
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 

 

Se v gozdu bojiš, Veliki volk? 

Jan De Kinder 
 

Mali in Veliki volk gresta raziskovat gozd. Veliki 

volk je ves zaskrbljen, saj povsod vidi 

nevarnost. Mali volk skuša očku vliti pogum in 

pred njim veselo odhlača na pot. 

Šaljiva slikanica z izjemnimi ilustracijami in 

namigom na znano pravljico. 

Knjiga je nagrajena z zlato hruško. 

 

 

Pošastko 
Dita Zipfel 
 
Pošastko je obupan. Skrbno si je izbral otroka, da 

bi živel pod njegovo posteljo in ga malo strašil. Pa 

kako se je trudil. Nabrusil zobe. Izdelal maske. 

Naježil kožuh. Glodal podboj, škripal z vrati in 

skrival igrače. Prhal je z nozdrvmi, napenjal 

jeklene mišice, pokal s kostmi. Grabil otroka za 

noge in mu izmikal odejo. In kaj se je zgodilo? Nič, 

popolnoma nič: otrok spi, smrči in se celo reži v 

snu. Niti sledu o strahu! Povsem razumljivo, da se 

je Pošastko vsega naveličal. 

  



 
Objemi me, prosim 
Przemslaw Wechterowicz 
 

Kaj lahko storimo, da bo naš svet prijaznejši? 
Odgovor na to pomembno vprašanje pozna očka 

medved: Nekoga objameš in dan je tako bolj vesel! 
Očka medved in sinko medvedek sta se tako nekega 

jutra odpravila skozi gozd in spotoma objela vse, ki 

sta jih srečala, najprej soseda bobra, potem pa še 
jazbeca, zajca, lisico, volka, gosenico, losa, 

anakondo … celo lovca sta objela, le puško sta mu 
prej za vsak primer vzela. Zelo zanimiva zgodba, vznemirljiva tudi zato, 

ker pripoveduje, kako lahko na videz drobno dejanje, če prihaja iz srca, v 
našem življenju marsikaj spremeni. Prepričajte se sami. 

 
 
 
 
 

Komunikcija 
Richard Platt  
 
S pomočjo knjige boste odkrili nemogoče načine 
komuniciranja skozi zgodovino. Od hieroglifov do 

hiperpovezav. S spletnimi naslovi in namigi za nadaljnje 
raziskovanje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Fotografija  
Alan Buckingham  
 
Odkrijte čudežni svet fotografije - od kamere prek 

klasičnih tehnik do digitalne dobe. Od prvih 
poskusov do najnovejše tehnične opreme. 

 

 

 

 

 

 

Velikanska knjiga o velikanih 
Saviour Pirotta  
 
Knjiga s 3-D velikanom, ki je večji od tebe te vabi, da 
zbereš pogum in vstopiš v kraljestvo velikanov. 
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