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HROVAT, U. Smetarski gusar. 2016. Založba Karantanija Et Orbis 

D.O.O. . 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. Vsako noč se s svojo 

ladjo odpravi na ropanje mestnih ekoloških otokov. Če te zanima, kdo je 
neulovljivi gusar in kje skriva svoj dragoceni plen, se pridruži prijateljem z 

gradu Prepih. S STARO KANTO zapluj po smrdljivem oceanu smeti in morda 

ti uspe najti gusarski brlog. Toda POZOR, na poti te čaka ogromna lovkasta 
POŠAST, ki ji je kos le čarovnija. Ali se upaš podati na nevarno 

pustolovščino? Pohiti, gusar že pluje otokom naproti. 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

LAPAJNA D., T . Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju. 

ISBN 9789619275030 
 

Ana je zagrizla v žemljico in joj! Skoraj bi si zlomila zob! V žemljici je bilo 

nekaj trdega. S prsti je pobrskala po beli sredici, da bi ugotovila, kaj je. Ven 
je potegnila velik bleščeč zlat prstan. 

Vznemirljiva zgodba o Ani, ki pogumno išče, kdo je izgubil zlat prstan. Ob 
tem pa se nauči še speči kruh. 

 
 

 

 

 

SVETINA, P. Kako zorijo ježevci. 2015. Miš založba. ISBN  

9789612721947 
 

Junaka ilustrirane knjige Kako zorijo ježevci sta dva – ježevec Helge in 
ježevka Nikozija, pri njunih prigodah pa se jima pridruži še cel kup živali 
nenavadnih imen in vrst, različnih značajev in navad. Dogodki, ki jih avtor 
opisuje, so pogosto v osnovi vsakdanji ali drobni (na primer nakupovanje, 
slikanje, vrtenje na stolu itd.), a iz njih s pomočjo unikatnih literarnih likov 
ustvari prave male mojstrovine – duhovite, izvirne, nemalokrat prav 
filozofske (globoke) zgodbice. Po duhu in obliki so sorodne tistim iz 
ilustrirane knjige Modrost nilskih konjev, ki si je leta 2011 prislužila 
Priznanje zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo. 
Knjiga je za Cankarjevo tekmovanje v 4. in 5. razredu.  
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SUHODOLČAN, P. Goran, legenda o zmaju. 2017. DZS d. d. ISBN 

9789610209010 
 

Vsi vemo, da zmaji v pravljicah letijo. Da bruhajo ogenj in varujejo skriti 

zaklad. Vsi tudi vemo, da se zaradi pravljic o zmajih otrokom svetijo oči. 
Vendar je samo en zmaj, ki leti, bruha ogenj in varuje zaklad, medtem ko 

igra košarko. In je resničen, čeprav je v pravljici. In zaradi pravljice o tem 
zmaju se vam bodo zasvetile oči. Mladi bralci bodo v zgodbi poleg 

pravljičnih bitij prepoznali biografske elemente iz življenja Gorana Dragića, 
ki je zanje napisal tudi nagovor. 

 

 

 
PODGORŠEK, 2016. M. Komu zrastejo oslovska ušesa? Epistola. 

ISBN 9789616976060 
 

Osla je nepričakovano doletel naporen deloven dan. Za svojo "nesrečo" je 

krivil petelina, ki je zjutraj prezgodaj kikirikal. Da se kaj takega ne bi več 
zgodilo, je moral utišati petelina. Mu je uspelo? 

 

 

 

TRELEAVEN, L. Snežinke z napako. 2016. Epistola. ISBN 
9789616976237 

V snežni palači, visoko nad oblaki, brni stroj za izdelovanje snežink. 

Nekega dne Snežna kraljica zadolži princeso Eli, da popazi na stroj. Ko se 

ta pokvari, mora princesa poiskati rešitev in poskrbeti, da bo snežilo. 
Slikanici z zimsko tematiko so na koncu dodana tudi navodila za 
izdelavo snežink iz papirja. 

 

 

 

PUIGPELAT, F. Deklica, ki se je spremenila v mobi. 2017. Zala. 

ISBN 9789616994330 
 

Tako odbite (t.j. izvirne) zgodbe pa že dolgo ne!!! Halo, zakaj se je deklica 
spremenila v mobi? Ga je preveč uporabljala? Jo je v mobiju res zaneslo 

vse do Amerike? Je še vedno tam? In kako je mobi sploh prišel do afriške 
deklice v tipični vasici Waku pod Kilimandžarom? Imenitno branje za učence 

2. triletja. 

 


