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CICIBANI 

FLOOD, Ciara 
SITNOBE SITNE 
Medved je živel sam, daleč stran od vseh, in tako mu je bilo najbolj všeč. 
Lahko si mislite, kako jezen je bil, ko si je družina zajcev zgradila domek tik zraven 
njegovega! 
Mogoče bo medved le spoznal, da so prijatelji dragocenejši od lastnega miru? 

 
KOBALD, Irena 
MOJI ODEJI 
Prisrčna zgodba o prijateljstvu in moči znanja, v katero je nevsiljivo vpleten motiv 
begunstva, se dotakne srca tako malih kot velikih bralcev. Knjižica je opremljena z 
ilustracijami Freye Blackwood, avstralske ilustratorke in mojstrice posebnih učinkov, 
ki je med drugim sodelovala pri ustvarjanju filma Gospodar prstanov. 

 
RODGERS, Frank  
NAJROKER GOSPOD KROK 
Priljubljeni škotski pisatelj in ilustrator se je podpisal že pod več kot šestdeset 
otroških knjig, pričujoča bogato ilustrirana izdaja pa je njegov prvi prevod v 
slovenščino. V zgodbici spoznamo gospoda Kroka, srečnega krokodila, ki si nadvse 
želi postati slavni rokerski zvezdnik. Imenitna in zabavna zgodba za otroke, ki so 
ravno začeli uživati v branju.  

 
RODGERS, Frank  
SHERLOCK GOSPOD KROK 
Gospod Krok bi bil rad slaven detektiv, pa mu ne gre preveč dobro. Nekega dne iz 
krajevnega gledališča ukradejo kraljičino krono, rekvizit, brez katerega ne bo 
predstave! 
Bo gospod Krok razrešil uganko in rešil igro? 

 
ORMEROD, Jan 
ČUDODELNI ISKALEC VODE 
Zbiralniki deževnice so prazni in vsi so žejni. David in njegovi sestri se ne spomnijo, 
kdaj je nazadnje deževalo.  

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=17894
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=10990
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=10990


Penizzotto, Pedro 
SNEŽKO, BELI PRIJATELJČEK 
Snežko je Mašin najboljši prijatelj. Toda sončni žarki so iz dneva v dan močnejši in 
kmalu bo od njega ostala samo lužica! Kaj storiti? Življenje v zamrzovalniku očitno ni 
rešitev ... 

 
LOEWE, Elke 
PIPI IN MELKIJAD – MALI IN VELIKI PUJS V NOVIH ZGODBAH 
Mali pujs Pipi ima neskončno veliko vprašanj. Vse ga zanima, vse bi rad videl in 
spoznal. Veliki pujs Melkijad ga posluša in reče: "Nič lažjega. Pridi z mano." In tako 
odkrivata svet okoli sebe in zvečer, ko sta utrujena, odpujsata domov. 
Deset poučnih in zabavnih zgodb o najznamenitejših dveh pujsih, ki sta se s svojimi 
duhovitimi in nenavadnimi domislicami prikupila ne samo najmlajši generaciji 
gledalcev, temveč sta očarala in pritegnila k malim zaslonom tudi starejše občinstvo.  

LOEWE, Elke 
PIPI IN MELKIJAD – MALI IN VELIKI PUJS NA POTEPU 
Deset poučnih in zabavnih zgodb o najznamenitejših dveh pujsih, ki sta se s svojimi 
duhovitimi in nenavadnimi domislicami prikupila tako najmlajši generaciji kot tudi 
starejšemu občinstvu. 
Pridružite se jima na pujsjem potepu in odpujsajte v svet pristne pujsje domišljije ... 

 
TOMAN, Ana Marija 
MUHASTE MUHE 
Muhaste muhe se učijo besed,  
takih prijaznih, ki vesel jih je svet.  
To so prosim, hvala in oprosti –  
steber vljudnosti, kljub mušji mladosti.  
RADOVANOVIČ, Vesna 
PETELINČEK 
Nežna zgodbica, ki bo malim junakom pomagala požirati zdravila vseh čudnih 
okusov. 
Mladega petelinčka je namreč strašno bolelo grlo in ni zmogel več početi, kar ga je 
veselilo. Rešila ga je le pridnost, saj je, kljub zelo grenkemu okusu, vsak dan spil, kar 
mu je naročil zdravnik. 
  
SFILLI, Claudia 
KOT NAPOLEON 
Zgodba o tem, kako je mali Emil od Napoleona v zgodovinskem muzeju izvedel, 
kako postati velik. 
Zgodba otroka nagovarja, da so njegova dejanja pomembnejša od njegovega 
zunanjega videza. 
 

 
PODGORŠEK, Mojiceja 
POTOVANJE MALE PLASTIČNE VREČKE 
Mala plastična vrečka ob rojstvu naleti na številne težave. Nanje pa hitro pozabi, ko 
jo pripeljejo v trgovino, kjer se odlično počuti. Ko pa vanjo naložijo sadje, se njeno 
dolgo potovanje prične. 

