
Serijske publikacije: 

 

GEA-januar: 

 Obrazi delfinov 

 Kako očistiti zrak 

 Transplantacije srca 

 Življenje v letu 2100 
 

GEA – februar: 

 Avsenikova glasba 

 Ženske, ki jih je svet pozabil 

 V deželi Jurija Vege 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC-marec: 

 Selitve ptic 

 Življenje med ruševinami (državljanska vojna v Siriji) 

 Zgodbe o astronavtih 

 

ONA- februar: 

 Intervju: Mirjam Korbar (dramska igralka) 

 Kaj se dogaja na nepremičninskem trgu? Čas je primeren za prodajo. 

 Učenost je razvrednotena. 

  

MLADINA (februarske številke): 

 Polemika: Dušan Keber: Finančna ministrica ščiti bogate. 

 Intervju dr. Nevenka Troja – zgodovinarka 
o Metka Zorec, učiteljica 

 Za otroke gre (umrljivost dojenčkov v Sloveniji med najnižjimi na svetu). 

 Šport: Astmatični šampioni. 

 Javni sektor: Zavajajoča statistika. 

 Stavka: Zakaj je stavko treba podpreti. 

 Znanje: Podhranjena intelektualna elita. 

 Kultura: Umetnost ni pašteta. 

  

POGLED (priloga Cicibana): 

 Prava moč delovnih navad 

 Alarm ali svoboda oziroma kdo je uspešen otrok? 

 Šolska mediacija 

 Manj znane okužbe dihal. 

 



ŠOLSKI RAZGLEDI: 

 Kaj naj bi učitelji vedeli o delu z otroki s posebnimi potrebami 

 Propagandna vojna proti javnemu sektorju 

 V EU velika podpora programu Erasmus + 

 Zakaj nujno potrebujemo slovenski izobraževalni portal 

 Projektni način dela – 3. razred 

 Svetovni dan varstva potrošnikov 

 

 

BUKLA: brezplačna revija o dobrih knjigah: 

 Knjiga meseca: Vinko Möderndorfer: DRUGA PRETEKLOST, Goga, 2017 

 Intervjuji: Agata Tomažič (TIK POD NEBOM), Aleš Šteger (NEVEREND), Helena Konda (GRAFITI 
V LJUBLJANI), Miran Tepež (VELIKI TRIJE), Neža Maurer (NEKAJ ZELO ZELO LEPEGA),  

 Ob Prešernovem Sonetnem vencu v angleških prevodih 

 

 

 

Leposlovje za otroke: 

1. Ustava v stripu (dar) –  

ILUSTRIRANA USTAVA REPUBLIKE  

SLOVENIJE (V STRIPU)          

 

 

 

 

 

 

2. Anja Štefan: SEDEM MEDVEDOV – CICIBANOVA ZBIRKA, SLIKANICA Z VELIKIMI TISKANIMI 
ČRKAMI (vrtec) 

 

 

3. Peter Svetina: UHO SVETA – pet kratkih zgodb o kralju, ki išče  
svoje ime, o letečem profesorju, o nevoščljivem mlekarjem in 
o lebdečem ušesu. 
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4. Sebastijan Pregelj: DO KONCA JEZERA IN NAPREJ 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe je namenjena bralcem konca prvega ter tistim v drugem 

bralnem obdobju. Primerna je tudi za oklevajoče bralce drugega in tretjega bralnega 

obdobja. Tematika življenja koliščarjev je predstavljena skozi ravno prav napete zgodbe 

dečka Brina. Posebna odlika knjig v tej zbirki so dodatki, kjer so razloženi posamezni pojmi iz 

tistega časa in navedeni viri, ki dokazujejo, da so zgodbe ustvarjene na podlagi pravih 

zgodovinskih dejstev. 

 

 

 
 

5. J. Bauer: Groznovilca in divja zima 
Jana Bauer (1975), priljubljena mladinska in otroška pisateljica. Največjo priljubljenost med 
mladimi bralci pa je zagotovo dosegla knjiga Groznovilca v Hudi hosti, ki je izšla leta 2011 in jo 
danes poleg slovenskih, lahko berejo tudi že poljski, litovski, hrvaški, španski, turški in 
islandski otroci, bila pa je prirejena tudi kot lutkovna predstava. Naslovna junakinja je 
simpatična, a precej navihana vila, ki s svojima naglavnima rogovilcama in letečim čajnikom 
nekega dne preseneti živalske prebivalce Hude hoste. Malo namrščeno vilinsko bitje gozdnim 
junakom s svojimi potegavščinami povzroča kar precej težav, a vseeno so žalostni, ko jih 
nekega dne zapusti in se vrne k svojim sorodnikom. Zato se druščina gozdnih živali tik pred 
zimo pogumno odloči, da v groznovilčjem gnezdu poiščejo svojo prijateljico in jo znova 
pripeljejo v svoj gozd. 
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6. Uroš Hrovat: HUDA TABLETKA in VAMPIRSKI PARADIŽNIK – nadaljevanje zbirke GRAD PREPIH. 
Doktor Betka tabletka in lekarnar Mirko Mazač prodajata Hudo tabletko, ki pozdravi vse. 
Seveda gre za prevaro in dober zaslužek. Druščina z gradu Prepih prekriža načrte 
pohlepnežema. Rdeči paradižnik z domače tržnice je slasten, toda sedaj prihaja 
SUPERPARADIŽNIK iz AVTOMATA, ki je še večji in boljši. A POZOR, ta nedolžni paradižnik se 
lahko ob ugrizu vampirja en dva tri spremeni v požrešnega krvosesa.  Druščina z gradu reši 
ljudi pred nezdravim paradižnikom.  

 

 

 

 

 

 

 

7. T. Ross: Hočem svoje nove čevlje! (vrtec) –Mala kraljična se je trdno odločila, da ne bo obula 

novih čevljev.  

 

 

 

 

 

 

 

8. B: Jnsberg: MOJE ŽIVLJENJE KOT ABECEDA – (zbirka Zorenja) 

Trinajstletnica dobi domačo nalogo – napisati mora svoj 

Življenjepis v obliki abecede. Črko za črko odkrivamo več stvari  

o njej in njeni družini.   



Poučne: 
 

9. I. Ben-Barak in J: Frost: NE LIŽI TE KNJIGE – poučna slikanica, ki prikaže življenje mikrobov na 
naših zobeh, oblačilih in v popku.  

 

 

 

10. Janja Vuga Beršnak in Anice Ferlin: MIHA IN RIS ROŽNIK: PRIJATELJA SPOZNATA 

KOMPLEKSNO KRIZO (dar) – Slikanico je izdalo Ministrstvo za  

obrambo in je namenjena otrokom med 8. in 11. Letom starosti. 

 Deček Miha v svojem domu doživi izpad elektrike, neoskrbo s  

pitno vodo,spoznava kaj je to potres in vojna ter kako pomagajo  

policisti, reševalci, gasilci in vojaki. V njej so predstavljene krizne  

zadeve, situacije, ki so učitelju v pomoč pri obravnavi življenjskih  

tem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib79qzztTZAhUF3KQKHf1GDZEQjRx6BAgAEAY&url=http://gospodicnaknjiga.si/2018/02/ne-lizi-te-knjige.html/&psig=AOvVaw16c6ffsFgpWXJrl8HQ0nvk&ust=1520319705914239


 

11. K. Dudziuk: PREPROSTO RISANJE po korakih: v knjigi so prikazani koraki  

           kako narisati živali, vozila, kmetijo, morje, vesolje ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    
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