
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hladna vojna, 13. del 
Jeff Kinney 
 
Ko zaradi močnega sneženja zaprejo Gregovo šolo, 
se njegova soseska spremeni v sibirsko bojišče. 
Različne skupine se borijo za ozemlje, gradijo 
ogromne trdnjave iz snega in se spopadajo v epskih 
snežnih bitkah. Grega in njegov prijatelj Nejc se 
znajdeta sredi navzkrižnega ognja. V boju za 
preživetje Grega in Nejc vijugata med zavezniki, 
izdajalci in vojskujočimi se skupinami v lokalni 
svetovni vojni. Ko se bo sneg stalil, bosta Grega in 
Nejc na koncu junaka? Bosta sploh izvlekla živi 
glavi? 

 
Totalno uničenje, 14. del 
Jeff Kinney 
 
Prateta Berta je umrla! Juhu? Vsi člani družine 
Tepeževih skačejo od veselja in že sanjajo, kako 
bodo Bertino dediščino pognali za razkošje, 
šampanjec, hitre avtomobile in še hitrejše 
ženske. No, mogoče ne za hitre ženske, vse 
ostalo pa. Le mama je smrtno resna, saj ima 

drugačne načrte: prenovili bodo dotrajano hišo in si 
privoščili še prizidek. Konec koncev je smrt resna stvar. Toda 
če si nočete priklicati prekletstva nad dediščino drage 
pokojnice, potem poskrbite vsaj za to, da se ne boste po 
pomoti udeležili napačnega pogreba ... 



Na dnu, 15. del 
Jeff Kinney 
 
Ko se Grega Tepež s svojo družino odpravi na 
potovanje in kampiranje po vsej državi, vsi željno 
pričakujejo pustolovščino, ki je zlepa ne bodo 
pozabili. Toda načrti se jim kaj kmalu zalomijo, ko 
obtičijo na parkirišču za avtodome, ki ni ravno 
podoba poletnega rajskega letovišča. 
 
Toda brez skrbi, kmalu postane še slabše za 
Tepeževe, saj se utrgajo mogočni nevihtni oblaki in območje 
začne poplavljati, zato ne vedo, ali jim bo še uspelo rešiti svoj 
dopust – ali pa so že pregloboko zabredli. 
 

 

 

 

 
 

 
Veliki met, 16. del 
Jeff Kinney 
 
Po katastrofalnem športnem dnevu v šoli je Grega 
sklenil, da je uradno upokojen, kar se tiče njegove 
športne kariere. Toda ker ga je mama gnjavila do 
vijoličnega, naj vendar poskusi še enkrat, se je 
godrnjaje le prijavil na košarko. 
Avdicije za nove igralce so klavnica in Grega je 
dvomil, da ga bodo sprejeli. Toda nepričakovano je 

pristal v eni od lokalnih ekip. 

 

 



Ko pujsi letijo: zgodba o Batpigu 
Rob Harrell 
 
Kot vsi drugi super heroji je tudi leteči super – pujs 
Batpig lepega dne nastal iz čisto navadnega 
rožnatega pujska Garryja. Pa je Batpig Garry vseeno 
nekaj posebnega – med svojo preobrazbo iz 
navadnega smrtnika se je moral leviti kar dvakrat. 
Začel namreč ni kot pujsek, ampak kot čisto pravi 
človek s čisto pravimi človeškimi prijatelji iz čisto 
prave človeške povesti; ko jo boš prebral, boš takoj vedel, da je 
res tako. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strašna šola: Najboljši pasji prijatelj 
James Patterson, Christopher Tebbetts 
 
Misliš, da imaš težek lajf? Moj je šele neznosen – 
tako zelo, da je že prav smešno! 
Ime mi je Božo Pult, a bi se moral imenovati 
»Škripci«. Karkoli počnem – od moje prve 
katastrofe, ko sem poskušal prekršiti prav vsa 
šolska pravila, pa do najnovejše polomije, ko sem 
ustanovil imperij sprehajanja psov in spet vse 

zašuštral – se očitno ne morem izogniti veliki godlji. A če te 
moje nore dogodivščine zabavajo, je vredno vseh muk. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rob-harrell-1379122
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/james-patterson-2351
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/christopher-tebbetts-2578980