 



PODGORŠEK, Mojiceja 
KJE RASTEJO BONBONI 
Jurček je imel strašansko rad bonbone. Tako zelo, da bi jih jedel kar naprej. A ker 
mu oče in mama tega nista dovolila, se je nekega dne odločil, da bo poiskal kraj, kjer 
rastejo bonboni. 
 

 

PIONIRJI 

DAVIS, Jim 
GARFIELD VAM JO ZAKUHA 
Še ene prigode mačka Gafielda. 

 
MCAULEY, Rowan  
NOVA SOŠOLKA 
Ko se novo sošolka v Zojinem razredu izkaže kot kruto, le-ta sprva ne ve, kako bi 
ukrepala! Ali naj ji vrne milo za drago ali pa je morda še kaj upanja, da postaneta 
prijateljici? 

 
KALKIPSAKIS, Thalia  
KRALJICA PLESA 
V Karli kar brni – pravkar je preplesala prvo učno uro modernega plesa! No, vse ni 
bilo idealno. Ni imela pravih plesnih oblačil. Fina dekleta so jo dražila. Poleg tega jo 
skrbi še plesni nastop. 

 
MCAULEY, Rowan  
PREDSTAVNICA RAZREDA 
Hana bi bila rada izvoljena za predstavnico razreda, toda tega si želi tudi njena 
najboljša prijateljica! Bo to spremenilo njuno prijateljstvo? 

 
RYAN, Margaret 
NENAVADNA ULICA: ZAKLADI GOSPODA PREKUCNIKA 
Jan Novak je običajen fant, ki s kolesom raznaša časopis po Nenavadni ulici in ima 
nekaj težav s kapitanom Križemgledom, pa tudi s čudno hišo na številki 34 in njenim 
neobičajnim prebivalcem, izumiteljem gospodom Prekucnikom. Še največ težav pa 
mu povzroča gospa Treska, njegova učiteljica, ki je resno odločena, da je treba iz 
Janove glave izbiti vse nesmisle.  
Prisrčno in humorno branje. 

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=16928
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=16644
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=16928


DEARY, Terry 
ROKA VIKINŠKEGA BOJEVNIKA 
Severna Amerika, 1009. Osvajalski Vikingi so pripluli v Severno Ameriko. Lepa in 
rodovitna dežela se zdi popoln prostor za njihov novi dom. Toda ali se jim bo uspelo 
spoprijateljiti z domačini, z bojevitimi Skraelingi? Ali se bodo prisiljeni vrniti na 
Grenlandijo? 
Vikinške zgodbe so napete, zabavne zgodbe, ki temeljijo na zgodovinskih dogodkih. 
 

 
DEARY, Terry 
MUMIJA IN ČAROVNIJA 
Nerija dela v Hiši mrtvih. Z veseljem pomaga očetu urejati mumije. Ko faraon umre, 
dobi nalogo, naj mumificira faraonovo mačko, naj jo uredi za posmrtno življenje. 
Toda mačka je še živa! 
Ali bo Nerija našla način, kako rešiti življenje uboge mačke, ne da bi jo zalotili in 
kaznovali? 
 
 
  

MLADINA 

PATTERSON, James 
STRAŠNA ŠOLA: NAJHUJŠA LETA MOJEGA ŽIVLJENJA 
To je popolnoma odbita zgodba o tem, kako sem jaz, Božo Pult, 
- premagal okrutno učiteljico po imenu Zmajevka, 
- prodal dušo šolskemu nasilnežu, evro po evro, 
- se večkrat boril s pravim pravcatim medvedom, 
- se malce zagledal v najbolj priljubljeno dekle na šoli, 
- prodajal pijačo in propadel, 
- in "po nesreči nalašč" prizadel vse, ki so mi ljubi. 
Najhujši dnevi mojega življenja so bili včasih dobri. 
Včasih slabi. 
Največkrat pa za crknit smešni. 

 

Pripoveduje V. HULPACH 
ZGODBE IZ SHAKESPEARJA 
Literarna adaptacija trinajstih Shakespearjevih gledaliških iger v prozi, s katero avtor 
skuša približati klasična literarna dela predvsem mlajšim bralcem. 

 
PIKALO, Matjaž 
RDEČA RAKETA 
Po resničnih dogodkih navdihnjena zgodba o fantu, ki je o življenju vedel več kot 
številni odrasli, bo do srca segla starim in mladim. Navdihujoče in ganljivo! 
 

 



ŠTAMPE ŽMAVC, Bina 
BARKA ZVEZD 
V knjigi Barka zvezd, Bine Štampe Žmavc, je zbranih 40 pesmi. Za pesmi v knjigi je 
značilen bogat avtoričin pesniški jezik. Knjigo je z edinstvenimi celostranskimi 
ilustracijami dopolnil ilutrator Danijel Demšar. 

