
 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

  

 

Susanna Isern 

VELIKA KNJIGA SUPERZAKLADOV 

Odkrijmo in zloščimo superzaklade, ki 

jih imamo vsi: prijatelje, naravo, živali, 

knjige, znanje, sanje … 

 

 

 

Charlotte Barkla 

VSA TELESA SO LEPA TELESA 

Skrij se v knjigo takšen/-a, kot si. V njej je polno različnih otrok 

in vsi so veseli. 

 

Sabina Korošec Zavšek 

MIHEC IN ŽIVALI 

Mihec se bo priljubil otrokom v začetni fazi razvoja 

govora in otrokom z avtizmom. Na koncu zabavne 

zgodbice pa presenečenje … 

 

Anja Štefan 

ZAJČKOVA HIŠICA 

V gozdu je prišlo do neurja. 

Zajček je ostal brez hišice. 

Še dobro, da ima prijatelje. 

No, za lisico ne vemo … 

Lane Smith 

TO JE KNJIGA 

Za knjigo ne potrebuješ 

tipkovnice in tudi gesla ne, da 

jo odpreš. Obračaš liste in to 

je to. Tako preprosto, da v 

knjižnici poiščeš še druge. 

 

Danny Baker 

GOSKA LUČKA 

Goska Lučka živi sama na robu 

gozda. Ne boji se medveda, volka, 

nikogar. Pogumna je, čeprav je 

majhna. 

 

Lisa Hyder 

ČE SE BO DAN 

KONČAL 

Se res bliža konec 

sveta? Kako je to 

videti? Morda vedo 

dinozavri, a njih ni. 

Huda tema, a topla in 

upanja polna zgodba. 

Sodelujejo: 

ZAVOD OŠ BRASLOVČE, OE VRTEC 

OŠ POLZELA, OE VRTEC 

OŠ PREBOLD, OE VRTEC 

OŠ VRANSKO – TABOR:  

OE VRTEC VRANSKO, OE VRTEC TABOR 

VRTCI OBČINE ŽALEC 

ZASEBNI VRTEC BAMBI 

 

Izdala: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, zanjo Jolanda Železnik 

Besedilo: Irena Štusej 

Jezikovni pregled: mag. Lea Felicijan 

Oblikovanje: Bojan Uranjek 

Naklada: 1100 izvodov 

Tisk: Grenko tisk storitve, d. o. o. 

Oktober 2021 

 

 

 

Cvetka Sokolov 

BILO JE NEKOČ NA DEŽELI 

Slavica Remškar  

MI SE IMAMO RADI 

Zgodbe v slikopisu. 

Lizzie Finlay 

STRAŠNI ČOKOLADNI VOLK 

Tudi pravljične zveri so lahko prav prijazne živali. 

 

 

Lorna Scobie 

ZAJEC! ZAJEC! ZAJEC! 

Najprej je zajec edinec, potem pa ni 

več edinec. Pride še in še zajčkov. 

Zabavna slikanica o veselju v družini. 

 

Saša Pavček 

MIŠKA IMA ROZA OČALA 

Mala miška zna vse, le brati ne. Črke ne stojijo v vrsti, skačejo sem 

in tja. Potem ji nataknejo rožnata očala. Miška ima disleksijo. Pod 

očali postanejo črke ubogljive. 

 

 

 

Tjong-Khing Thé 

KJE JE TORTA? 

Zgodbica brez besed. Lahko si izmislite svojo in odpeljete 

domišljijo na potep. 

 

 

Emmanuelle Kecir-Lepetit 

EKOLOGIJA 

Knjiga za zvedavčke, ki opazujejo in jih skrbi okolje. Naj 

skrb vodi k dejanjem za ohranjanje narave. 

Emma Dodd 

KAJ ŠTEJE NAJVEČ? 

Največ šteje ljubezen. Marsikaj je vredno, ko pogledaš 

naokrog, a ljubezen je na koncu najvrednejša. 

 
Stijn Moekaars 

TOK TOK, KDO JE V TEM 

JAJCU? 

Justi je žalostna kokoš. 

Rada bi imela piščančke, 

a jih ne more dobiti. 

Potem pa najde 

zapuščeno račje gnezdo z 

jajci in skušnjava je 

premočna. 

 

 

Tilly Temple 

TO JE TVOJ SVET 

Povezanost živih bitij v naravi bo otroke raznežila in hkrati 

osupnila. 

