
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Povodni mož 
France Prešeren 
 

Ilustriran Povodni mož je druga slikanica, v kateri 
vrhunski ilustrator Peter Škerl ilustrira veliko ime 

slovenske literature. Najprej se je namreč lotil 
Ivana Cankarja in njegove Skodelice kave, za 

katero je leta 2018 prejel tudi nagrado Kristine 

Brenkove.  

Peter Škerl v dvojezični (slovenščina in angleščina), 
naslovniško odprti slikanici zasleduje ne le živahno 

vzdušje na plesišču, kjer se na koncu vrtita 
prevzetna Urška in povodni mož, temveč tudi sam 

prihod na kraj glavnega dogajanja. Povodni mož je 
pri njem kot nekakšen zasledovalec ves čas prisoten nekje v ozadju in s 

svojo prisotnostjo še intenzivira napetost in zlovešč občutek. Za Povodnega 
moža je značilna razgibana kompozicija: v knjigi se izmenjujejo velike in 

male ilustracije ter bolj drobne sličice, ki spominjajo skorajda na zaporedje 
stripovskih kadrov. Prav tako se Škerl poigrava s samim pogledom: enkrat 

ga izostri na posamezen detajl, drugič ga dvigne in vanj zajame več 
dogajališča. Dogajanje umešča na prepoznavne lokacije slovenske 

prestolnice (npr. Gornji trg, Tromostovje, Mestni trg itd.) in bralcu tako 

omogoča tudi zanimiv sprehod po mestu. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Strašni čokoladni volk 
Lizzie Finlay 
 
Čokoladna sladka zgodba o prijateljstvu, ki premaga 
strahove živali iz malega mesta in nam pokaže, kako 

pomembno je ostati zvest samemu sebi, slediti 
svojim sanjam in ne glede na parklje, čekane in 

kljune drug drugemu stati ob strani. 

 

 

 
 

 
 
Čisto prvi poljubček 
Guido van Genechten   
 
Nekaterim postane toplo pri srcu, drugim se zdi, da 
kar plavajo po zraku. Nekatere požgečka še v prstih 

na nogah, drugim pa začne srce hitreje biti. Kaj vse 
naredi poljubček! Toda kdo je dal čisto prvega 

ljubčka? In kako ga sploh daš? se sprašujejo živali. 
Odgovore razkriva prisrčno topla slikanica za 

poljubovalce od tretjega leta naprej. 

 
 
 
 

   Veliko tekmovanje v kakcih 
Guido van Genechten 
 
Kakaduš, kakšna slikanica! 

 
Kralj Kaka Prvi, vrli kakamož, vsako leto s svojim 

pomočnikom, ministrom za velike in male potrebe, 
priredi veliko tekmovanje v kakcih. Letos šteje 

domiselna PREDSTAVITEV nakakanih umetnin. Le čigav 
hlačni pridelek se bo tokrat zapisal v spominsko ploščo 

velikih tekmovanj v kakcihč 
 

   Pravi kakašov za šaljivce po duši! 

 
 

https://www.sanje.si/lizzie-finlay.html
https://www.sanje.si/guido-van-genechten.html
https://www.sanje.si/guido-van-genechten.html


 Do konca jezera in naprej 
Sebastjan Pregelj 
 
Brin spozna deklico Črno s sosednjega kolišca. Skupaj 

se odpravita na nevarno pot, ki se srečno konča 
predvsem zaradi dekličine iznajdljivosti. Junaka dobita 

nove prijatelje na kopnem, prihod črede starodavnih 

živali pa napove novo dobo. 

Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe je namenjena 
bralcem konca prvega ter tistim v drugem bralnem 

obdobju. Primerna je tudi za oklevajoče bralce 
drugega in tretjega bralnega obdobja. Tematika 

življenja koliščarjev je predstavljena skozi ravno prav 
napete zgodbe dečka Brina. Posebna odlika knjig v tej 

zbirki so dodatki, kjer so razloženi posamezni pojmi iz tistega časa in 
navedeni viri, ki dokazujejo, da so zgodbe ustvarjene na podlagi pravih 

zgodovinskih dejstev. Ilustracije Jureta Engelsbergerja s črno-belo govorico 

dopolnjujejo zgodbe in dopuščajo domišljiji mladih bralcev prosto pot. 
To je zbirka, ki ni le kratkočasno branje, uporabna je tudi za popestritev 

pouka. 

 
Andy Griffiths 

13-nadstropna hišica na drevesu 
 
Andyjeva in Terryjeva 13-nadstropna drevesna hišica je 

najneverjetnejša drevesna hišica na svetu. V njej najdete 
stezo za kegljanje, prosojen plavalni bazen, akvarij, 

napolnjen z ljudožerskimi morskimi psi, orjaški katapult, 
skriven podzemni laboratorij in aparat za sladke penice, ki 

vam je ves čas za petami in vam, kadarkoli ste lačni, v usta 
strelja penice. Ne, ne mislite, da se Terry in Andy ves čas 

zabavata s temi silno zabavnimi izumi. Imata tudi čisto resno 
»službo« – pišeta knjigo. No, v resnici sta nekako pozabila 

na knjigo. Nekoliko namreč zaostajata s svojimi načrti. No, 
ko pravimo »nekoliko zaostajata«, mislimo 

