knjiga rekordov 2021 prinaša 18 slovenskih 

rekordov. Pet rekordov je predstavljenih povsem na novo. 

 

 

KNJIGE VAS ČAKAJO V ŠOLSKI KNJIŽNICI!  

VABLJENI! 


