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Moje najljubše pesmi o živalih 
Feri Lainšček 
 
 
Pesmi Ferija Lainščka nas popeljejo v živalski vsakdan.  
Polža ne moti, da je počasen, bo že enkrat prišel na cilj.  
Pegatki ni mar, da nima lepe pričeske, pomembnejši so ji  

prijatelji. Petelinčka ne skrbi, da je izgubil glas, saj mu bodo  
pri petju pomagale druge živali. Vsaka pesem zase odpira  
tematike, ki so skupne vsem nam. 
 

Velike tiskane črke in Lainščkov tipičen slog je namenjen družinskemu branju, 
predšolskim otrokom in prvošolčkom. Pesniška slikanica približa poezijo tistim 
najmlajšim, ki se prvič srečujejo z njo. Knjižica pesmi slavi veselje do življenja, 
ljubezen, pogum, sprejemanje drugačnosti, družino, povezovanje, svobodo in 

prijateljstvo. 

 

 

Švrk in preizkusi za policijske pse 
Lesley Gibbes 

Švrk sanja, da bi postal policijski pes: pogumen, bister in hiter, 

natančno tak, kot ga policija potrebuje. A tu je manjša težava –  

Švrk je ljubka puhasta pasja kepica. Prihaja iz družine pasjih  
lepotcev, ki so zmagovali na pasjih razstavah  

in starši mu dopovedujejo, naj se odpove sanjam, 

saj za policijskega psa sploh ni primeren. A Švrk se ne da.  

Čeprav se zaveda, da njegov videz ni pravi za ta  
poklic, se odloči izkazati se na preizkusih za policijske pse. 

Zelo se potrudi in, skoraj mu uspe. A vendarle za policijskega psa izberejo 

večjega in močnejšega kandidata. Švrku pa zaradi njegovega nastopa na 
preizkusih ponudijo službo policijskega psa pod krinko. 



 

 

Švrk in reševanje na pasji akademiji 
Lesley Gibbes 

Švrk začne izobraževanje za policijskega psa pod krinko.  

Preizkusi za policijske pse so bili zahtevni, pasja akademija bo  

še zahtevnejša, Švrk in njegova nova prijateljica Žuža Žur pa  

sta dobila še posebno detektivsko nalogo. Precej psov pripravnikov  
se je namreč že poškodovalo med pasjim treningom, zato so bili  

poslani domov. Stražmojster Strogov je prepričan, da ni šlo samo  

za nesrečna naključja, in želi odkriti storilca, ki se skriva za vsemi 

nesrečami. Švrk in Žuža morata rešiti skrivnost ali pa ne bosta nikoli 

postala policijska psa pod krinko. Jima bo uspelo? 
 
Švrk in tat s pasje razstave 
Lesley Gibbes 

Švrkovo srce pospešeno utripa. Na zadnjih treh pasjih  

razstavah so ukradli tiaro za zmagovalca, zato mora danes  

Švrk globoko pod krinko. To bo njegov prvi primer v vlogi  

tajnega policijskega psa in obeta se prava uganka. Jima bo  

z Žužo Žur uspelo zalotiti tatu draguljev pri delu? 

 
 
Švrk in torbičar ugrabitelj 
Lesley Gibbes 

Švrk je uspešno rešil svoj prvi pravi primer pod krinko,  

njegova naslednja naloga pa je bolj osebne narave. Ugrabljena  

sta bila že dva psička, ki jih zvezde prenašajo v torbicah. Naslednja  

slavna žrtev pa Švrku veliko pomeni: to je njegova sestra Rozi. 
Švrka, Žužo in Amadeusa spremenijo v pasje manekene, ki  

nastopajo na predstavitvi nove ovratnice. Ta naj bi kužke ščitila  

pred ugrabitelji. Pa jih res? 

 

 

 



Elvis Škorc, genialni štor 

Janja Vidmar 

Elvis nima sreče. Oče je najraje na fitnesu, mama v sitni 

fazi, babica pa na rolerjih. Mlajši sestri Eli iz žepov  

padajo hrošči in pajki. Soseda je tako huda, 

da bi spravila pokonci še ležečega policaja. Elvis je genij,  
izumitelj, bejbisiter in laver, ki pri puncah nima šans,  

njegovi izumi so neuporabni, malčki pa morajo v njegovem  

varstvu paziti sami nase. Ampak ima pa super zbirko 

stripov in prijatelja, s katerim je fino molčati. Zaplete se, ko mama najavi  
novico, ki njegov lajf postavi na glavo. 
 

 

STROKOVNO, UČITELJI 

Moč  neodvisnega razmišljanja 

Ian Gilbert 

Šolsko in domače okolje, odnosi, navade in izkušnje … vse to na nas 

vpliva do te mere, da ravnamo po uveljavljenih vzorcih. Bolj ali manj se 

držimo ustaljenih prepričanj in ne razmišljamo povsem neodvisno.  

 

Avtor vas spodbuja, celo izziva, da postavite pod vprašaj svoje dosedanje 

načine razmišljanja in delovanja. Ponuja vam »miselna hranila«, ki jih 

lahko uživate vsak dan. Predstavlja vam ustvarjalna in inovativna 

izhodišča in izzive, ki vam bodo v pomoč pri iskanju novih rešitev, hkrati 

pa bodo širili vaša obzorja.  

 

Komunikacija – ključ  do uspeha 

John West-Burnham in Dave Harris 

 
Sodobni pristopi k vodenju v izobraževalnih ustanovah 

Obstaja več pristopov k vodenju, a prav vsi zahtevajo veliko mero 

medsebojnega zaupanja in sodelovanja, kar je mogoče vzpostaviti le z 

učinkovito komunikacijo. Priročnik temelji na tem nespornem dejstvu in 
ponuja 149 preverjenih predlog za vodenje konstruktivnih pogovorov in 

sestankov, ki pripeljejo do dolgoročno najboljših rešitev. S pomočjo teh 

preprostih orodij boste kot vodja lažje vzpostavili ploden dialog s svojimi 

sodelavci ter jih še učinkoviteje spodbujali, ... 

 


