
KNJIŽNE NOVOSTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI –  

JANUAR IN FEBRUAR 2015 
 

SAM, Anej in MAURER, Neža 
NEŽNO SRCE (C) 
Sporočilo knjige je ustvarjeno z redko videno sintezo treh umetniških izrazov - 
pripovedovanjem Aneja Sama, poezijo Neže Maurer in likovnostjo Boštjana 
Plesničarja. 
 

 
SUHODOLČAN, Primož 
PETER NOS IN VESELE POČITNICE (C)  
Primož Suhodolčan se je ponovno izkazal in pripravil kratke zgodbe, ki bodo otrokom 
krajšale in lepšale počitniške dni. Znani junaki, zabavne zgodbe, pisane ilustracije ... 
obljubljamo, da vas tudi ta slikanica ne bo razočarala.  

 
KOVAČ, Polonca 
ČUČKO UREJA SVET (C)  
 

 
MAJHEN, Zvezdana 
MAVRICA BLIŽINE (C) 
Mavrična pesniška zbirka za otroke, ki širi ljubezen do življenja, živih bitij in planeta. 
 
 

 
 

PERŠOLJA, Patricija 
NAJINA POROKA (C) 
Glavna junaka sta tretješolca, a sta že poročena. Iz preprostega razloga – ker 
obožujeta iste stvari in bi bila rada ves čas skupaj. 
 Kako izpeljeta ta svoj načrt, kako se odzovejo njuni starši, sorodniki in sosedje, 
kakšne skrbi imata pri tem – od nevestine obleke, čevljev do prstanov, poročnega 
šopka, torte, poročnega slavja in ne nazadnje poročnega potovanja – izvemo skozi 
pripoved, polno iskrivih in hudomušnih razmišljanj, ki tako zelo spominjajo na tiste 
prave poroke …  

 



PERŠOLJA, Patricija 
MARTA (C) 
Vsak od nas ima svoje srce, kako pa z njim ravnamo? 
Tenkočutna domišljijska zgodba o deklici Marti, ki lepo skrbi za svoje srce in se z 
njim veliko ukvarja, ga jemlje zraven kamorkoli gre in mu govori same lep stvari. 
Nasploh se imata rada, a nekega dne se Marta spotakne ob krono, ki ji prav lepo 
pristaja, in v njenem življenju se kar naenkrat začno številne spremembe. Na svoje 
srce pa čisto pozabi, šele fant Luka jo spomni nanj in takrat ... Kaj se zgodi potem, 
preberite v knjigi. 

 
PERŠOLJA, Patricija 
MOJA NONA (C) 
Zgodba o najpomembnejših stvareh v življenju.  
None so pač takšne, da imajo otroke rade in jim rade pripovedujejo najrazličnejše 
zgodbe, včasih tudi o sebi. In nona se je tokrat razgovorila o stvareh, ki jih v življenju 
ni počela, a bi jih lahko in bi jih celo rada. Zdaj ji je sicer malo žal, ko pa bi lahko bile 
tako zanimive in zabavne. A za njene vnuke še ni prepozno, vse to lahko še 
uresničijo in pri noni so dobili veliko idej. 
 

 

PLOHL, Igro 
LEV ROGI NAJDE SREČO (C) 
Zgodba o levu Rogiju je zgodba o malo manj običajnem  levu, ki po resni poškodbi 
hrbtenice pristane na invalidskem vozičku. 

Ob soočanju z novimi življenjskimi okoliščinami spoznava resnično vrednost življenja 

in premaguje ovire, ki to pred nesrečo niso bile: na novo se uči oblačiti, presedati, 

pomivati posodo in likati. Kmalu spozna, kako zapeljati svoje novo življenje na stare 

tirnice. Preseli se v svoje stanovanje, spet se nauči voziti avto, postane učitelj v 

bolnišnični šoli, ponovno se začne ukvarjati s športom in se povsem osamosvoji. 

