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FLISAR, E. Alica v nori deželi. 2008. Vodnikova založba. 

ISBN 9789616067447 

 
Pri dvanajstih (trmoglava in z diplomami treh fakultet) je skočila za 

svojim stricem, svetovno znanim profesorjem Skočirjem, naravnost v 
ledeno jezero, čeprav ji je jasno in glasno povedal, da je noče vzeti 

s seboj. 
In ko ju je naplavilo na obalo neznane dežele, si je gladko izmislila, 

da jo je povišal v asistentko! Še dobro, da profesor Skočir proti taki 

trmi še ni izumil zdravila, sicer bi Alico prikrajšal za nepozabne 
dogodivščine v Poteruniji. (Vir: http://www.bukla.si).  

 

Knjiga je namenjen za tekmovanje za Cankarjevo priznanje za 8. in 

9. razred in se nahaja pri učiteljici mentorici.   

 

 
 
 

PRAP, L., HARAMIJA, D. Živalske uspavanke: Pred noskom. 
2017. Mladinska knjiga Založba. ISBN 9789610126454  

 
Slikanica Živalske uspavanke je izšla v zbirki domačega branja Knjiga 
pred nosom.  V avtorski slikanici Lile Prap Živalske uspavanke je 

zbranih štirinajst pesmi. Trinajst pesmi je uspavank za različne živali, 
prva pesem pa je namenjena čukom, ki so nočne živali, zato je 

budnica.  Pesmi so zanimive zato, ker je v njih veliko glasov, s 

katerimi se oglašajo živali in jih po njih prepoznamo.  Avtorica je 
vsako žival, ki ji je napisala pesem, tudi naslikala. (Vir: 

http://www.emka.si).  
 

Knjiga je za tekmovanje za Cankarjevo priznanje za 1. razred in se 
nahaja pri učiteljici mentorici.   

 

 

 

 

LAINŠČEK, F. Velecirkus Argo. 2015. Beletrina. ISBN 
9789612840815 

 

V velecirkusu Argo čudežnik Garam Abdel Garam izvaja točko, ki gledalcem 
jemlje sapo. V njej Gela Gela in Tulsi, njegova dvanajstletna pomočnika, s 
pomočjo čarovnije vstopata v domišljijske svetove drug drugega, iz katerih 
se lahko varno vrneta samo zato, ker sta najboljša prijatelja. A le dokler se 
ne vmeša cirkuška afna Banfi. Takrat se Gela Gela in Tulsi znajdeta sredi 
fantastične pustolovščine v nenavadnem svetu: bolj ko hitiš, bolj se v njem 
oddaljuješ od cilja, bolj ko iščeš, manj najdeš, in več želja ko imaš, manj se 
ti jih uresniči... (Vir: https://www.knjigarna-beletrina.com). 

 

Knjiga je za tekmovanje za Cankarjevo priznanje za 6. in 7. razred in 
se nahaja pri učiteljici mentorici.  

Šest knjig v okviru 

projekta Naša mala 
knjižnica (seznam se 

nahaja na spletni 
strani KUD 

Sodobnost 

International) 

Knjige so namenjene učencem 1. in 2. razreda, kjer so opisane 

privlačne zgodbe Stiana Holeja, Andreje Peklar, Stefana Boonena, 
Aarona Blabeyja, pesmi o pravicah otrok različnih slovenskih 

pesnikov in pesnic ter izbrane indijske pravljice.(Vir:  

http://www.nasamalaknjiznica.si).  
Knjige so namenjene projektu Naša mala knjižnica in se nahajajo pri 
učiteljih mentorjih projekta.  

http://www.bukla.si/
http://www.emka.si/
https://www.knjigarna-beletrina.com/
http://www.nasamalaknjiznica.si/


 

 

 

 
Šest knjig v okviru 

projekta Naša mala 
knjižnica (seznam se 

nahaja na spletni 

strani KUD 
Sodobnost 

International) 

 

Knjige so namenjene otrokom od 3. do 5. razreda, kjer vas bodo 

zabavali Chris Riddell, Peter Svetina, Marian Broderick, Sukumar Ray, 
Krystyna Lipka - Sztarbałło in izbrane indijske pravljice. 

Knjige so namenjene projektu Naša mala knjižnica in se nahajajo pri 

učiteljih mentorjih projekta.  

 

 

 

BALL, P. Velika sanjska knjiga. 2015. Mladinska knjiga. 

