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Lainšček, F. Moje najljubše pesmi o živalih. Miš 
Založba. ISBN 9789612723248 
 
Pesmi Ferija Lainščka nas popeljejo v živalski vsakdan. Polža 
ne moti, da je počasen, bo že enkrat prišel na cilj. Pegatki ni 
mar, da nima lepe pričeske, pomembnejši so ji prijatelji. 
Petelinčka ne skrbi, da je izgubil glas, saj mu bodo pri petju 
pomagale druge živali. Vsaka pesem zase odpira tematike, 
ki so skupne vsem nam. 

 

 

 
 

Pregelj. S. Deček Brin na domačem kolišču. Miš 
Založba. ISBN 9789612722098 
 
Deček Brin živi na enem izmed kolišč, ki so v pradavnini 
stala na jezeru, kjer je danes Ljubljansko barje. Njegova 
družina, ki jo vodi ded Volk, je velika. Medtem ko večina 
verjame, kar jim povejo starejši, je Brin zvedav fant. Ne 
verjame, da je za visokimi gorami, ki jih prekrivata večni 
sneg in led, konec sveta. Podobno je tudi z njegovim 
stricem Oblakom. Mož, ki velja na kolišču za posebneža, iz 
lesa ustvarja stvari, ki se drugim zde nepotrebne in jih ne 
razumejo. Dokler nazadnje ne izdela prvega kolesa. Šele s 
pomočjo Brinove navdušenosti ostali prebivalci spregledajo 
njegovo uporabnost. Tako kot je nekoč davno ded Volk 
udomačil volka, po katerem je dobil ime, Brin udomači 
sokola. Ko pa za nameček ukane medveda in tako reši 
pastirja in čredo, postane v očeh prebivalcev kolišča junak. 

 

 

 

Morpurgo, M. Črna kraljica. 2018. Miš, 
Založništvo, Trgovina.  ISBN 9789612723200 
 
Billy kmalu po selitvi v novo hišo spozna, da ima sila 
nenavadno sosedo, ki jo vsi kličejo Črna kraljica. Ves čas je 
oblečena v črna oblačila, kot bi ravno prišla s pogreba, sledi 
ji črn maček, na glavi ima nenavaden črn klobuk in večino 
časa preždi v svoji hiši. Nekega dne jo Billyju zagode sestrin 
zajček Prijateljček – lump se namreč izgubi. In to kam? Na 
sosedin vrt! To mu pove kar Črna kraljica sama, ko mu z 
zajcem pobinglja čez ograjo. Od blizu je še bolj čudaška in 
Billy se boji, da ga bo uročila ali kaj podobnega. Potem pa 
mu predlaga nekaj nepredstavljivega. Bi poskrbel za 
njenega mačka, medtem ko je ne bo doma? 



 
 

 
 

Lorenzutti Konc, N. Zvezek in brezvezek. 2018. 
Miš d. o. o. ISBN 9789612723040 
 
Kako je bilo v šoli? V redu. Kakšna je učiteljica? V redu. 
Prvošolka Nika je izpilila svoj odgovor na vprašanja o šoli do 
popolnosti. Tako kot vsak šolar, ki ga pozna. In na to je 
strašno ponosna. 
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