 

 

KOREN, Majda 
INŠPEKTOR JOŽE (P) 
Nova knjiga Majde Koren in ilustratorja Damijana Stepančiča z naslovom Inšpektor 
Jože je strip. Glavni junaki so policijski inšpektor Jože in večna nepridiprava, pujsa 
Kapo in Bundo. Njihove prigode lahko mladi in odrasli bralci, ker je strip namenjen 
vsem vrstam bralcev, spremljajo v 27 zgodbah. Vse so začinjene z obilico humorja in 
enkratnimi slikovnimi podrobnostmi ilustratorja Stepančiča. Kapo in Bundo sta sicer 
izjemno premetena pujsa, a je inšpektor Jože vedno en korak pred njima.  
Ker je v slovenski mladinski literaturi strip zelo zapostavljen, bo pričujoče delo 
enkratna osvežitev za mlade in starejše bralce. 
 

 

SUHODOLČAN, Primož 
ŽIVALSKE NOVICE 4 (P) 
Ta živahno zasnovana zbirka se zdaj ponaša s četrto številko, ki so jo mladi bralci že 
res težko pričakovali, saj je od zadnje izdaje časopisa minilo že preveč časa. 
Zmagovalna avtorska kombinacija (Suhodolčan z besedo in Hrovat z ilustracijo) 
tokrat postreže s petimi zgodbami, v katerih se kar gnetejo zabavni živalski junaki, ki 
so khm, khm … kako bi rekli, presenetljivo podobni marsikomu izmed nas. 
Zvezdniški papagaj Pepi si je našel novo glasbeno skupino in zabredel v nove 
težave, stari lev Rumba se uči spletnega nakupovanja, Miško podgana skupaj s 
prijatelji očisti mesto, medvedek Mirko mora zamenjati oguljeni kožuh, stari krti 
kopači pa morajo sprejeti izume najmlajšega krtka Lovra. Zabavno še pa še. 
 

 



GOMBOC, Mateja 
KDO SI PA TI? (P) 
Knjižice v zbirki Liščki prinašajo izbrana besedila iz domače in tuje literature. So 
nadvse primerno pomožno šolsko berilo za prve štiri razrede osnovne šole 

 
SIVEC, Ivan 
PUSTOLOVŠČINA OB SORI (P) 
Erjavčeva srečno-smešna družina se s Tininim fantom Valom vred odpravi na 
kmečki turizem v Posočje. Vsi so na preži za fotografijo babičinega očeta, 
pogumnega vojaka v Guerra grande ob njeni 100-letnici. Ob Soči, na njej in nad njo 
doživijo vse predpisane adrenalinske trenutke na raftingu, spuščanju po jekleni vrvi, 
vse je lepo bilo … Dokler Nejc ne odkrije 350-kilogramske granate velikanke iz prve 
vojne, in to kar s sposojenim detektorjem za kovine. Pustolovščina se utegne končati 
eksplozivno, do srečnega konca manjka samo še čudežno najdena fotografija. 

 
Neli Kodrič, 
49:03:39 (M) 
Maša ima slabe ocene in zato se odloči, da jih bo popravila kar v redovalnici. Na 
skrivaj po koncu pouka ostane v šoli. Kaj kmalu je ocene ne zanimajo več, saj se v 
šolski knjižnici dogajajo veliko bolj zanimive stvari. Iz knjig so namreč pobegnili 
knjižni junaki (Kekec, Sneguljčica, Jagoda in celo Anglež z brazgotino na čelu), ki 
niso ravno pri volji, da bi se vrnili nazaj domov. S pomočjo sošolca Petra in 
skrivnostnega Zanuta jih poskuša prepričati, da je njihovo pravo mesto tam. Zabavna 
in napeta zgodba za tiste, ki radi berejo, in one, ki bi radi brali. 
 

