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ŽELVA ŽELJKA 

Anton Krings 
Vsako jutro je želva Željka že navsezgodaj, z 
vekami še težkimi od sladke ga spanca, prišla iz 

svoje hišice. Potem je počasi in s premišljeno 
umerjenimi koraki prečkala vrt: pri tem je ubrala 

vedno isto pot - tisto, ki vodi do zelenjavni h 
gredic. »Poglejte, že prihaja!« je za šepetala 

redkvica. »Slišim jo, kako gre po gramozni poti: 
škrc, škrc, škrc, leva, desna, leva , desna, škrc, 
škrc, škrc. 

 

 

 

ČRIČEK APOLON 

Anton Krings 
Še nedolgo nazaj je bil Apolon srečen čriček. 

Kjerkoli se je pojavil, so ga vedno povabili noter, 
ga posedli za mizo, mu pripravili veliko pojedino in 

ga prosili, da zapoje. Le par akordov na 
harmoniko in že so vsi prepevali skupaj z njim, 

plesali in spet zapeli. Nato si je Apolon oprtal 

svojo culo in se, žvižgajoč si vesele napeve, 
poslovil od druščine. 

 

 

Želva Željka in Čriček Apolon sta knjigi iz priljubljene zbirke Drobižki. 

Drobižki nastopajo tudi v risani seriji Vrtne prigode, ki se predvaja na RTV 

Slovenija. 

 



BILO JE NEKOČ NA DEŽELI: SLIKOPIS 
Cvetka Sokolov 

»Imava prababico. Zelo je stara, a se vsega dobro 

spomni. Ko jo obiščeva, rada pripoveduje, kako je 

bilo v starih časih, ko je bila še otrok. Z babico se 

pogovarjava tudi, kako je v novih časih. Pravi, da 

so mnoge reči zdaj drugačne in se tako hitro 

spreminjajo, da jih včasih težko dohaja.«  

 

 

 

 

 

Kako otroku razložiti spremembe v času? So bile šolske potrebščine vedno 

enake? Je mogoče, da so imeli včasih leseno puščico za svinčnik? In kako 

so lahko šilili svinčnike, če ni bilo šilčkov. Kakšne igre so se igrali otroci? 

So imeli res žogo narejeno iz cunj in si sami izdelali piščalke? Sedaj 

imamo po več parov čevljev, včasih pa temu ni bilo tako. Otroci so veliko 

hodili tudi bosi … Kartonka Bilo je nekoč na deželi prinaša zanimive 

primerjave med življenjem včasih in sedaj. Otroci s prebiranjem teh 

slikopisov spoznajo, da se življenje skozi čas spreminja. Kartonka je 

odlična tudi kot izhodišče za mnogo pogovorov. ... 

 
 

 

KEKEC IN BEDANEC 
Josip Vandot 
 

 
Kdor vesele pesmi poje, 

gre po svetu lahkih nog, 
če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 
 

Jaz pa pojdem in zasejem 
dobro voljo pri ljudeh, 

v eni roki nosim sonce, 
v drugi roki zlati smeh. 

 

 
 

 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/cvetka-sokolov-5651
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/josip-vandot-6101


DVANAJST SLONOV 
Leopold Suhodolčan 
Čudovita domišljijska zgodba o deklici Barbari, ki si je 

od vsega najbolj želela imeti slona, je prvič izšla že 
pred štiridesetimi leti. Še vedno pa bo k poslušanju in 

branju pritegnila deklice in dečke, ki jim je sanjski 
svet, ki se porodi iz velike želje, tako blizu. Da je 

Barbaro obiskalo kar 12 slonov, pa je morala počakati, 
da sta oče in mama odšla k teti na praznovanje, nato 

pa se je njen dom napolnil s prijaznimi sloni in slončki 
vseh barv!  

 
 

  
 

 

KAJ LAHKO NAREDIM, DA MI BO LAŽJE? 
Priročnik Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? vam 

bo pomagal prepoznati znake morebitne stiske in vaše 
reakcije v stiski. Lažje boste razumeli, kaj vse vpliva 

na vaše doživljanje, počutje in vedenje. Priročnik 
ponuja univerzalne veščine, ki pomagajo lažje živeti. 

