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ČAROVNIŠKA ŠOLA KRŠKOČARA 
Uroš Grilc 
Zgodba Čarovniška šola Krškočara je pripoved o 
štirih prijateljih, ki se učijo in urijo za čarovnike. 
A že prvi dan šole jih čaka velika preizkušnja, saj 
je njihovo šolo zadel tristoletni urok. Podaj se na 
dogodivščino z Adamom, Jurijem, Veroniko in 
Valom ter odkrij skrivnosti Krškočare. 
 

 
 
 
 
 

 
 PETELINČEK PREBUDI UPANJE 
Kristina Krhin 
Petelinček opazi, da stari petelin usiha, 
kokoši kokodakajo, da se bliža njegova 
zadnja ura. Zato mu - po nasvetu svoje 
mame - začne glasno brati svojo najljubšo 
knjigo in počasi se stari petelin počuti 
bolje, pripoveduje tudi spomine iz svojega 

otroštva in pravljica se konča tako, da stari 
petelin – s pomočjo mladih - še zadnjič 
pred kurnikom zakikirika jutranjemu 
soncu. Slikanica opozarja na pomen 
medgeneracijskega sožitja, čustvene 
podpore ... in ne nazadnje tudi branja. Je     

kot nalašč za pripovedovanje! 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/uros-grilc-320


  PETELINČEK IN OSLIČEK 
Vesna Radovanovič 
Še ena v zbirki prigod o petelinčku. Tokrat 
sraka naznani, da prihaja bitje z velikimi 
ušesi. A bitje sploh ni tako strašno kot so 
živali najprej predvidevale. Na koncu nastane 
veliko prijateljstvo. 
 
 
 
 

 

 
ČAROBNA SMREČICAM 
Melita Osojnik 
Kaja in Aljaž si želita okrasiti smrečico že prve dni 
decembra. Mama in oče se seveda ne strinjata, 
sploh pa nimata časa, pa še čisto prezgodaj je. 
Dnevi pa tečejo in tečejo. Dokler ne zmanjka vseh 
smrečic. Kaj pa zdaj? »Povsod se skozi okna 
svetijo lepo okrašene smrečice, le mi je nimamo,« 

joka Aljaž. 
»Ti bom pa smrečico narisala,« ga skuša potolažiti 
Kaja. A poglej, čudo: narisana smrečica »oživi«, 
Kaja in Aljaž pa jo okrasita s prav posebnimi okraski.: 
ljubeznijo, zvestobo, sočutjem, srečo, svetlobo, razumevanjem, 
mirom. 

 

 KAJ IMA SONCE NAJRAJE 
Niko Grafenauer 
Niko Grafeneuer, pesnik, prevajalec, esejist in 

dolgoletni urednik pri založbi Mladinska knjiga, 
je eden izmed najbolj priznanih in priljubljenih 
pesnikov za otroke in mladino pri nas. Le kdo 
ne pozna legendarnega Pedenjpeda? Ali pa 
Avtozavra? Ob njegovem jubileju smo 
ponatisnili zbirko pesmi za najmlajše Kaj ima 
sonce najraje, ki jo je tako kot Pedenjpeda   

ilustriral Marjan Manček.  
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/niko-grafenauer-464


 
 

LESTEV IN SIRČEK 

Miroslav Košuta, Maša Kozjek (ilustratorka) 

Zbirka pesmic Miroslava Košute. 
 
Mala miška išče lestev, 
da bi zlezla do neba, 
ker vabljivo luna-sirček 
se tam gori ji smehlja. 
 

Pa so lestve vse prekratke, 
previsoko je nebo - 
žalostno zmajuje z glavo: 
s tistim sirčkom nič ne bo. 

...more 

 
 

 
SNOOPY 
Charles M. Schulz 

Nova zbirka najuspešnejšega stripa 
vseh časov! 
 
Čas je, da se zavihtite na vrh dvokrilne 
pasje ute in poletite v čudoviti svet 
legendarnega Charlesa M. Schulza v tej 
mešanici povsem novih stripov izpod peresa 
zvezdniške zasedbe novih ustvarjalcev in 

klasičnih stripov mojstra med mojstri, Charlesa M. Schulza. 

Ta brezčasna zbirka humorja in domišljije vas bo v zasedbi 
Charlieja Browna in celotne druščine Arašidkov spodbudila, da 
že končno zalučate tisto bejzbolsko žogo in se dvignete visoko 
nad oblake, kjer boste enkrat za vselej obračunali z izmuzljivim 
Rdečim Baronom. 

»Ljubko, prikupno in zabavno, zelo ljubeče do otrok vseh 
starosti ... Pograbite strip in ga preberite! Uživajte! Nato pa ga 
posodite prijatelju!« 

 

https://www.goodreads.com/author/show/6428855.Miroslav_Ko_uta
https://www.goodreads.com/author/show/7074715.Ma_a_Kozjek

