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ENCIKLOPEDIJA ŽIVLJENJA 

 
Planet si delimo z milijoni različnih bioloških vrst, vsaka 
živi svoje življenje. Bakterije se hitro množijo in živijo le 
nekaj minut, odrasla muha enodnevnica živi manj časa, 
kakor nam vzame prebiranje te knjige. Drugi organizmi 
lahko živijo dolga tisočletja: nekatera drevesa se s  
kloniranjem vzdržujejo pri življenju od zadnje ledene  
dobe, poznamo pa tudi žival, ki dobesedno živi večno … 

  
Enciklopedija življenja ponuja veličasten pregled raznovrstnosti živih bitij na 
Zemlji, živalske in rastlinske vrste pa so razporejene in predstavljene glede na 
življenjsko dobo. V osrčju knjige je razdelek o bitju, ki je preoblikovalo življenje 
na našem planetu bolj od kateregakoli drugega – človeku. 

 

ČUDNA! GROBA! DRZNA! 

Erin Frankel 

 
Medvrstniško nasilje ni nedolžna stvar. V žrtvi ustrahovalec zbudi občutke 

ničvrednosti, sramu in strahu pred ponovnim ustrahovanjem. Pisateljica in 

ilustratorka sta ustvarili serijo knjižic o medvrstniškem nasilju – o zornem kotu 

nasilneža in žrtve. Podajata jasno sliko, da ustrahovanja ne smemo dopuščati in 

le opazovati, pač pa se moramo nanj odzvati in ga obsoditi ter žrtev 

opolnomočiti tako, da si bo lahko kasneje pomagala sama; pomagati pa moramo 

tudi nasilnežu, kajti zadaj se skrivajo različni razlogi, ki so ga pripeljali do izvajanja 

nasilja. V zbirki knjig so še napotki za učitelje in starše, kako se pogovoriti tako z 

žrtvijo kot z ustrahovalcem. Poučna zbirka bo zagotovo dober pripomoček v 

šolah, in seveda doma, da bomo presekali krog nasilja in nanj  

odločno odgovorili z NE. 

 

https://www.bukla.si/avtor/?name=erin%2Bfrankel


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIHČE! 

Erin Frankel 
 
Ta knjiga se najbolj dotika klasičnih vlog ustrahovanja: 
nasilneža in žrtve. Smiselno jo je prebirati kot del vzgoje, 
v funkciji preventive. Z branjem zgodbe lahko odpremo  
pogovor o vrednotah in različnih oblikah nasilnega vedenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bukla.si/avtor/?name=erin%2Bfrankel


 
GODRNJAVČ EVI V TEŽAVAH 
Philip Ardagh 
 
Godrnjačevi so moderna družina nadvse svobodnih 
nazorov. Stanujejo v dvonadstropni bivalni prikolici 
(ki so jo lastnoročno zgradili iz stare šare), njihov dom 
je cesta (po kateri se njihovo stanovanje pomika s 
pomočjo vlečne živali – slona), prisegajo na lokalno 
pridelano hrano (specialiteta je povoženi jazbec) in 
se imajo neizmerno radi (ljubeče zbadljivke so 
nepogrešljivi del njihovega vsakdana)… Knjiga za otroke 
in njihove starše. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAKO JE GOSPOD FELIKS TEKMOVAL S KOLESOM 
Peter Svetina 
 
Gospod Feliks pravzaprav ni kolesar. Ampak tekmuje s kolesom. 
Vozi tako divje, da mu v kitke spletena brada plapola v vetru! 
Vozi tako divje, da mu veter cefra časopis na prtljažniku! 
Vozi tako divje, da komentatorju jemlje glas! 
Samo še nekaj sunkov v pedale, pa bo v cilju! 
Samo še čisto malo! 
 
 
Knjiga je prejela znak za kakovost otroških in mladinskih 
knjig ZLATA HRUŠKA. 
Delo je bilo nominirano za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko 
slikanico.  
Knjižno delo je izšlo v okviru knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija 
za knjigo Republike Slovenije. 
 



 

KOTIČEK NA KONCU SVETA 
Anja Štefan 
 
Pravljičarka Anja Štefan je po uspešnici Melje, melje mlinček 
napisala še sedem živalskih pravljic, ki jih je imenitno 
 ilustrirala Marjanca Jemec - Božič: Petelin in njegova suknjica, 
O kokoški, ki ji je šlo vse narobe, Nahrbtnik, Zvonček, Luknjica, 
Zlatnik in Kotiček na koncu sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAMICA IMA V TREBUHU DOJENČKA 
Vergari Luana 
 
 
Dojenček pridno raste v maminem trebuhu.  
A še predno se dojenček rodi, bratca tarejo številne  
skrbi. Dojenček bo povsod hodil z njim, vedno se bo  
igral z njim. Ve, da bo z dojenčkom moral deliti stvari  
in da bo mamica dojenčka tudi nosila, kajti tudi  
dojenčkova mamica bo. 
Pa vendar mu je dedek povedal, da je zelo  
pomembno biti starejši brat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMO EDEN JE LAHKO SAMO KRALJ 
Podgoršek Mojiceja 
 
 
Nekoč je živel kralj, ki je imel vsega v izobilju. 
Njegovi podložniki so odlično opravljali svoje delo,  
zato se je na posestvu vsem dobro godilo. Potem pa  
se je kralju nekega dne zazdelo, da njegovi podložniki  
preveč udobno živijo … 
 

"Resnično bogat je tisti, ki svoje bogastvo pripravljen deliti z drugimi." 

Mojiceja Podgoršek 

 
 

BRUNO IN NJEGOVIH 100 PRIJATELJEV 
Pirrone Francesca 
 
Bruno se je zelo razveselil mobilnega telefona,  
ki ga je našel v gozdu. Kar naenkrat je imel veliko  
prijateljev po vsem svetu. A ker je ves svoj  
čas porabil za čudežno škatlo, mu je zmanjkalo  
časa za prijatelja Rena in Rika. 
 

 

 

 

 

 

MOJA BABI IN JAZ 
Ritchie, Alison 
 

 

Z babico greva ven, na potep. Ves dan bova zunaj,  
pustolovščin bo na pretek! 
Medvedek zelo rad raziskuje svet skupaj z babico.  
Plezata po drevesih, skačeta v luže in lovita ribe za malico.  
Kako lepo bi bilo, če se dan ne bi nikoli končal! 
 
 
 



 

S TAČKO V TAČKI 
Chapman Jane 
 
 

Ko je Miki še majhna, se trdno drži mamine tačke 
vsak dan in vsako noč. In ko malo zraste, si najde  
prijatelja ampak in se z njim podaja v pustolovščine. 
Potem pa, ko pride nevarnost, se vidre držijo druga  
druge za tačke. Pa bo to dovolj, da se obvarujejo nevarnosti? 


