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CICIBANI 

VILAR, Sten 
ZNAMKAJ SE: POŠTAR PAVLI S PRIJATELJI (C) 
Seznanili se boste z življenjem in delom poštarja Pavlija in njegovih prijateljih. 
Najbolj zvest mu je seveda pes Luc. Pri delu pa mu pomagajo še: kolo Krpan, 
znamka in poštni nabiralnik. 
Poštar Pavli rad in vestno opravlja svoje delo. Ljudje ga zato spoštujejo in se ga 
vedno znova veselijo. 

 
BROWN, Ruby 
OBJEMČKI ZA MAMICO (C) 
Mala sovica želi objeti mamo sovo. 
Pozna objemčke za dobro jutro, objemčke za lahko noč, objemčke v zahvalo in 
srečne objemčke. 
Katerega bo izbrala? 

 
BRIAN, Janeen 
PREVELIK SI, BENI! (C) 
Medved Beni je zrasel in postal prevelik za svoj medvedji brlog. Ko pa se odpravi, da 
bi si poiskal novega …  
… ta brlog ni takšen, kot je pričakoval!  

 
RIPPIN, Sally 
NAJBOLJŠA EKIPA (C) 
Jaka bi rad zmagal na matematičnem tekmovanju, toda to ni ravno njegov najboljši 
predmet. K sreči so ga dali v ekipo s sijajnim matematikom! Ali bo to sodelovanje lahko 
prineslo zmago? 

 



RIPPIN, Sally 
ZMAGOVALNI GOL (C) 
Jaka bi pri nogometu rad zabil gol, toda trener ga določi za vratarja. Toda mesto 
vratarja ne obeta nobene prave slave, mar ne? 

 
JAMNIK, Tilka 
OSTRŽEK BERE ZA BRALNO ZNAČKO(C) 
Književno delo Ostržek je napisal italijanski pisatelj Carlo Collodi. V njem nastopajo 
lesena lutka Ostržek, njegov očka mojster Pepe, vila Plavolaska, lisica Zvitorepka, 
maček Brljav in drugi. Bralna značka pa je slovensko gibanje za razvoj bralne kulture 
med slovenskimi otroki in mladino. In ker se je Ostržek prav z branjem in učenjem iz 
lutke spremenil v pravega dečka, so ga izbrali za maskoto bralnega gibanja. 

 
COURGEON, Remi 
OH, TA LUNA (C) 
Ko knjiga dobi obliko lune … 
Knjiga, ki posnema obliko lune. S kombinacijo rumene in črne bralcu prikaže vse 
lunine mene od mlaja do ščipa ter prvega in zadnjega krajca. 

 
JANČAR, Irma 
ZMAJČEK POMETAJČEK (C) 
Mali zmajček, ki z mamo in očkom živi na mostu ob tržnici, se noče umivati v 
umazani reki. Rad ima svež zrak, čisto vodo in pometene ulice. Nekega dne sreča 
strica smetarja in spozna, da lahko za okolje veliko naredi tudi sam. Boste po svojih  
močeh pomagali tudi vi? 

 
KRALJIČ, Helena 
PISMO ZA MATJAŽA (C) 
Poštar Matjaž se tokrat za nekaj dni odpravi na dopust. Sestrična Sara bo poskrbela 
za njegovega psička, prijatelj Peter za vrt in soseda Breda za pošto. In prav pošta 
oziroma roza pismo, ki prispe za Matjaža v času njegove odsotnosti, je rdeča nit te 
zgodbe. 
 

 



TRAMPUŽ, Katjuša 
ČEZ NASMEJANE TRAVNIKE (C) 
Ko gredo otroci čez nasmejane travnike, je vse drugače. Metulji si kar sami barvajo 
krila, sredi poletja tu in tam zraste novoletna jelka, živa strašila z njiv odganjajo 
požrešne vrane, miške pri mlinarju kupujejo moko za ozimnico. Na kmetiji na robu 
travnika pa petelinček Budilček nekega jutra zaspi in … 

 
SAM, Anej 
PRAV JE – NI PRAV (C) 
Slikanica je mala šola življenja. 
Čeprav načeloma tako odrasli kot otroci dobro vemo, kaj je prav in kaj narobe, se 
pogosto zgodi, da nas življenje naredi neobčutljive za svet okoli nas. Zato ta slikanica 
opominja, prebuja in nas vse nagovarja. Bodimo dobri, bodimo še boljši – do narave, 
vseh živih bitij in do sebe. 

 

PIONIRJI 

SADDLEWICK, A. B. 
PREPLAH NA ŠOLI (P) 
Zlobni čarovnik poskuša uničiti Magdino šolo. Magda bo morala strašno pohiteti, da 
ga bo ustavila! 

 

PERRY, Chrissie 
IZKLEPETANA SKRIVNOST (P) 
Ko se Katica zaupa Tinkari, je prepričana, da je njena največja skrivnost pri prijateljici 
na varnem. Toda že naslednjega dne jo Tinkara izklepeta! Kakšna prijateljica sploh je 
to? 

 



ROSEN, Michael 
NE POZABI TIGRA! (P) 
Gospod in gospa Hiti vsepovsod hitita. Zanju ne velja: STOP! Toda to pomeni, da jima 
uidejo precej pomembne stvari – kot so jesti … in nakupovati … in peljati sina Joška v 
šolo! 

