
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

Repa velikanka 
Aleksej Tolstoj 
Priljubljena zgodba o dedku, babici, živalih in repi. 
 
 

 

 

 

 

Hudobci 
Julia Donaldson 
Tokrat nas avtorski tandem, ki je ustvaril 
Zverjasca, Zverjaščka in še mnogo drugih 
odličnih slikanic, popelje v deželo 
hudobcev, med duhove, trole in čarovnice. 

Potem ko se k njim preseli deklica, polna 
sočutja, veselja in odprtosti, se začne 
dežela vse spreminjati. Hudobci ji hočejo 
nagajati, vsak na svoj način. 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/aleksej-tolstoj
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/467-julia-donaldson-2534


Žiga in njegova najljubša knjiga 
Julia Donaldson 
Žiga je navdušen bralec. Uživa v branju 
pustolovskih in fantazijskih zgodb, pripovedkah o 
neverjetnih živalih, čudesih iz leksikona … V 
njegovo sobico vstopajo gusarski kapitan, 
požrešen krokodil, žaba Berta in druga zanimiva 
in neverjetna bitja, ki vsi kot on – noro radi 
berejo!  
Imenitna slikanica priljubljenih avtorjev Julie 
Donaldson in Axla Schefflerja. 

 

»Rega rega kvak, kdor ne bere, je čudak!«  
Iz slikanice Žiga in njegova najljubša knjiga se kar siplje 
navdušenje nad knjigami, ki vabi k branju otroke in odrasel. Na 
Žigovi knjižni polici se vrstijo same zanimive in pisane knjige z 
vabljivimi naslovi: Šmentana Kljuka, Pustolovščine s 
pozabljenega otoka, Moj prvi leksikon, Fantastične pripovedke o 
dobrih in zlih duhovih, Šlemaste šale, Poučne zgodbe za zlobce 
in druge … Ko bo otrok prebral knjigo o Žigu, bo gotovo stekel h 
knjižni polici po še kakšno! 

 

Najprisrčnejši velikan 
Julia Donaldson 
Velikanu je ime Jure. V novi trgovini si je 
kupil imenitno srajco, hlače, kravato in še kaj 
ter tako postal najimenitnejši velikan v 
mestu. Pa je srečal žirafo (in gledala sta si iz 
oči v oči!), ki mu je potarnala, da jo boli vrat. 
Jure ji je podaril svojo kravato in šel naprej. 
Srečal je kozla in miške in lisjaka. Vsakemu 

je dal, kar je potreboval – sam pa je skoraj 
brez obleke ostal! A ne za dolgo ...  
 
O MOČI PRIJATELJSTVA 
Otroci se z junakom poistovetijo. Skupaj z 
njim in prek njega doživijo zelo pomembno izkušnjo .... Le kdor 
v svojem srcu verjame v pozitiven razplet stvari, ki se mu 
dogajajo, ima lahko zdravo samozavest in lahko optimistično 
stopa v življenje. Angeline Bauer, iz knjige Pravljice zdravijo 
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