ISBN 9789610135197 
 

Velika sanjska knjiga je priročnik, ki na razumljiv in prijazen način 

razkriva skrivnosti sanj in razlago njihovega pomena. 
Pred vami je zanimivo popotovanje po naravi sanj, njihovih raznolikih 

pomenskih ravneh, razlagi in načinih, kako obogatiti budno življenje. 
Jedro knjige je obsežen slovar, ki vam bo pomagal odkrivati, kaj 

podobe, simboli in dogodki iz sanj pomenijo v resnici. 
 (Vir: http://www.bukla.si).  

 

 

 

Guinessova knjiga rekordov. 2017. Učila International d. o. 

o. ISBN 9789610034506 

 
Kateri pes ima največ sledilcev na instagramu? 

Kaj je večje: največje čokoladno jajce ali najvišji dinozaver? 
Kdo je zgradil prvi tematski park na temo stranišč? 

Kaj je bolj smrtonosno: morski psi ali selfiji? 

Odkrijte odgovore na vsa ta vprašanja in še veliko več! 
 

Ekskluzivno: posebno poglavje o super junakih! (Vir: 

http://www.emka.si).  
 
Knjiga ni za izposojo, namenjena je samo za čitalnico.  

 

 

 
 

SIVEC, I. Prikazen v plamenih. 2017. Založba Karantanija 

et Orbis d. o. o. ISBN 9789612751746 
 

V šestnajstletno Tino se zaljubita vrli gasilec Florjan in prišlek 
Frenkiboj. V vasi pa se prav ob ljubezenskem trikotniku začenjajo 

pojavljati številni požari – vse kaže, da so podtaknjeni. Le kdo je 

piroman? (Vir: https://www.modrijanovaknjigarna.si).  

 

 
 

SUHODOLČAN, P. Košarkar naj bo! 2017. Založba 

Karantanija. ISBN 9789612751753   

Knjiga prikazuje preobrazbo dolgina in lenobe Rante v košarkarskega 
asa in junaka. 

 
PRENOVLJENA IZDAJA! Knjiga, ki je zdaj postala tudi film!  

http://www.bukla.si/
http://www.emka.si/
https://www.modrijanovaknjigarna.si/


 
 

 
 
 
 

HROVAT, U. Smetarski gusar. 2017. Smetarska 

pustolovščina. Založba Karantanija. ISBN 9789612751685 
 

Komur delo smrdi, ne pobira smeti! Morda je to res, toda strašni 

GUSAR v knjigi obožuje smeti, kot da bi bile pravi ZAKLAD. (Vir: 

http://www.emka.si).  

 
Knjiga je uvrščena na seznam za EKO bralno značko za 5. in 6. 

razred.  

 

 
 

MAZZINI, M. Zvezde vabijo. 2016. Mladinska knjiga Založba. 

ISBN 9789610140450 
 

Zmagovalni roman natečaja Modra ptica 2016 je letos podpisal Miha 
Mazzini, priljubljeni kolumnist, scenarist in pisatelj. Kaja in Anja se 

prijavita na tekmovanje pevskih talentov, in čeprav je Kaja odlična 

pevka, jo skušajo nekateri »prijatelji« in virtualni fant od tega 
odvrniti. Zato se prijateljica Anja s pomočjo Kajinega brata odloči 

ugotoviti, kakšni so resnični nameni Kajinih prijateljev, predvsem pa 
to, kdo se skriva za vsem tem. Zgodba se začne zelo enostavno, 

nadaljuje pa se kot detektivka, ki poleg humorja prinaša tudi veliko 

čustvenega naboja. (Vir: http://www.bukla.si). 
 

Knjigo so meseca septembra v dar prejeli vsi slovenski sedmošolci. 
  

 

 

SVETINA, P. Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. 

2016. Miš. ISBN 9789612722074 
 

Gospod Feliks je poseben gospod, ki se ne meni dosti za navade in 
razvade množice – dovolj ima svojih, posebnih, »odštekanih«, takih, 

ki ga napolnjujejo z radostjo življenja. Je načitan, rad pripoveduje 

zgodbe in uživa v glasbi, ni mu do tekmovalnosti. (Vir: 

http://www.bukla.si).  
 
Knjigo so letos kot dar društva bralne značke prejeli vsi prvošolci.  

 

 

http://www.emka.si/
http://www.bukla.si/
http://www.bukla.si/