 
FINNEY, Wendy 
KAKO MI JE IME? (P) 
Malo kraljično – razvajeno, gospodovalno deklico hitre jeze, pred katero trepetajo kralj 
in kraljica in cela vojska služinčadi – otroci poznajo iz duhovite risane serije. 
V prvi knjigi se kronana punčara odloči odkriti svoje pravo ime, ki vendarle ni tako zelo 
nemogoče, kot se zdi na prvi pogled 

 
FINNEY, Wendy 
NAJBOLJŠA PRIJATELJA (P) 
Malo kraljično – razvajeno, gospodovalno deklico hitre jeze, pred katero trepetajo kralj 
in kraljica in cela vojska služinčadi – otroci poznajo iz duhovite risane serije. 
v drugi knjigi se s staromodno zabavnim fantinom podata na detektivski lov za skrivno 
sobano in postaneta prijatelja. 

 
KOKALJ, Tatjana 
SESTRICI IN PES GROM (P) 
 

 

KOKALJ, Tatjana 
METLA V ŠOLI (P) 
 

 
WELSH, Renate 
VAMPEK (P) 

»Saj sploh nisi vampir,« je rekla. »Vampirji ljudem pijejo kri. Ampak ti, ti iz njih 
izsesaš hudobijo. Veš, kaj si? Vampek si, in to prijazen.« 
 

 



 

MLADINA 

ŠTEFANEC, Vladimir 
SEM PUNK ČAROVNICA, DEBELA LEZBIJKA IN NE MARAM VAMPOV (M) 
Najstnica Daša je mirna in prijazna punca, ki vedno pazi, da ne bi koga užalila ali 
prizadela, česar pa ji okolica ne vrača na enak način. Odrašča v svetu plitvih kulturnih 
vzorcev, velikih socialnih razlik, poneumljanja potrošniško naravnane družbe, 
licemerstva, oportunizma in zgolj načelnih enakopravnosti in dopuščanja drugačnosti, 
ki v resnici temeljita prav na izločevanju in nasilju nad drugačnimi. Vse to v njej poraja 
odpor, in prisiljenja se je soočiti z lastnimi mejami. 

 
RIORDAN, Rick 
PREKLETSTVO TITANOV (M) 
 

 
RIODAN, Rick 
TAT STRELE (M) 
 

 
COLFER, Eoin 
PA ŠE TOLE (M) 
Dogajanje se začne v klubu Beta, ko Arthurjevo druščino tik pred uničenjem Zemlje 
reši Zaphod Beeblebrox z ladjo Zlato srce, ki jo namesto računalnika Edija zdaj 
upravlja leva polovica možganov njegove druge glave. Ford Prefect po nerodnosti 
zamrzne omenjeno polovico in zdi se, da so pogubljeni. A pojavi se nesmrtni Ovečeni 
Velepotež in jih reši, nakar s svojimi žalitvami tako razjezi Zaphoda, da mu ta obljubi 
smrt in Velepotež, naveličan življenja, se z veseljem strinja. Le kdo bi ga bil zmožen 
ubiti – pomislijo na Thora. Pri vsem tem pa jim prav nič ne pomaga okoliščina, da 
Vogoni hočejo uničiti vse Zemljane. 

 
ADAMS, Douglas 
PRETEŽNO NEŠKODLJIVA (M) 
Prav lahko je ostati brez poguma, če tvoj domači planet uničijo ob izgradnji 
hiperprostorske obvoznice, če dekle, ki ga ljubiš, izgine v nerazumljivem nesporazumu 
o naravi prostor-časa, če vesoljska ladja, na kateri potuješ, strmoglavi in zgori na 
oddaljenem planetu in če je vse, na kar se lahko zaneseš, skromno znanje priprave 
sendvičev. Kakor koli že, namesto da bi Arthur Dent izgubil vso voljo, ki mu je še 
ostala, naredi pošastno napako in začne vsaj malo uživati življenje. Takoj izbruhne 
katastrofa. 

 



CALCUTT, David 
ROBIN HOOD (M) 
Klasično delo, v katerega sta avtor in ilustrator vtkala svojevrstno magičnost, da bi 
vdihnila novo življenje priljubljeni zgodbi o najslavnejšem izobčencu na svetu. 

 

STROKOVNA IN POUČNA LITERATURA 

BAJD, Barbara 
MOJI PRVI METULJI 
Knjiga Moji prvi metulji vključuje 37 pogostih vrst metuljev, ki jih najdemo v Sloveniji. 
Namen knjige je usmerjati k natačnemu opazovanju metuljev, pri čemer moramo biti 
pozorni na podrobnosti, kot so barva, vzorec, oblika kril in telesa. 

 
VEROVNIK, Rudi 
ATLAS DNEVNIH METULJEV 
V atlasu metuljev je podrobno, s tekstom, fotografijo, kartami in grafi predstavljenih 
179 v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev. Dodanih je 8 verjetnih, vendar 
nepotrjenih vrst ter 16 vrst, katerih pojavljanje v Sloveniji je, čeprav že objavljeno, malo 
verjetno in vprašljivo. Zajeti so znani podatki od Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske 
leta 1685 pa vse do konca leta 2011. 

 
 
 


