
 

 

 

 

 

 

 

REPKI: SLOVENSKA OTROŠKA POEZIJA V RITMU 

REPA (S CD-JEM) 
Igor Saksida, Rok Terkaj - Trkaj 

 

Nominacija za nagrado Belma 2021 - za 

najkakovostnejše učno gradivo, ki nastane v 

državah Evrope.  

Antologija odlične slovenske otroške poezije po 
izboru dr. Igorja Sakside, ki jo dopolnjujejo iskrivi 

repi Roka Terkaja in hudomušne ilustracije Igorja 

Šinkovca. Repki so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do 

zvočnih posnetkov. Priložen je tudi CD z 12 pesmimi v odličnih 

izvedbah slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej, Pižama, Nipke, 

Jose, Zlatko), Nece Falk in Ditke. 

 
 

 

O FANTU, KI JE LEPO POZDRAVLJAL 

Slavko Pregl 

 

S to slikanico bomo ob fantku Tarasu in njegovem 

dedku spoznali čudežno moč pozdravljanja. 

Hudomušna zgodba vabi tudi k prvim bralnim 

korakom. 
 
 
 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/igor-saksida-
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/0-rok-terkaj-trkaj-1835738
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/slavko-pregl-774
javascript:submitRating(40,'MKRatingSection_RatingAck')


SAM, SAMA 

Cvetka Sokolov 

 

Si bila že kdaj sama doma? Kaj pa ti, si bil že 

sam doma? Pa tvoj prijatelj, se je že kdaj sam 

peljal z avtobusom? Prebral knjigo do konca? 

Morda bo prav ta vajina prva, ki jo bosta 
prebrala čisto sama. Ali skupaj, juhej! Tudi 

mamica in očka imata rada zgodbe? Lepo. Lahko 

jima katero prebereš, čisto sama, čisto sam. 
 

 

 

MODRI OTOK 

Irena Androjna 
 

Ko Adrijan, Ernest in Lena prispejo na Modri otok, 

se jim še sanja ne, kako bo štirinajst dni, kolikor jih 

bodo preživeli na njem, za zmeraj zaznamovalo 

njihova življenja. Kot udeleženci raziskovalnega 

tabora naj bi se poglobili v navade prebivalcev 

otoka, se zabavali in počeli reči, ki jih pač počneš 

na morju, a že prvi dan se nehote zapletejo v 

skrivnostno mrežo, ki jo tke zlovešči svetilničar 

Stibor ... 

 

 

PASJI MOŽ: KAŽIN IN KAZEN (9. KNJIGA) 

Dav Pilkey 

 

Nova dogodivščina najbolj slavnega superpolicaja s 

pasjo glavo! 

 

 
 

 

 

 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/cvetka-sokolov-5651
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/irena-androjna-54704
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/dav-pilkey-1409


 

NEVIDNA NIT 

Patrice Karst 

 

Terapevtska slikanica, ki otroke pomirja in 

tolaži. Pojasni jim, da so z nevidno nitjo 
ljubezni vedno povezani z vsemi, ki jih imajo 

radi. Nevidna nit otrokom ponuja varnost, ki jo 

v sedanjih negotovih časih še posebej 

potrebujejo. 

 

 

 

 

 

 

GUINNESSOVA KNJIGA REKORDOV 
2022 
 
Pred vami je slovenska izdaja Guinnessove 

knjige rekordov za leto 2022 – najbolje 

prodajane knjige, ki izhaja vsako leto. 

Knjige, ki je po formatu vedno enaka, po vsebini 

pa zelo različna. In zadnje leto je bilo res 

neprimerljivo z vsakim drugim letom sodobnega 

časa, kar je vplivalo tudi na podobo najnovejše 

knjige rekordov, že 68. po vrsti. 
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