
 

 

 

 
 
 

 
UGIBANICA 
Ambrož Kvartič 
 
Ugibanica je odlična knjiga za ragibavanje malih 
sivih celic, velike tiskane črke pa bralcem 
začetnikom omogočajo tudi samostojno branje. 
Ena za pokušino: 

 »V oklepu trdnem slastna je sredica, 
 ki malo nas spominja na možgane, 

 in pusta bi bila brez nje potica.« 
 
 
 

ZMAGA JE MOJA 
Ruth Wielockx 
 
V zgodbi nastopajo vozila, ki prehitevajo 
eden drugega – hitrejše vedno prehiti 
počasnejšega pred sabo. Začne se s triciklom 
in zaključi z letalom. Na koncu pa sledi 
zaplet, ko tricikel spet prehiti letalo. Zastavi 
se torej vprašanje, kdo je pravzaprav 
zmagovalec, dokler se na zadnji ilustraciji ne razkrije, da se vse 
skupaj dogaja na vrtiljaku. 

Zgodba otroku skozi spoznavanje različnih vozil sporoča, da ni 
pomembno, kdo je pri igri zmagovalec, ampak predvsem to, da 
se ob njej zabavamo. 



   TRGOVINA Z DINOZAVRI 
  Lily Murray 
 
 Eliza je nenavadna deklica, ki si za rojstni dan 
zaželi pravega dinozavra. S starši se zato 
odpravijo v trgovino z dinozavri, kjer jih 
sprejme gospod Markun in jih popelje na 
ogled po trgovini. Tam spoznajo različne vrste 
dinozavrov in njihove značilnosti. Ko pride čas,   

da si Eliza izbere svojega dinozavra, si premisli, 
saj meni, da bi bili bolj srečni v divjini. 

Otrok spoznava različne vrste dinozavrov in njihove 
značilnosti. Skozi zgodbo pa mu lahko pomagamo razumeti, da 
nekatere živali sodijo v divjino in ne v stanovanje. 

 

 

 

BODI PRIJAZEN 
Janja Slapnik 
 
V zgodbi se predstavijo otroci iz številnih držav, 
ki živijo na različnih koncih Slovenije. Vsakdo 
izmed njih ima talent, ki se ga odločil deliti z 
ostalimi na način, da jim polepša dan ali jih 
nauči kaj novega. 

Zgodba sporoča, da smo lahko prijazni drug do 
drugega, ne glede na to, od kod kdo prihaja ali 
kje živi. Otroci v knjigi obenem spoznavajo 
različne slovenske pokrajine in mesta. 

 
 

 

 



  RJAVKO IN ZMEŠANKO  
Mojiceja Podgoršek 
 
 Rjavko in Zmešanko sta zabojnika, ki ugibata, 
kaj vse bo pristalo v njunih trebuhih. Rjavko ima 
več sreče kot Zmešanko, ki poleg tega, da je že 
pošteno lačen, dobi še zelo nevarno hrano. 

Ekološka slikanica z zabavnimi ilustracijami 
poudarja pomen pravilnega ločevanja 
odpadkov in nas opozarja, da smo za okolje, v   
katerem živimo, odgovorni sami. 

 
 
 
KAM SO POBEGNILI AVTOMOBILI? 
Mojiceja Podgoršek 
 
Elegantna limuzina, 
udobni karavan in športni dvosed si zaželijo 
ležernega pokoja v grajskem muzeju. Na 
začetku so v brezdelju uživali, že prav kmalu pa 
jim je postalo dolgčas. Povrhu vsega so jih 
ponoči preganjali še grajski duhovi. Ker so 
pogrešali svobodo in vožnjo po cesti, so se zato 
odločili, da bodo pobegnili. 

Iz zgodbe se lahko otroci naučijo, da jih bo brezdelje 
zadovoljevalo le kratek čas. Otroka spodbuja k aktivnosti, saj 
ga bo le ta zadovoljevala na daljši rok. Slikanice bodo še 
posebej veseli vsi otroci, ki se navdušujejo nad avtomobili. 

 
 
 
 
 
 
 



KAPITAN GATNIK 
David Pilkey 
 

 
Mladinska knjiga je prvič po 
osemnajstih letih, odkar v 
Sloveniji izhaja priljubljena serija 
knjig o Kapitanu Gatniku, izdala 
barvno različico te duhovite 
mojstrovine ameriškega avtorja in   
ilustratorja Dava Pilkeyja. 