 

Neil GAIMAN,  
CORALINE (M) 
Coraline je večkrat nagrajeno delo (Hugo in Nebula, 2003) ameriškega pisatelja in 
scenarista Neila Gaimana. V srhljivi pravljici za vse starosti glavna junakinja za 
zaklenjenimi vrati najde svet, ki je na prvi pogled podoben našemu, toda vsi 
prebivalci imajo namesto oči črne gumbe. Tam sreča svojo drugo mamo, ki hoče 
Coraline samo zase. Se bo deklici uspelo rešiti? 

 
SIVEC, Ivan 
PEGE NA SONCU (M) 
Sara in Žan sta rejenca. Vsak na svojem koncu Slovenije, s pravimi starši že nekje. 
Na srečo sta se spoznala med skupnimi počitnicami. Na srečo sta oba pisala 
dnevnik. Na srečo … sta to krasna mladostnika Sandra J. (zdaj stara 19 let) in Tadej 
K. (zdaj star 21 let), ki ju je spoznal pisatelj Ivan Sivec ter prelil v literaturo njuno res 
posebno, ljubečo in pretresljivo zgodbo. Za take usode po navadi sploh ne izvemo, 
čeprav se dogajajo ... čisto blizu nas.  

 



VELIKONJA, Irena 
ŽIVLJENJE BREZ PSA (M) 
Nov mladinski roman pisateljice Irene Velikonja.  
 

 
GOMBOC, Mateja 
IME MI JE JON (M) 
Nov mladinski roman Ime mi je Jon izjemne pisateljice Mateje Gomboc je pisan kot 
dnevnik. V njem boste, mladi bralci, izvedeli, kakšno je bilo Jonovo življenje potem, 
ko sta vanj stopili sestrici. Vsekakor ne tako zelo pošastno, kot se je na začetku 
zdelo Jonu. 

 
ADAM, Douglas 
ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI 1 (M) 
Nekega četrtka v času kosila je Zemlja uničena zaradi gradnje hiperprostorske 
obvoznice. Arthurju Dentu, ki se je moral že navsezgodaj soočiti z rušenjem svoje 
hiše, ni nobeno od teh dejstev prav nič po godu. Nekaj sekund pred uničenjem 
Zemlje ga reši njegov prijatelj Ford Prefect, Nezemljan pod krinko, ki se predstavlja 
kot brezposeln igralec. Dinamični par tako začne svojo galaktično odisejado, na 
kateri prav kmalu sreča Zaphoda Beeblebroxa, Trillian ter depresivnega robota 
Marvina. 
 

 

ADAM, Douglas 
ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI 2 – RESTAVRACIJA OB KONCU 
VESOLJA (M) 
Arthur Dent in njegova druščina so namenjeni na prigrizek v Restavracijo ob koncu 
Vesolja, a pot do tja ni nič kaj enostavna, saj se soočijo z grožnjo, da bo njihovo 
vesoljsko ladjo Zlato srce uničila vogonska ladja. Do nadaljnjega so zato primorani 
odložiti večerjo, po seriji nenavadnih peripetij slednjič le prispejo v restavracijo, ki 
ponuja ultimativno gastronomsko izkušnjo, družbo vseh vesoljskih ras in veličasten 
razgled na konec Vesolja. 
 

 

ADAM, Douglas 
ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI 3 – O ŽIVLJENJU, VESOLJU IN SPLOH 
VSEM (M) 
Nesrečni prebivalci planeta Krikkit so naveličani nočnega neba nad svojimi glavami, 
zato se odločijo, da ga bodo uničili. Nočno nebo nad njihovimi glavami je seveda 
Vesolje. Od vsega vesoljskega življa se le pet posameznikov zoperstavi načrtu 
uničevalskih robotov s Krikkita. Ob Arthurju Dentu se te pomembne, a nehvaležne 
naloge loti še njegova pisana druščina: Ford Prefect, Slartibartfast, Zaphod 
Beeblebrox in Trillian. 
 