 

STROKOVNA IN POUČNA LITERATURA 

BEAUMONT, Emilie 
KAKO ŽIVJO POLŽI 
Mladi naravoslovci bodo ob ljubkih ilustracijah in razumljivem besedilu spoznavali 
nenavadno življenje polžev. 

 
AUGARDE, Steve 
LEONARDO DA VINCI 
Leonardov svet skozi pripoved vajenca Paola v renesančni Italiji. 

 
WALKER, Richard 
EPIDEMIJE 
Knjiga mladim bralcem predstavi strašljiva dejstva o črni smrti – kugi, ki je v 
srednjem veku pustošila po Evropi, o beli smrti, kakor so nekoč imenovali 
tuberkulozo, pa o epidemijah koz, sifilisa, različnih otroških bolezni in gripe, ki je po 
prvi svetovni vojni pomorila več ljudi, kot jih je padlo na bojiščih. Seznanja jih tudi z 
boleznimi našega časa in takšnimi, ki nam morda grozijo v prihodnosti.  

 
WALKER, Richard 
GENI IN DNK 
Knjiga mladim bralcem razkriva neverjetna dognanja genetika. V njej bodo našli vse 
od osnovnih spoznanj o genih in dedovanju, o čudoviti dvojni vijačnici in genski 
tehnologiji. Izvedeli pa bodo tudi marsikaj o forenzični znanosti, genski terapiji, 
kloniranju ter genskem inženirstvu.  

 
PLATT, Richard 
FORENZIKA 
Knjiga popelje mlade bralce na prizorišča zločinov in jih seznani s postopki zbiranja 
dokazov od odtisov stopal ali avtomobilskih pnevmatik do prstnih odtisov in krvavih 
madežev ter tudi skoraj nevidnih sledi. Nato jim predstavi, kako lahko preiskovalci 
identificirajo tako žrtev kot storilca, in jim odpre vrata v forenzični laboratorij, kjer se 
znanstveniki različnih strok ob pomoči kemičnih analiz, računalnikov itn. trudijo 
pojasniti skrivnosti.   



LOXTON, Daniel 
EVOLUCIJA 
Z evolucijo je nastala vsaka najmanjša podrobnost vseh živih bitij na Zemlji: od 
venčnih listov vrtnice do kitovih pljuč in lusk dinozavra, ki je že davno izumrl. 
Evolucija je vplivala celo na nastanek možganov, kakršne imaš in ki so tako bistri, da 
razumejo, kako deluje narava. Evolucija to preprosto in razumljivo razloži. Ob branju 
boš spoznal, kako je Charles Darwin preučeval naravo in spoznal naravni izbor, ki je 
danes splošno znan in priznan. Spoznal boš tudi, kaj je k razumevanju evolucije 
prispevala sodobna znanost.  
GAUGHAN, Richard 
NAKLJUČNI GENIJI: NAJVEČJA SVETOVNA NAKLJUČNA ODKRITJA 
Številna odkritja v človeški zgodovini, ki so vodila k pomembnim inovacijam in 
revolucionarnim idejam, so bila naključna. 
Ta knjiga vas popelje na popotovanje po znanstvenem in tehnološkem napredku, 
kjer so obrati usode, nepričakovani navdihi in nenadni preskoki v razumevanju 
pripeljali do hitrih sprememb v našem dojemanju sveta.  
  
PARSONS, 
3 MINUTE ZA EINSTEINA  
Knjiga 3 minute za Einsteina zgoščeno predstavlja velikega genija svojega in tudi 
današnjega časa. Njegovo življenje in delo je podano v majhnih zalogajih, ki jih lahko 
brez težav osvojite v pičlih treh minutah. Celotno knjigo lahko preberete tako rekoč s 
svetlobno hitrostjo. 
 

 
MCPHEE, Isaac 
FIZIKA ZA LAHKO NOČ 
Fizika za lahko noč je zabaven uvod v svet fizike, napisan za radovednega 
začetnika. Vsebuje kratek pregled pomembnejših fizikalnih vsebin, od odkritij antičnih 
grških mislecev pa vse do sodobnih znanstvenikov, ki bralca popelje na fantastično 
popotovanje skozi zgodovino znanstvenih dosežkov. Knjiga ne zahteva dobrega 
poznavanja fizike, saj so fizikalni pojmi razloženi na jasen in berljiv način. 

 
PODGORŠEK, Mojiceja 
KVIZIGRAM 
Kateri je prvi slovenski barvni film? 
Kaj pomeni ime Adam? 
Kako sta se pisala nemška  pravljičarja brata Jakob in Wilhem? 
Več kot 300 različnih vprašanj in odgovorov za zabavno preizkušanje znanja mladih 
in malo manj mladih bralcev.  

 
 
 


