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Literatura za otroke in mladino z ekološko tematiko. 

C stopnja - knjige za otroke do 9. leta 

Mateja Arhar: ZALJUBLJENI ZVONČEK 

Slikanica pripoveduje o začetku pomladi in prvih pomla-

dnih cvetlicah.  Otroke na nevsiljiv način pouči o lepotah 

narave in o pomembnosti ohranjanja rastlin in vseh bitij. 

 

Tinka Bačič: BRIN IN PTIČJA HIŠICA 

Brin na podstrešju najde staro ptičjo hišico. Skupaj z ded-

kom jo obnovita in postavita na vrtu.  In ni treba čakati 

dolgo, da se v njej oglasijo prvi pernati gostje. Brin jih za-

vzeto opazuje in tako izve marsikaj zanimivega o pticah. 

Slikanici so dodane fotografije najpogostejših ptic in raz-

lična dejstva. Besedilo je napisala pravljičarka in doktorica 

biologije Tinka Bačič z Biotehniške fakultete. lustracije je 

ustvarila priznana in večkrat nagrajena ilustratorka Daša 

Simčič.  

Ruth Brown: STARO DREVO 

Na starem drevesu se nenadoma pojavi velik X. Le kaj 

pomeni? Pismonoša Golob nima pojma, tudi drugim sta-

novalcem se ne sanja, dokler se nekega dne pod dreve-

som ne znajdejo ljudje… sedaj bo treba združiti moči in 

živali bodo morale napeti vse sile, da bodo ohranile svoje 

domove. 
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po 504  - varstvo narave (ekologija) 

.Vojciech Grajkovski: DREVESA 

To je knjiga za vso družino. Med ogledovanjem čudovitih 

ilustracij bo vsak našel nekaj zase: zanimivosti o drevesih, 

drevesne vrste, človekov odnos do dreves skozi zgodovino 

in različne kulture. Knjiga nam odpira tudi vprašanje o 

tem, kako bomo ohranili vso to raznolikost za prihodnje 

rodove. 

Kim McKay in Jenny Bonnin: POSTANI EKOFACA 

Poleg standardnih tem o varčevanju z energijo, recikliranju 

in onesnaževanju se knjiga loteva tudi vsebin, kot so:  higi-

ena, zabava, hobiji, druženje, reklame, zvezdniki ter odnos 

do dnevnih poročil, politike, lastnega zdravja in osebnega 

počutja. 

 

Glenn Murphy: MAJHNI KORAKI 

Če hočemo ohraniti naš planet zase in naše zanamce, ni 

nujno, da rešujemo ogrožene kite, dovolj bo, da sprejme-

mo nekaj preprostih odločitev in spremenimo nekaj slabih 

navad, ki bodo zmanjšale naš ogljični odtis, s katerim obre-

menjujemo okolje. 
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Silvestra Rogelj Petrič: BISTRICA KALŠČICA 

Bistrica  Kalščica je poučna pripoved o šestošolcu Nejcu, 

njegovih prijateljih in živalih, za katere skrbi. Živali zbolijo 

in izkaže se, da so pile vodo iz reke Bistrice. Otroci se sku-

paj s profesorjem biologije lotijo raziskav, ustanovijo eko-

loški krožek in odkrijejo, da reko zastruplja bližnja papirni-

ca. Zaplet se na koncu zadovoljivo razreši v prid varstva 

narave in ohranjanja okolja. 

Witi Ihimaera: LEGENDA O JEZDECU KITOV 

Knjiga Legenda o jezdecu kitov govori o osemletni deklici 

Kanu, ki si je neskončno želela dedkove ljubezni in pozor-

nosti. Ded je bil poglavar maorskega plemena Ngati Kono-

hi na Vzhodni obali Nove Zelandije, ki je po legendi poto-

mec jezdeca kitov, ki se je znal s kiti tudi pogovarjati. 
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Suzanne Chiew, Caroline Pedler: JAZBEC IN VELIKA 

DOGODOVŠČINA 

Dolgo vroče in suho poletje je v potočku posušilo še zadnje 

kapljice vode. Pametni Jazbec ve, kje se da poiskati vodo, a 

pot do izvira je strma in naporna. Zato zbere prijatelje in 

skupaj se podajo na pot, da bi rešili sebe in gozd pred žejo. 

 

Ivan Gantschev: DREVO KRIŠTOF 

Krištof je mlado hrastovo drevo. Iz leta v leto so njegove 

veje večje in močnejše in kmalu si v njegovi krošnji ptice 

spletajo gnezda, veverica si uredi duplino. Tudi sova in 

ostale živali najdejo  pri njem zavetje in varnost. To je 

pravljica o življenju dreves in njihovi pomembnosti za naš 

planet in življenje na njem. 