 
 

 

Thierry Robberecht 

DEBELA KOSMATA LAŽ 

Vem, da sem kriv, a rečem, da je kriva sestra. Najprej mi 

odleže, potem pa laž zaboli in pritiska kot slon na srce. 

Tina Bilban 

KAJ MISLIŠ, KDO? 

Kdo je hiter? Kdo se rad igra? Kdo je 

živ? Kdo je velik? 

Kdo … Kaj misliš, kdo? Vsak dan nov 

odgovor. 

 

 

Mojca Kralj 

PUHEK JE NAŠEL DOM in 

PUHEK PRI VETERINARJU 

Puhek je črn muc z zelenimi 

očmi. Ema ga ima strašno rada, 

a kljub veliki ljubezni tudi mucke 

zbolijo. 

 
 

Sophie Blackall 

ČE PRIDEŠ NA ZEMLJO 

Nekdo, ki bo morda prišel na 

Zemljo, mora prej vedeti, kaj ga 

čaka. Tako in tako pa je pa vse 

čudovito. 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

  

  

Dianna Wilson Sirkovsky 

JAKOBOVA BRALNA REŠITEV 

Za branje potrebujemo miren kotiček in morda nekoga, ki nas 

posluša. Jakob oboje najde  v mačjem zavetišču. 
 

 

 

Ela Peroci 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO 

BALON 

Vsak otrok bi moral imeti 

dežnik, ki bi ga prinesel 

pod nebo, kadar je preveč 

vsega, kar ga žalosti in jezi. 

Kaj bi ti prinesel/-a s 

svojega leta z dežnikom? 

 

 

 

Vesna Radovanovič 

PETELINČEK PREBUDI UPANJE 

Ostarelemu petelinu se bliža zadnja ura. Petelinček mu začne 

glasno brati, da bi ga razvedril. Petelin zbere moč in še zadnjikrat 

zakikirika v jutranje sonce. 

 Urša Krempl 

KROKODILJI ZOBOBOL 

Vsakega tu in tam doleti zobobol. Hud občutek, zobobol. Zakaj nisem 

raje redno uporabljal/-a zobne nitke, si ščetkal/-a zob … 

 

 

 

 

Zbirka ČEBELICA 

Čebelica je najstarejša slovenska knjižna 

zbirka. V njej boste našli pravljice, pesmi, 

uganke in še kaj. Izbirate lahko med 

krajšimi in daljšimi besedili. 

 

 

 

Lilijana Praprotnik-Zupančič 

ZBIRKA KNJIG  

Ptiči?! / Zmaji?! / Dinozavri?! / Živalske uspavanke /  

Radi štejemo / Kraca / 

Mačji zakaji / Žuželčji zakaji / 

Pasji zakaji / Živalski koledar / Mednarodni živalski slovar 

/ Živalska abeceda / Male živali/ Kam gredo sanje / Moj 

očka / 1001 pravljica / Zakaj? / Zakaj so zebre progaste? 

/ Zgodbe in nezgodbe 

Pisateljica in ilustratorka Lila Prap (skrajšano ime) je 

preprosta, igriva in duhovita. Odličnost njenih slikanic pa 

se kaže tako na jezikovni kot likovni ravni. 

Iva Bezinović-Haydon  

MOJA BABICA NE VE, KDO SEM 

Nekatere babice začnejo pozabljati. Pozabljajo toliko 

časa, da ne prepoznajo niti svojih vnukov in vnukinj. Tudi 

dedkom se to zgodi. 

             

 

  

 

 

Barbara Majcenovič Kline 

SLOVENSKO-ALBANSKI SLIKOVNI SLOVAR 

 

Rad bi poznal čim več besed v različnih jezikih. Tudi v 

albanskem jeziku, ki ga govori moj prijatelj v vrtcu. 

 

 Kobi Yamada 

ZBIRKA SLIKANIC 

Kaj storiš s priložnostjo? 

Kaj storiš s problemom? 

Kaj storiš z idejo? 

Poskušaj, Ker sem imel učitelja, Mogoče 

Ko se v otrokovem svetu znajdejo besede, kot so 

problem, priložnost, ideja in podobne, ne ve, 

kaj bi z njimi. Pomagajmo mu.  

 

 

Jessica Martinello 

TUDI POŠASTI POSPRAVLJAJO! in  

TUDI POŠASTI SI UMIVAJO ZOBE!  

Če kdo meni, da pošasti ne delajo tega, kar tudi vam ni 

všeč, ker se nikogar ne bojijo, ste v zmoti. Še kako si 

pošasti umivajo zobe, še prej pa pospravijo. 