 
Na vse strani neba 
Sonja Čarni Bertalanič  
 
V zbirki poezija za otroke so pesmi za najmlajše 
in malo starejše otroke. Verjetno se boste 
vprašali: "Kdo pa danes še bere poezijo? To ni 
trend sodobnega časa!"  
Pesmi govorijo o živalih, kjer prevladujejo mišje 
dogodivščine, o odraščanju in otroštvu, druge 
spet častijo naravo in se globoko priklanjajo. 
Nekaj pesmic je hudomušnih in takšnih, ki 
pokukajo v vesolje ali v pravljični grad med oblake. Nekatere 
pa sredi dolgočasnega dne pričarajo maškarado in karneval ter 
obrnejo svet na glavo. 
 
 
 
 
 
 

 
Po reki navzdol 
Magnus Weightman 
 
Zajčica je izgubila račko, svojo najljubšo 
igračo. Skupaj z bratoma se v čolnu 
odpravi po reki navzdol, da bi jo poiskala. 
Čaka jih prava pustolovščina, na kateri bodo 
odkrivali reko in naravo ob njej. 
Otroci se v zgodbi seznanijo s tem, kako teče 
reka, vse od izvira v gorah do izliva v morje. 
Pri tem lahko urijo svojo pozornost s 
sledenjem zajčji družini in drugim živalim, ki 
jo spremljajo. 

 
 
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rob-harrell-1379122


Miceni svobodni možje: roman o Faniki Trpin 
Terry Pratchett 
 
Neizmerno priljubljeni in s številnimi nagradami 
ovenčani angleški pisatelj Terry Pratchett je po 
vsem svetu najbolj znan po obsežni seriji 
fantazijskih romanov o svetu Plošče. Tudi knjiga 
Miceni svobodni možje je umeščena v ta svet in 
zdaj jo lahko v prevodu Boštjana Gorenca 
končno beremo v slovenščini. Fanika se zdi čisto 
navadna deklica, a njen pogled na svet je 
drugačen. Vidi stvari, ki jih drugi ne. Na primer 
povodno pošast in micene modre možiclje, ki se 
menijo o kraji ovac. Ko njenega bratca ugrabi 
vilinska kraljica, ga lahko reši le ona. Skupaj z modrimi možiclji 
se pogumno poda na pot, na kateri se prepletata resničnost in 
neizprosno okruten svet prebivalcev vilinske dežele. 
 
 
 
 

 
Repki: slovenska otroška poezija v ritmu repa 
(s CD-jem) 
Igor Saksida, Rok Terkaj - Trkaj 
 
Nominacija za nagrado Belma 2021 - za 
najkakovostnejše učno gradivo, ki nastane v 
državah Evrope.  
Antologija odlične slovenske otroške poezije po 
izboru dr. Igorja Sakside, ki jo dopolnjujejo 
iskrivi repi Roka Terkaja in hudomušne ilustracije 
Igorja Šinkovca. Trkajevi repi, v katerih je ena in 

ena tri, huda mravljica pa pogumnejša od vseh 
superjunakov, z dinamično igro sodobnega odrepanega jezika 
otroke v svet poezije vabijo igrivo in manj predvidljivo.  
 
 
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/terry-pratchett-2291
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/igor-saksida-
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/0-rok-terkaj-trkaj-1835738


Repki so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do zvočnih 
posnetkov. Priložen je tudi CD z 12 pesmimi v odličnih izvedbah 
slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej, Pižama, Nipke, Jose, 
Zlatko), Nece Falk in Ditke. Zbirko sestavljajo trije razdelki. 
Mika me zven jezika prinaša pesmi o jezikovni igri, v razdelku 
Čarovnija poezija se pred našimi očmi zvrstijo nenavadne živali, 
rastline, pravljična bitja, razdelek Svet dvojine in množine pa 
zajema pesmi o družini v vseh njenih razpoloženjskih odtenkih. 
Pesmi spremlja rubrika Hip-hop! 
    
 
 
 
 
STROKOVNA LITERATURA ZA UČITELJE 
 
Moja pot do odličnosti : 8 krogov odličnosti 
Jani Prgić 
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