 
 
Kapitan Gatnik se uvršča med najbolj priljubljeno branje za 
otroke, starejše od sedem let, tudi tiste, ki sicer po knjigah 
redkeje posežejo. Po svetu je bilo prodanih več kot 80 milijonov 
izvodov knjig iz te serije, prevedene pa so v 39 jezikov. Serija 
pa ni le svetovna uspešnica, ampak je tudi v Sloveniji zabeležila 
odlične rezultate, saj je bilo pri nas od leta 2003 prodanih 
skoraj 60.000 izvodov knjig. K izjemni priljubljenosti slovenske 
izdaje je veliko pripomogel slovenski prevod, ki ga je 
opravil Boštjan Gorenc Pižama. Skupaj z dolgoletnim 
urednikom te zbirke Andrejem Ilcem sta ob ponatisih 
določene dovtipe spretno prilagodila domačemu okolju ter jih 
približala aktualnemu času in novim generacijam 
bralcev. Poseben pečat je zbirki o Kapitanu Gatniku vtisnil tudi 
oblikovalec Marko Prah, ki je z izjemno potrpežljivostjo ročno 
izpisal črke in se tako s svojo pisavo vtisnil v spomin tisoče 
mladih slovenskih bralcev. Nov barvni ponatis Kapitana Gatnika 
prinaša še dve novosti. V prvi knjigi je objavljen ilustrirani 
dodatek, ki govori o nastanku knjige, na koncu vsake knjige pa 
so pod naslovom Ali ste vedeli? objavljena še najrazličnejša 
zabavna dejstva, povezana z vsebino. 
  
 



 RAJE UMREM 
Cvetka Sokolov 
 
Protagonistka novega romana izjemno ustvarjalne 
pisateljice Cvetke Sokolov je najstnica Ajda, 
oboževalka priročnikov z vsebinami, ki bi jih 
morala obvladati vsaka punca. Avtorica, ki jih je 
kar nekaj vzela v roke, ne skopari s citati iz Ajdine 
priljubljene literature, a vsakič znova se seveda 

izkaže, da so priročniki eno, življenje pa nekaj čisto 
drugega. Slednje med poletnimi počitnicami Ajdi ponudi kar 
nekaj novega – dobi prvo menstruacijo in doživi prvo romanco. 
A do tja seveda pelje zavita pot, polna dilem, dvomov in 
vprašanj: kaj naj obleče, kako naj se obnaša, ali jo je opazil in 
tako naprej. Za najstnico cela drama! Kaj bi človek brez 
prijateljev! In brez počitnic! In brez malo hitrejšega utripa srca 
tu in tam! 

 
 
OSAMOSVOJITEV 
Nataša Strlič in Damijan Stepančič 
 
Velika ilustrirana knjiga o poti slovenskega 
osamosvajanja je kot nalašč za vse 
radovedneže. Tako za tiste, ki se vsega 
še (pre)dobro spomnijo, kot za tiste, ki takrat še 
niso bili niti rojeni. Knjiga ponuja objektiven in 
slikovit vpogled v dogajanje, življenje in vzdušje 
v Sloveniji med letoma 1980 in 1992. 

Dinamična knjiga je od prve do zadnje strani polna zanimivih 
podatkov in je kot nalašč za radovedneže vseh starosti, še 
posebej primerna pa je za skupno, medgeneracijsko branje. 
Zasnovana je namreč tako, da vsak starš oziroma stari starš 
svojim najmlajšim ob njej lahko doda tudi lastno doživljanje v 
knjigi omenjenega časa. Knjiga ponuja vznemirljiv oris 
takratnega dogajanja in hkrati napotuje k nadaljnjemu 
raziskovanju, ki ga lahko pričnete kar v Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije.    



 
ENCIKLOPEDIJA VESOLJA 
Biswa Choudhury 
 
Premišljeno zasnovana enciklopedija vsebuje 
čudovite fotografije in najnovejša odkritja o 
vesolju. Na večih mestih v knjigi so izpostavljene 
razne zanimivosti, ki bodo branje in učenje 
naredile še zabavnejše. 

• Ste vedeli, da astronavtova obleka tehta približno 280 
kilogramov in da za oblačenje le-te astronavt porabi 45 minut? 

• Ste vedeli, da se vesolje še vedno širi s svetlobno hitrostjo? 
V enciklopediji vesolja izveš tudi, koliko planetov izven 
Osončja smo že odkrili in na kateri planet bo človek v bližnji 
prihodnosti najprej poletel. 

Enciklopedija vesolja je namenjena otrokom najrazličnejših 
starosti, ki jih navdušuje vse, kar je povezano z vesoljem. 
Otroke v zgodnjem predbralnem obdobju bo knjiga prepričala s 
kakovostnimi fotografijami, otrokom v prvi, drugi in tretji triadi 
osnovne šole pa bo nudila dobrodošlo pomoč pri zasnovi 
plakatov in predstavitev. 
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