
NOVE KNJIGE V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

 
 

Donaldson, Julija: Pet grdin, slikanica, C 

 

V knjigi svetovno priznanih in priljubljenih avtorjev Julie Donaldson in Axla Schefflerja 
spoznamo gnuja, lisasto hijeno, golouhega jastreba, svinjo bradavičarko in ptiča marabuja. 
Pravijo jim grdih pet – pa so res grdi? Čudovita, topla in zabavna slikanica je hvalnica 
resničnega življenja afriških živali, ki vas bo osvojila s tekočimi rimami in izvrstnimi 
ilustracijami. Še ena poslastica za uživaško glasno branje! 
 
 

 
 

Trije prašički, angleška ljudska pravljica, L 

 

Znamenita angleška ljudska pravljica o treh prašičkih, njihovih hišicah in hudobnem volku. 
Konec je seveda srečen, a žal ne za vse. 
 

 
 
Štefan, Anja: Škratovske oči, slikanica, pesmi, C 

 

Mi je kakšno zrno sreče padlo v čevelj ali žep? Kamorkoli se obrnem – svet je velik, svet je 
lep. Pesnica in pisateljica Anja Štefan ter slikarka Marjanca Jemec Božič sta ustvarili že tri 
knjige živalskih pravljic: Melje, melje mlinček, Kotiček na koncu sveta in Gugalnica za vse. 
Ob slikarkinem 90. rojstnem dnevu sta avtorici pripravili novo slikanico – zbirko pesmi 
Škratovske oči. 



 
 

Grimm, Jacob in Wilhelm: Zvezdni tolarji, slikanica, C 

 

Kratka pravljica o siroti, ki so ji ostali samo skromna obleka, košček kruha in 

dobrota. Ko pa je razdala še obleko in kruh in ni imela ničesar več, so se z neba 
nanjo usule zvezde. A to niso bile navadne zvezde. Za svojo dobroto je bila 
deklica poplačana s srebrnimi tolarji. 

 

 
 

Makarovič, Svetlana: Tacamuca, slikanica, C 

 

S čim naj zasluži za ljubi kruhek radoživa in lahkomiselna muca, ki zapravi zadnji mačji tolar 
za zelen trakec, ki si ga zaveže okrog vratu? Sestradana se odpravi v službo. Pri tem pade v 
roke zvijačni lisici, ki se ji zahoče mačjega mesa, toda muca se seveda reši. 
 
 

 
 

Petrović, Uroš: Misteriji Ginkove ulice, P 

 

Knjiga Misteriji Ginkove ulice je domiseln preplet ilustrirane zgodbe o nenavadnih prebivalcih 
Ginkove ulice in navidezno bolj ali manj zapletenih ugank. 
Zelenolasa Marta Smart živi v nenavadni Ginkovi ulici in ima še nenavadnejši konjiček – 
odkrivanje skrivnosti in reševanje misterijev. 
Kaj gre lahko skozi ozek 
prehod, ko je zaprt, 
ne more pa iti skozi ozek 
prehod, ko je odprt. 
Bo bistroumna zelenolasa Marta rešila uganko? Jo znaš rešiti ti? 
 



 
 

Petrović, Uroš: Temačne skrivnosti Ginkove ulice, P 

 

Roman v ugankah Temačne skrivnosti Ginkove ulice je nadaljevanje knjige Misteriji Ginkove 
ulice. 
Razburljiva in domiselno ilustrirana zgodba je sestavljena iz napetih zapletov in težko 
uganljivih ugank, ki jih bistroumno rešuje glavna junakinja, zelenolasa deklica Marta Smart. 
Za branje te knjige sta nujna hladnokrvnost in pogum prvorazrednega pustolovca, čigar 
bistrega uma ne more skaliti niti okolje, polno bitij iz teme, strašljivih zvokov in grozečih senc. 
Kmalu se je znašla v komajda osvetljeni poplavljeni kleti. 
Voda je segala do gležnjev ter se tu in tam srhljivo vrtinčila. 
»Ko stoji, je mokro, ko se premika – se suši,« je siknil potepuh, ko sta se ustavila. 
Se bodo vrata labirinta odprla? 
Bo Marta rešila uganko? 
Jo znaš rešiti ti? 
 

 
 

De Cock, Michael: Rozi in Musa 

 

Prijateljem lahko poveš marsikaj, razmišlja Rozi. Celo velike skrivnosti, zato pa vendar so 
prijatelji. 
Rozi se z mamo preseli v nov dom. Strah jo je, da si ne bo našla prijateljev, kmalu pa se 
izkaže, da je ta popolnoma odveč. V bloku stanuje tudi Musa, ki pozna vsak njegov kotiček – 
tudi pot na streho. Želi ji pokazati krasen razgled na mesto, a potem, ko gre vse popolnoma 
narobe in se morata otroka iz nevarnosti rešiti sama, se pravo prijateljstvo šele začne … 
 

 
 

Pilkey, Dav: Pasji mož. H komu se kotali, strip, P 

 

Nove dogodivščine najbolj slavnega superpolicaja s pasjo glavo z goro akcije, kupom traparij 
in slikogibi. Tokrat Pasji mož postane tarča popolnoma novega superzlobneža, mali Petrček 
pa mora pogledati v oči lastni preteklosti in se boriti za tiste, ki jih ima res rad. 
 



 
 

Johnson, Maureen ; Green, John ; Myracle, Lauren: Zima, zima, M 

 

Na božični večer se mestece ob s snegom zameteni železniški progi spremeni v romantična 
nebesa. Logično, da se pohod po plundri in mrazu do najbližje restavracije s hitro hrano 
navadno ne konča s slastnim poljubom šarmantnega neznanca. In nihče ne bi niti v sanjah 
pomislil, da se lahko na poti skozi snežne zamete zaljubiš v prijateljico, ki jo poznaš že celo 
večnost. Ali pa da se resnična ljubezen lahko rodi ob vroči kavi v obupno zgodnjem jutru. 
Seveda je to mogoče le v filmih! Ne? Ali pač ja? 
V knjigi so tri zgodbe: Naslednja postaja: jaz + ti ; Fantastični božični čudež ; Zavetnica 
prašičkov. 
 

 
 

Crossan, Sarah: Eno, roman v verzih, M 

 

Grace in Tippi sta siamski dvojčici, ki spojeni s trupom živita dolgih šestnajst let, kar je v 
popolnem nasprotju z medicinsko znanostjo. Druga drugi pomenita vse in si vse delita, ne 
moreta si prestavljati, da bi lahko bili ločeni. Ko si starši zanju ne morejo več privoščiti 
posebne oskrbe in šolanja na domu, se morata podati v svet, v realnost, ki je kruta in 
neizprosna. Bosta v šoli našli prave prijatelje? Kaj pa ljubezen? A nekega dne tudi to postane 
čisto nepomembno. Z njima se dogaja nekaj, za kar sta upali, da se nikoli ne bo zgodilo, in 
pred njima je nemogoča odločitev … 
 
 
Razlaga oznak: 
C – knjige za učence 1., 2. in 3. razreda; 
P – knjige za učence 4., 5. in 6. razreda; 
M – knjige za učence 7., 8. in 9 razreda; 
L – ljudsko slovstvo 

 


