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UČITELJICA 
Susanna Mattiangeli 
Poznamo velike in majhne učiteljice. 
Okrogle in vitke. 
Lahko so temne ali svetle, zgubane ali gladke, 
pikaste, rožaste, vzorčaste, črtaste ali 

kariraste. Toda kaj se skriva znotraj učiteljic? 

Ta slikanica je zabaven in razposajen potret 
učiteljic. Pozorno jo preberite in poglejte – 
gotovo boste v njej našli tudi svojo. 

 
ČAROVNIŠKA ŠOLA KRŠKOČARA 
Uroš Grilc 
Zgodba Čarovniška šola Krškočara je pripoved o 

štirih prijateljih, ki se učijo in urijo za čarovnike. 
A že prvi dan šole jih čaka velika preizkušnja, 
saj je njihovo šolo zadel tristoletni urok. Podaj 
se na dogodivščino z Adamom, Jurijem, 
Veroniko in Valom ter odkrij skrivnosti 
Krškočare. 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/susanna-mattiangeli-4148100
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/uros-grilc-320


KAM SO ŠLE VSE ČEBELICE? 
Julija Seal 
Tina se najraje igra raziskovalko, saj so 
raziskovalci pogumni ljudje, ki doživljajo 
najrazličnejše pustolovščine. Ko sreča čebelico 
Bino, bi jo še najraje takoj ucvrla proč. Vendar 
Bina potrebuje pomoč. Predolgo se je zadržala 
v opojno dišeči cvetlici in njene družine kar na 
lepem ni bilo več na spregled. Skupaj se 
podata na iskalno akcijo več kot 8000 čebel. 
 

Duhovita in ljubezniva pripoved 
o prijateljstvu za otroke. 
S poučnimi informacijami o čebelah in tem, kako male brenčače 
zaščititi. 
 

 

 

NEKEGA DNE 
Stephanie Stansbie 

»Mamica, ti si tako lepa,« je nekega jutra rekla 
medvedka. 
»Rada bi bila takšna kot ti!« 
»Nekega dne tudi boš,« je odvrnila mama 
medvedka. 
»A najprej bova ustvarjali lepe spomine.« 
 
Ta osupljiva slikanica opeva dragocene skupne 
trenutke in spomine, ki otroku bogatijo življenje in mu 
pomagajo odrasti.  

 
 
 
 
 
 



   
  SNOOPY 
Charles M. Schulz 
Nova zbirka najuspešnejšega stripa 
vseh časov! 
 
Čas je, da se zavihtite na vrh dvokrilne 
pasje ute in poletite v čudoviti svet 
legendarnega Charlesa M. Schulza v tej 
mešanici povsem novih stripov izpod 
peresa zvezdniške zasedbe novih 

ustvarjalcev in klasičnih stripov mojstra 
med mojstri, Charlesa M. Schulza. 

Ta brezčasna zbirka humorja in domišljije vas 
bo v zasedbi Charlieja Browna in celotne druščine Arašidkov 
spodbudila, da že končno zalučate tisto bejzbolsko žogo in se 
dvignete visoko nad oblake, kjer boste enkrat za vselej 
obračunali z izmuzljivim Rdečim Baronom. 

»Ljubko, prikupno in zabavno, zelo ljubeče do otrok vseh 
starosti ... Pograbite strip in ga preberite! Uživajte! Nato pa ga 
posodite prijatelju!« 

 
 
 
DING DONG ZGODBE 
Janja Bauer 
Domišljijsko bogato pripoved z izjemnim posluhom 
za detajle intonira iskriva duhovitost, avtorica pa 
pripovedi premišljeno gradi na situacijski in 
karakterni komiki. Če k temu dodamo še nekaj 
aluzij na znane pravljice, je jasno, da nas čaka 
resnično zabavno branje. 
 
 
 
 
 
 
 



 
KAKO JE OSKAR POSTAL DETEKTIV 
Andrej Rozman Roza 
Oskar je simpatičen šolar, ki ima težave z branjem. 
Drugi sošolci že gladko berejo, on še vedno črkuje 
in se moti. Šola mu postane zoprna. Nazadnje 
zaključi, da ima težave z branjem preprosto zato, 
ker ni dovolj pameten. Seveda pa to ne drži. Oskar 
je zelo bister in iznajdljiv. In tako pogumen, da 
prepreči rop zlatarne in razkrinka tatu športnih 
koles. Oskar je pravi detektiv! 

Andrej Rozman Roza nam v treh napetih detektivskih zgodbah 
na humoren način prikaže, da se včasih znajdemo v na videz 
brezizhodni situaciji, vendar se s pravo mero poguma in 
drznosti vedno najde rešitev. Zbirki Kako je Oskar postal 
detektiv je bila leta 2008 podeljena nagrada desetnica, ki jo 
podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za najboljšo otroško ali 
mladinsko knjigo. 

 

 
 
 
 
 


