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OTROŠKA ENCIKLOPEDIJA O DINOZAVRIH IN PREDZGODOVINSKIH 
ŽIVALIH 

Čudovita predstavitev 350 najbolj osupljivih živali, ki so nekoč 

naseljevale Zemljo. Predzgodovinski svet oživi več kot 1000 barvnih 

ilustracij, kar naredi knjigo enako zanimivo tudi za najmlajše. 

Enciklopedija zajema vse od dinozavrov do celotnega pregleda 

predzgodovinskih živali in v enaki meri spodbuja tako domišljijo, kot 

odkrivanje zanimivih podrobnosti o življenju teh nenavadnih bitij. 

Besedilo je enostavno za branje, opisi pa jedrnato predstavijo ključne 

informacije. Otroci bodo ob enciklopediji uživali v prostem času ali pa 

jo bodo uporabljali v šoli kot pomemben vir podatkov. 

 

Enciklopedijo je uredil dr. Douglas Palmer, pisatelj in akademik, ki 

poučuje na univerzi Cambridge. Je avtor več knjig s področja znanosti, 

zlasti geologije in prazgodovine. 

 
 

 

Hej, punca 
Lizze, Cox 

Lasje so kar naprej mastni, na obrazu in drugod po telesu se 

množijo mozolji, družina pa te na vsem lepem spravlja ob 

živce … 

Kaj se dogaja? 

 

Punce, bodimo odkrite – včasih je najbolje slišati gola dejstva. 

Odraščanje zna biti kot vožnja na vlaku smrti, a je vse skupaj 

lahko precej lažje, če veš, kaj te čaka. Zdaj se lahko pomiriš, 

saj v knjigi najdeš vse potrebne informacije – od nedrčkov do 

telesne podobe. 

 



 

 

Hej, fant 
Lizze, Cox 

Povsod po telesu izraščajo dlake, kožo so napadle akne, na vsem 

lepem pa punce sploh niso več tako nadležna bitja … 

Kaj se dogaja? 

 

Fantje, bodimo odkriti – včasih je najbolje slišati gola dejstva. 

Odraščanje zna biti kot vožnja z vlakom smrti, a je vse skupaj 

lahko precej lažje, če veš, kaj te čaka. Zdaj se lahko pomiriš, saj v 

knjigi najdeš vse potrebne informacije – od britja do družabnega 

življenja. 

 

 
Avtobus ob treh 
Nataša Konc Lorenzutti 

Prvoosebna pripoved najstnika Tineta je pozicionirana na deželo, a z 
njegovim novim prijateljem Ljubljančanom Urošem vključuje tudi urbano 
komponento. Besedilo je razgibano in humorno, s pravo mero izriše dve 
problemski liniji - smrt očeta enega glavnih junakov in sprejemanje novega 
maminega partnerja, ter bolezen očeta drugega glavnega lika. Imenitno in 
privlačno branje, ki vzpodbuja dobre odnose med vrstniki, v družini in 
sosedstvu. 

Knjiga je prejela znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA 
HRUŠKA. 

Delo je bilo nominirano za nagrado večernica.  

 

 

 

 

 



Marjetka Metka, Gosenica Gretica 
Antoon Krings 

Drobižki so žuželke in druge male živali in vsi živijo na istem 
vrtu. Vedenje Drobižkov je zelo podobno vedenju majhnih 
otrok: lahko občutijo veselje in jezo, bolečino in nežnost, zavist 
in prijateljstvo. Svet Drobižkov je svetel in pomirjujoč, poln 
domišljije in humorja. Zgodbice imajo tudi poučno noto: 
Drobižki so med seboj v najrazličnejših odnosih, včasih se 
prepirajo med seboj, ampak obenem spoznavajo, da so drugi 
drugačni in se učijo te razlike sprejemati. 

Zelo ekspresivne ilustracije pomagajo otrokom razvijati 
občutek za umetnost in barve. Knjižice imajo zelo primeren format in 
otroci jih z lahkoto prelistavajo. Knjižice so namenjene otrokom od 3 do 7 
let, ker pa skrivajo v sebi veliko humorja in tudi kakšno ost jih z 
zanimanjem preberejo tudi odrasli. 

 

 

       

 

Plašni medved 
Steve Smallman, Caroline Pedler 

V gozdu se skriva pošast in mali Bine se jo odpravi iskat! Namesto 

pošasti pa naleti na plašnega medveda! Se mu bo medved rade 

volje pridružil na lovu? Prijazna pripoved o prijateljstvu in 

premagovanju strahov, ki vam bo ogrela srce. 

 

 

 

 

 

 

 