»krepko zaostajata«. In ko rečemo »krepko zaostajata«, 
mislimo ZARES ZELO KREPKO zaostajata za načrti. In to 

nikakor ni všeč gospodu Velikemu nosu … 

Izjemno zabavna knjiga, prvi del obširne zbirke avtorskega dvojca, slavi 

domišljijo in kreativnost. Črno-bele ilustracije, ki ponekod dopolnjujejo, 
drugod nadomeščajo besedilo, so polne domiselnih podrobnosti, ki bodo k 

branju pritegnile še tako oklevajoče bralce. V slovenščino je knjigo prevedla 

Veronika Rot Gabrovec. 

https://www.sanje.si/guido-van-genechten.html


Andy Griffiths je eden od najbolj priljubljenih avstralskih mladinskih 
pisateljev. Ne le da zbirka navdušuje avstralske mlade, prevedena je že v 

35 različnih jezikov. V Avstraliji je prejela več kot 90 nagrad, knjige iz zbirke 

so bile prodane v več kot 10 milijonih izvodov samo tam. Tudi Terry Denton je 
v mednarodnem okolju cenjen in pogosto nagrajevan avstralski ilustrator. 

 

 

Andy Griffiths 
26-nadstropna hišica na drevesu 
 
Andyjeva in Terryjeva sveže razširjena hišica na drevesu se 

zdaj ponaša s 13 popolnoma novimi nadstropji, vključno z 
dirkališčem, skejtersko rampo, areno za boje v blatu, 

breztežnostno komoro in sladoledarno, kjer robot Edvard 
Žličkoroki ponuja 78 različnih okusov sladoleda. Najbolj 

srhljiv pa je Blodnjak pogube, labirint, ki je tako zapleten, 
da do danes še nihče, ki je vstopil vanj, ni več prišel ven … 

No, ne še. Kaj torej še čakate? Kar hitro gor! 

Tudi drugi del izjemno zabavne zbirke avstralskega avtorskega 

dvojca slavi domišljijo in kreativnost. Črno-bele ilustracije, ki ponekod 
dopolnjujejo, drugod nadomeščajo besedilo, so polne domiselnih 

podrobnosti, ki bodo k branju pritegnile še tako oklevajoče bralce. 

 
 
 

  Snoopy - Osamljeni beagle 
Charles M. Schulz 

Pridružite se letalskemu asu Snoopyju, Linusu, Lucy, 
Pig-Penu, Schroederju, Sally, Marcie, Franklinu, Patty, 

Rerunu in še mnogim drugim priljubljenim likom v tem 
prepletu humornih zgodb, ki vas bodo ponesli vse od 

bejzbolskega kuclja pa do slemena Snoopyjeve ute. 

Nova zbirka najuspešnejšega stripa vseh časov! 

O velikanski uspešnosti stripa zelo zgovorno pričajo 

podatki o branosti in prodaji, o nagradah in priznanjih. 

Naj vam natrosimo le nekatere: 

 

• »Peanuts«  oziroma Arašidki je najuspešnejši strip vseh časov, v 

Guinnessovo knjigo rekordov je vpisan kot prvi strip, ki ga je objavilo 
več kot 2000 časopisov. 

 

http://www.didakta.si/snoopy/
http://www.didakta.si/e-knjigarna/otroske_knjige/stripi/snoopy.html


• Strip izhaja v 75 državah in v najrazličnejših jezikih, vključno s 
kitajščino in latinščino. 

• 2. oktobra 1950 je izšel prvi strip, odtlej je Charles M. Shulz 

neprekinjeno risal in pisal tekste in nabralo se je 17500 sličic. 
• Charles M. Schulz je bil neizmerno bogat, saj so mu Arašidki na leto 

prinašali od 20 do 30 milijonov dolarjev, 80% od tega iz avtorskih 
pravic. Bil je peti najbogatejši Američan. 

 

 

Zakaj? Zemlja 
Dennie Devin 
 
Ali veš, kako se je Zemlja izoblikovala? Tudi, to da 

gore rastejo? Zakaj? Zemlja odgovarja na vsa 
osupljiva vprašanja, ki jih imajo otroci o Zemlji. Od 

tega, zakaj je nebo modro, do tega, od kod so se 
vzeli fosili. Barvita in vznemirljiva knjiga je polna 

zanimivih slik in presenetljivih dejstev o našem 
neverjetnem planetu. 

 

 
 

 
Astronomija za radovedne 

Albanese Lara 
 
Kaj vse je v vesolju? Kje je gora Olimp na Marsu? Kje 

točno je pristal prvi človek na Luni? Kje se nahaja 
tirnica, po kateri kroži Mednarodna vesoljska postaja? 

Knjiga nam bom pomagala pri odkrivanju ozvezdij, 
planetov in meglic, ki jih lahko vidimo s prostim 

očesom, in tudi tistih, ki jih lahko opazimo samo s 
pomočjo najsodobnejših teleskopov. 

 

Planeti, zvezde, galaksije in supernove tako ne bodo 
več polni skrivnosti in bodo s pomočjo ilustriranih 

zvezdnih kart, polnih podrobnosti, dobili svoje pravo 
mesto v prostranem vesolju. Ali ste pripravljeni na 

potovanje po njem? 
 

Avtorica Lara Albanese je članica Mednarodne astronomske zveze, 

astrofizičarka, pisateljica in promotorka. 

 

http://www.didakta.si/e-knjigarna/otroske_knjige/stripi/snoopy.html