 

Per Gustavsson 

KO PRIDE ZIMA 

Zajec noče nositi 

zimskega kožuha. 

Hoče, da bi bilo 

kot pred zimo. A 

medved ga uči, 

kako je treba 

sprejeti to, da se 

vse spreminja.  

ENCI BENCI NA 

KAMENCI 1, 2, 3, 4 

Slovensko otroško 

izročilo. »Biba leze, biba 

gre, da prišla bi do 

gore, vrh gore do bistre 

vode, kamor nihče drug 

ne more!« 

 

  

Andrej Rozman 

O ZAČARANEM ŽABCU 

Žabec Žan in žabica Ženja čutita, da sta drugačna 

od drugih žab v ribniku. Morda pa sta začarana 

princ in princesa? Kdo ve. 

 

 

Miroslav Košuta 

LESTEV IN SIRČEK 

»Mala miška išče lestev, da bi zlezla 

do neba, ker vabljivo luna-sirček se 

tam gori ji smehlja. Pa so lestve vse 

prekratke, previsoko je nebo, žalostno 

zmajuje z glavo: s tistim sirčkom nič 

ne bo.« 

 

Mojiceja Podgoršek 

BRENČI, BRENČI, ČEBELICA 

Kranjska čebelica med nabiranjem medu naleti na trota. 

Moti ga njeno neprestano brenčanje. A kaj je brenčanje 

ob ropotanju delovnega stroja na koncu travnika … 

 

Svetlana Makarovič 

MEDENA PRAVLJICA 

Vedno je tako: eni med nabirajo, 

drugi se z njim sladkajo. Vmes pa 

je nešteto pravljic, tudi Svetlanina. 

 

Dane Zajc 

LETEČA HIŠICA 

V mestu so vse hiše sive in turobne. Nobene zelene bilke nikjer. Eni 

izmed hiš pa je tesno med drugimi hišami. Neko noč z otroki v 

posteljah, z medvedom in s sliko na steni poleti v nebo. 

Stéphanie Couturier 

KNJIGA O MOJIH ČUSTVIH 

Moja čustva so v raznovrstnem skupku razpoloženj, ki sem 

jim včasih kos, drugič ne. Knjiga jih pomaga uravnati. 

Owen Hart 

MEDVEDKA V ČOLNU 

Ojoj, dolino je poplavilo. Medvedki je ostal le čoln, 

dom je izgubila. A v čolnu ima vse svoje prijatelje. 

Bodo našli novo pot in nov dom? 

 

Liane Schneider 

Zbirka slikanic o KAJI 

Kaja je jezna, Kaja obišče babico in dedka, Kaja peče palačinke, 

Kaja gre na kahlico, Kaja pri zobozdravnici, Kaja se uči plavati, 

Kaja gre v vrtec, Kaja in dojenček 

Kaja je deklica, ki se ji dogajajo prav takšne stvari kot vsem 

deklicam z drugimi imeni. Vsakdanje stvari. 

 

Lisa Sheehan 

ZMAJČEK TAJ 

Težko si je pridobiti prijatelje, če se te 

vsi bojijo. Zmajček Taj se zato v 

medvedji preobleki odpravi na 

medvedji piknik. 

 

Tim Warnes 

O SLONČKU, KI GA NI 

VEČ STRAH  

Slon, ki se nadvse boji miši, 

lahko v hipu ostane brez 

sira. A nekdo mu pomaga, 

da premaga strah. 

Mark Sperring 

NAJBOLJŠE DARILO NA SVETU 

Za koga je darilo pod božičnim 

drevescem, ovito v rdeč papir? Za Emo ni, 

tudi za medveda ne. Skupaj ga bosta 

našla. 

 

Caryl Hart 

Zbirka TOK, TOK 

(Tok, tok, pirat / Tok, tok, dinozaver) 

Ko potrkamo, se sliši tok, tok. Koga vse 

lahko pričakujemo? Pirate, dinozavre 

… In zgodbice. 

Mojiceja Bonte 

DOBRODOŠEL V GOZDU 

V gozdu smo dobrodošli, kadar s svojim ravnanjem 

ne vznemirjamo živali in ne škodujemo naravi. 

Gozdna vila, ki te popelje skozi gozd, to dobro ve. 

 

 

 

Barbara Bajd 

KRANJSKA SIVKA 

Spoznali boste kranjsko čebelo sivko. 

Slovenka je. Nabira cvetni prah in sladko 

medičino. 

 

 


