
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Oliver peče tortice; Vse najboljše, Oliver; 

Oliver hoče objem 

David Melling 

 

Medved pogosto nastopa v otroških slikanicah, 

zaradi vrste posebnih lastnosti, med katerimi so 
velikost, zimsko spanje, obilen tek, 

sladkosnedna ljubezen do medu. Velikokrat je 

pozitiven lik, prijazen, dobrodušen, prijateljski 

in zabaven. Takšen je tudi treh novih slikanicah 

iz naše šolske knjižnice. 

 

 

 

Kjer veter spi 
Damijan Šinigoj  

 

Jamarski pripravnik Blaž in popolna začetnica Irena se 

na lastno pest odpravita v jamo, a se avantura, ki naj 

bi se končala z nekaj dobrimi selfiji, kmalu sprevrže v 

boj za preživetje. Pogrešan pa je tudi gozdar, ki ga 

reševalne ekipe na terenu že iščejo- 

Kaj dobimo, ko izkušen avtor, ki je hkrati tudi izkušen 

jamar, postavi dogajanje svojega novega mladinskega 
romana v jamo? Napeto, prepričljivo napisano pustolovko! 

Damijan Šinigoj je svojemu odlično sprejetemu romanesknemu 

mladinskemu prvencu Iskanje Eve pridružil polnokrvno 

pustolovko, ki se zvečine dogaja v jami, torej v okolju, ki ga 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/david-melling-7685


Šinigoj kot vrhunski jamar pozna kot lasten žep. Posledično so 

opisi izjemno prepričljivi, prav tako pa tudi vse dogajanje 

povezano z iskanjem in reševanjem pogrešanih oseb. Kjer veter 

spi je zares napeta in tudi kompozicijsko razgibana knjiga, v 

kateri se srečata dve liniji – v eni gre bralec po sledeh 

pogrešanega uslužbenca Zavoda za gozdove, v drugi sledi fantu 
in dekletu, ki si hočeta privoščiti pustolovščino, a se le-ta kmalu 

prevesi v dramo. Kjer veter spi je roman za najstnike, ki pa zna 

brez dvoma v (svoje) globine zmamiti tudi odraslega bralca. 

Knjižno delo je prejelo nagrado desetnica 2021, nominacijo za 

večernico in uvrstitev med bele vrane 2021. 

 

 

 

Čas za slovenščino 1. Učbenik in delovni zvezek 

 

Učbeniški komplet Čas za slovenščino 1 je namenjen 

mladostnikom od dvanajstega do osemnajstega leta 

starosti, ki so v učenju slovenščine začetniki. 

Primeren je predvsem za učence oz. učenke in dijake 

oz. dijakinje, ki se s slovenščino prvič srečujejo pri 

svojem rednem šolanju v slovenskih ali dvojezičnih 

šolah v Sloveniji in zamejstvu ali pa so se 

intenzivnega začetnega učenja slovenščine lotili v 

sobotnih šolah in oddelkih dopolnilnega pouka 

slovenskega jezika in kulture v tujini. Učbeniški 

komplet sestavljajo učbenik, delovni zvezek in 

zgoščenka. Na zgoščenki so zbrani posnetki besedil 

za dejavnosti, povezane s slušnim razumevanjem in 

izgovorjavo slovenskih glasov. Komplet je namenjen 

za delo z učiteljem. 

 

 

 

 

 

 



Čas za slovenščino 2, Učbenik in delovni zvezek za začetno 

učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike 

 

Učbeniški komplet Čas za slovenščino 2 je namenjen 

mladostnikom od dvanajstega do osemnajstega leta starosti, ki 

so v učenju slovenščine začetniki. 
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