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Božič je krasen, a manj kakor ti 
Ellie Hattie 
Medvedku se zdi božič zelo krasen! 
Prav tako mamici medvedki in očetu medvedu. 

Čaroben je. Ogreje ti srce. Čudovit je. Je na svetu 

sploh še kaj krasnejšega? 

 

 

 

Kam so šle vse čebelice? 
Julia Seal 
Tina se najraje igra raziskovalko, saj so 

raziskovalci pogumni ljudje, ki doživljajo 

najrazličnejše pustolovščine. Ko sreča čebelico 

Bino, bi jo še najraje takoj ucvrla proč. Vendar 

Bina potrebuje pomoč. Predolgo se je zadržala 

v opojno dišeči cvetlici in njene družine kar na 

lepem ni bilo več na spregled. Skupaj se podata 

na iskalno akcijo več kot 8000 čebel. 

 

Duhovita in ljubezniva pripoved o PRIJATELJSTVU za otroke. 

S POUČNIMI INFORMACIJAMI O ČEBELAH in tem, kako 

male brenčače zaščititi. 



 Želvica in morje 
Davies Becky 
Zgodba o želvici opisuje težave morskih bitij, ko 

njihove domove preplavita plastika in 

onesnaženje. 

Želvica ljubi morje z vsem svojim drobnim srcem. 

Njeno neverjetno popotovanje jo vodi z enega na 

drugi konec sveta, na čudovite koralne grebene 

in znova nazaj. Toda nekega dne ugotovi, da se 
je morje spremenilo. Je to konec njene poti? 

 

 

Nejc in čudežni ptiček 
Barry Timms 
Nejc ima novega prijatelja – čudežnega 

ptička, ki mu pomaga, da v težavah ohrani 

pogum. 

Ko bi njegovo čarobno pero le lahko 

ozdravilo očka … 

 

Nejc in čudežni ptiček je topla zgodba o 
prijateljstvu, dobrosrčnosti in pogumu. 

 

 

 

Skokica in smeh 
Gaja Kos 
Vsi poznamo rek »Smeh je pol zdravja«. Toda 

kako priti do druge polovice, ki je, roko na srce, 

vendar bolj pomembna in jo je težje doseči kot 

smeh. Priljubljena avtorica in urednica s pomočjo 

prisrčnih ilustracij pošlje Skokico, rilčasto skakačko, po drugo 

polovico zdravja. Svetovalcev je veliko, svetujejo zdravo hrano, 

telovadbo, a kaj ko Skoku to ni prav nič všeč. Rajši kot grah in 

brokoli ima liziko, pa tudi do telovadbe mu ni veliko. Ali bo 

Skokici uspelo najti tisto, kar bo Skoku pomagalo povrniti 

zdravje? 



 

Strašna šola 

James Patterson 
ZADETEK! James Patterson bralce spet spravlja v 

smeh z zgodbo o priljubljenem pobalinu Božu in 

njegovih prizadevanjih, da bi uspel na igrišču in na 

družabni sceni. 

V šesti epizodi o strašni šoli se Božo vrne tja, kjer 

se je vse začelo: v strašno Osnovno šolo Podmecen, 

kjer tokrat hodi k »posebnemu« pouku. Znajde se 

tudi na nogometnem igrišču – skupaj s svojim glavnim 

mučiteljem, Klemnom Klavcem. Toda Božo ima velikopotezne 

načrte, da bi bilo njegovo šolsko leto manj strašno: najprej se 

loti strogo tajnega umetniškega projekta, s katerim bo pretresel 
vso šolo, nato pa se bo, če mu uspe s svojo igro rešiti ekipo, 

nemara moral spopasti z nečim povsem novim: postal bo eden 

od popularnih otrok! 

 

 

Ledena pošast 
David Walliams 
Je prijateljstvo med desetletno brezdomno siroto 

in 10.000 let starim dlakavim mamutom mogoče? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Zgodbe za otroke, ki si drznejo biti 
drugačni 
Ben Brooks 

Björk, Dr. Seuss, Whoopi Goldberg, Andy 

Warhol, Ellen MacArthur, Greta Gerwig, 

Andrea Bocelli, Hua Mulan in še mnogi drugi so 

moški in ženske, ki so si drznili biti drugačni. 

 

Fantje so pač fantje in punce so pač punce. To poslušamo že od 

nekdaj, vendar ne pomeni ničesar. Kaj pa, če si punca in te veseli 
rokoborba v kletki? Ali če si fant in imaš rad balet? In kaj, če si 

že od mladih nog želiš postati znanstvenik, pa te vsi prepričujejo, 

da si napačnega spola? 

To je knjiga za otroke, ki želijo izvedeti več o življenju junakov 

in junakinj – pogumnih ljudi, ki so nam utirali pot, niso 

pristajali na uveljavljena pravila in so s svojimi dejanji za nas 

ustvarjali boljši svet. 

 

 

Znamenitni: imenitne zgodbe 

znamenitih osebnosti v stripu 
Žiga Gombač X. 
V duhoviti in iskrivi stripovski knjigi je 30 
zgodb naših prednic in prednikov. 

Znamenitni so z drznostjo in izvirnostjo 

premikali meje ter pustili močan pečat v 

domači in svetovni zgodovini.  

Pridruži se jim! 

 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/%C5%BEiga-gomba%C4%8D-x
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