Povezave vas vodijo do koristnih spletnih vsebin o 
tesnobi, strahu, jezi in žalosti ter do zanimivih zvočnih 

posnetkov. 
 

 
 

 
 

 
 

  

ZAKAJ? ENCIKLOPEDIJA prinaša odgovore na 

številna otroška vprašanja, zaradi katerih ste morda 
včasih v zadregi. Razlage so kratke, jasne in prilagojene 

otrokom, vsaka tema pa je opremljena s slikovnim 
ponazorjalnim gradivom, zaradi katerega bodo otroci še 

rajši vzeli knjigo v roke. Ker otroci radi tekmujejo in 
preverjajo, koliko so se naučili, je vsaka tema tudi 

opremljena s kratkim kvizom. 
 

 
 

 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/leopold-suhodolcan-300


 
SPOZNAJ! OSONČJE 
Sarah Cruddas 
Kaj vidimo na nočnem nebu, kaj vidimo na nebu 

podnevi? Poiščite odgovore na vprašanja, kot so: Kaj 
je Osončje? Kaj je meteor in kaj meteorit? Na Marsu 

atmosfera ljudem ne omogoča dihanja, vendar ima 
letne čase, saj je nagib rdečega planeta podoben 

Zemljinemu. Podajte se na slikovito popotovanje med 
planeti, asteroidi in lunami!  

 
 

 

 

KNJIGA O MOJIH ČUSTVIH 

Stéphanie Counturier 
Interaktivna zgodba za otroke z preprostimi nasveti kako 

uravnavati čustva. 
 

 

 

 

ZVEZDE NAD NAMI 

Tomaž Zwitter, Božo Kos 
 

 

 

 

 

 

 

Leto 2009 je leto astronomije in kreativni ekipi v Hiši eksperimentov se je 
utrnila ideja, da bi izdali interaktivno knjigo Zvezde nad nami, ki so jo 

predstavili včeraj. Knjiga je sestavljena iz petdesetih vprašanj in 
odgovorov s področja astronomije, ki jih je bogato ilustriral letos preminuli 

Božo Kos. Ilustracije v omenjeni knjigi so ilustratorjevo zadnje delo, zato 
so se drugi avtorji odločili, da Zvezde nad nami posvetijo Božu Kosu. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/sarah-cruddas-3236264
https://www.primus.si/knjige?avtor_new=837


 

DNEVNIK PUSTOLOVCA MEDVEDA LOVRA: 

AMERIKA (1. KNJIGA) 

Žiga Gombač X. 
Medved Lovro je tisti medved iz kočevskih gozdov, ki se 

je nekega dne odpravil na dolgo pot po svetu. S seboj je 

vzel torbo s kompasom in veliko dobre volje. Njegova pot 

se je povsem po naključju začela povsem na jugu Južne 

Amerike, kamor so ga zanesli morski tokovi in divji 

vetrovi Atlantskega ocena. Na obali Ognjene zemlje so se 

začele njegove številne nepozabne dogodivščine, ki je 

pridno zapisoval v svoj popotni dnevnik. Ta je sedaj izšel v lični knjigi 

Dnevnik pustolovca medveda Lovra, Amerika, ki jo je napisal slovenski 

mladinski pisatelj Žiga X Gombač. 
 

 

  MEDVED LOVRO 
RAZISKUJE SVET, 

didaktična družabna 
igra 
 
Didaktična družabna igra 

Medved Lovro raziskuje svet 

je izobraževalna in poučna 

igra, namenjena dvema ali 

več igralcem, starejšim od 6 

let. Igra otroka spodbuja k 

druženju z družinskimi člani 

in prijatelji ter pripomore k 

spoznavanju živali, kulturne in naravne dediščine ter pravljičnih junakov. 

Otroka se spozna z geografijo in osnovno orientacijo ter s tem širi splošno 

razgledanost. Igra prav tako vsebuje naloge za razvijanje socialno – 

emocionalnih spretnosti. 
 

 

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