 



BAČKO, Marjan 
MI, BUTALCI PLEMENITI, IN FENIKS!  
Priznani slovenski dramski igralec Marjan Bačko je v dramskem besedilu posodobil 
in aktualiziral Butalce Frana Milčinskega. Kot boste lahko prebrali, butalskosti še kar 
in kar ne zmanjka, prav nasprotno, ob starih trdo ukoreninjenih vzorcih danes dobiva 
še najrazličnejše nove oblike. 

 
FORTEY, Jacqueline 
VELIKI ZNANSTVENIKI 
Zgodbe o delu in življenju velikih znanstvenikov od Aristotela do Hawkinga, 
opremljene z bogatim slikovnim gradivom, dopolnjujejo poglavji o znanosti v 
prihodnosti in Nobelovih nagradah, časovna preglednica najpomembnejših dogodkih 
v zgodovini znanosti, slovarček in stvarno kazalo. 

 
LEKSIKON – KNJIGA 
Leksikon Knjiga je koristen priročnik za vse, ki se tako ali drugače, poklicno 
(knjigarnarji, knjižničarji, učitelji) ali  ljubiteljsko ukvarjajo s tem kulturnim področjem. 
Ker je pripravljen po kar najbolj premišljenih leksikografskih načelih, bo zanimiv tudi 
za učečo se mladino. 

 
LEKSIKON – FIZIKA 
Leksikon FIZIKA avtorjev Andreja Guština, Aleša Mohorica in Janeza Strnada 
je popolnoma prenovljena izdaja strokovnega leksikona izpred desetih let. 
Obsega več kot 2500 gesel s področja klasične fizike, astrofizike in fizike delcev. Na 
novo je napisana dobra polovica gesel, saj se stroka posebno na področju astrofizike 
in fizike delcev dobesedno vsak dan obogati z novimi spoznanji. 
Na novo so v leksikon vključeni tudi podatki o pomembnih fizikih. Z besedilnim delom 
tvori celoto več kot 500 enot slikovnega gradiva, ki bistveno dopolnjuje zbrana gesla. 
 

 
LEKSIKON – MATEMATIKA 
Leksikon Matematika je popolnoma prenovljena izdaja strokovnega leksikona izpred 
skoraj desetih let. 
Obsega več kot 2000 gesel s področja matematike, logike in teoretičnega 
računalništva. Na novo je opisanih okoli 500 gesel, izpopolnjene pa so tudi 
predstavitve pomembnih matematikov. 
 
 

 



Martin IVANIČ, 
SLOVENSKA ZGODOVINA V ZGODBAH 
Knjiga je lep dokaz, kako lahko zgodovino enega najmanjših evropskih narodov 
slikovito predstavimo z zgodbami, ki so jih je napletli različni dogodki skozi čas. 
Zlahka jih beremo kot poučno besedilo, ki nas spominja na preteklost in opominja na 
dosežke naših prednikov. 

 
ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO 
Šolska pesmarica je zbirka ljudskih, ponarodelih in umetnih pesmi, starih in 
novejših ter odlomkov in priredb  iz raznovrstnih glasbenih del. 
Razdeljena je v štiri vsebinske sklope. 
Nekaterim pesmim so dodana kratka pojasnila o vlogi, ki jo je imela ali jo še ima 
določena pesem, o prepoznavnosti in vpetosti v večja glasbena dela. 
Nekaj izvrstnih priredb omogoča razen vokalnega izvajanja tudi  inštrumentalno. 
Če pesmi že poznate, naj vam bo pesmarica za spodbudo pri skupinskem 
muziciranju v razredu, da boste z veseljem prepevali in igrali. 
 

 

KATERI PTIČ JE TO? 
Spoznajte in določite več kot 440 ptičjih vrst iz vse Evrope.  
Novi vodnik nudi opis značilnosti neposredno ob fotografiji. Za vsako vrsto najdete 
več fotografij in risb. Pri hitrem določanju vam pomaga barvna koda. 
Dodatek: pregled najpomembnejših ptičjih jajc. 
  

 


