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Zoë Tucker: GRETA IN VELIKANI, Mladinska knjiga, 2020 

Greta je živela v osrčju čudovitega gozda, ki so ga uničevali velikani. 

Sekali so drevesa, da so si gradili domove. Potem so posekali še več 

dreves, da so si zgradili večje domove. Hiše so se združile v vasi in vasi 

v mesta, dokler gozda skoraj ni bilo več. Potem pa se je Greta domislila 

… 
Slikanico je navdihnila življenjska zgodba nominiranke za Nobelovo 

nagrado Grete Thunberg. 

  

Marcus Pfister: MAVRIČNA RIBICA SE UČI 

IZGUBLJATI, Mladinska knjiga, 2020 

Vsakdo kdaj izgubi. Izgubljati pa ni enostavno. Tudi Mavrična ribica se je 

morala tega šele naučiti. Uživajte ob najnovejši dogodivščini Lesketave 

jate. Slikanica Marcusa Pfisterja Mavricna ribica je izšla leta 1992. 

Kmalu je postala svetovna uspešnica; prevedena je v več kot šestdeset 

jezikov, natisnjenih je več kot 30 milijonov izvodov. V imenitnem 

prevodu Polonce Kovač je v Sloveniji zaživela že leta 1993. Tudi nova 

slikanica Mavrična ribica se uči izgubljati vabi otroke na poučno 

potovanje med morska bitja. 

 

 Jennifer Moore-Mallinos: ANA V PASTI SPLETNE 

KLEPETALNICE, Mladinska knjiga 2020 

Ana je prepričana, da so pravila izguba časa. Ne razume, kaj bi bilo lahko 

narobe, če na spletu klepeta z ljudmi, ki jih ne pozna. Ko v zavetju domače 

sobe sedi skrita za računalniškim zaslonom, se počuti tako udobno in 

varno, da o sebi izda preveč. Nato nekega dne med šolsko nogometno 

tekmo zasliši, kako jo z drugega konca tribune pokliče neznanec. V hipu ji 

je jasno, da je nekaj narobe, in se končno zave, da nekaterih pravil za nobeno ceno ne smemo 

prekršiti in da je varnost vedno na prvem mestu! Namen te knjige je naučiti otroke in opomniti 

starše, koliko nevarnih pasti se skriva na spletu. Saj na spletu lahko klepetamo z ljudmi, ki jih 

sploh ne poznamo in morebiti postanemo tarča zalezovalcev, zločincev in trpinčenja. 

 