Benji Davies KIT V NEVIHTI 

Nihče ne mara neviht, a včasih prinesejo kaj do-

brega. Kot ta, ki je bila kriva, da je na obalo napla-

vilo majhnega kita. Najde ga osamljeni deček Nik 

in poskrbi zanj. V kad mu natoči vode in mu prigo-

varja, da bi se počutil kar najbolje. 

Nicoletta Costa: NEČIMRNO DREVO 

V mestu je zrastlo čudovito drevo in z vsakim novim 

listkom in poganjkom je bilo ponosnejše in bolj nečimrno. 

Nihče se ga ni smel dotakniti, da ga ne bi poškodoval ali 

umazal. Skozi leto je drevo zacvetelo, obrodilo in odvrglo 

liste in pozimi ostalo golo, samo in brez prijateljev. Se bo 

prihodnjo pomlad zgodba ponovila? 
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Wolf Harranth, Winfried Opgenoort: KAKŠEN ČUDO-

VIT TRAVNIK 

Na čudovitem travniku je lepo, povsod rože, brenčanje 

čebel in nobenih avtomobilov in cest, nobenih hiš, nobe-

nih smrdečih tovarn… samo trava in čudoviti svež zrak, 

dokler se tam ne ustavi gospod Timtim in ugotovi, da trav-

nik ni praktičen. Potrebuje ograje in ceste in  hiše in vse, 

kar potrebujemo, da si življenje naredimo udobno in prak-

tično. Navsezadnje je travnik dovolj velik. In ko si travnik 

naredijo po svojih željah, ni nikjer več trave, ne cvetlic in 

ne miru. 

Ivan Gantschev: ZELENI OTOK IN SIVI OTOK 

Nekoč sta bila sredi oceana dva otoka, ki sta bila na začet-

ku zelena in polna življenja. Na enega se naselijo ljudje, ki 

otok hitro spremenijo v sivo in hrupno mesto, na drugem 

pa živijo ljudje v sožitju z naravo.  

Branka Hubman: MEDVED JAKA ORGANIZIRA ČISTIL-

NO AKCIJO 

Pomlad prihaja in medved Jaka se zato odloči, da bo 

treba očistiti gozd. Živali sprva niso navdušene, a kma-

lu si premislijo in pomagajo medvedu pri veliki čistilni 

akciji.  

Eveline Halser: MESTO CVETJA  

Najprej je bilo mesto polno pisanega cvetja in prelepih 

metuljev, kot mesto iz lepih sanj. Potem pa nekega dne 

župan ukaže vse cvetlice in metulje odstraniti iz mesta. 

Pravi, da je škoda časa zanje in mesto zdaj postane žalost-

no in sivo. Še dobro, da se najde nekdo, ki mu ni vseeno 

za mesto, rože in metulje. 
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Mate Dolenc: MORSKO DNO PRIPOVEDUJE 

V knjigi Morsko dno pripoveduje je zbranih devetnajst 

zgodb iz morskega sveta. Bralci bodo lahko prebrali, kaj se 

pravzaprav dogaja med prebivalci morja (ribami, raki, 

školjkami, morskimi črvi, jeguljami ...), kakšne debate se 

razvijajo med njimi, kako drug z drugim sobivajo ipd. Saj 

namreč ni trenutka, da se v morju ne bi na morskem dnu 

nekaj dogajalo.  

Melvin Burgess: KLIC POSLEDNJEGA VOLKA 

Avtorjev prvenec Klic poslednjega volka je pisan s per-

spektive volkov, ki jih obsedeno preganja Lovec, ki si je za 

cilj zadal njihovo iztrebljenje. Odnos do živali je opisan 

zelo občuteno. 

Michael Dorris: DEČEK PO IMENU VIDI ZA DREVESI 

V mladinskem romanu Deček po imenu Vidi za drevesi je 

na občuten način podana zgodba malega posebnega indi-

janskega dečka. 

«Včasih« je rekla poglavarka, »od potrebuje nekoga, da 

opravi nemogoče … Nekoga, ki je sposoben videti, kar ni 

mogoče videti.« 

Eva Ibbotson: POTOVANJE DO REKE MORJA 

Neukročena džungla in eksotičen svet Amazonskega pragoz-

da sta v delu opisana z naklonjenostjo pravega poznavalca 

in ljubitelja ali kot pravi avtorica, da »tisti, ki o Amazoniji 

razmišljajo kot o zelenem peklu, prinašajo v to prekrasno 

deželo svoj strah in svoje predsodke. O tem, ali se nam nek 

kraj zdi kot nebesa ali pekel, odloča naša notranja naravna-

nost.« Amazonko in njene skrivnosti skupaj s prijatelji odkri-

va osirotela deklica Maia. 



 

Albert Wendt: HENRIKIN STREŠNI VRT 

Na strehi hiše iz majhnega kupčka mahu nenadoma zraste-

ta dve drobni brezi. In kjer že nekaj raste, zraste kmalu še 

več: počasi nastane pravcati mali strešni vrt. Čudaški kro-

vec, in Henrika, dvanajstletna deklica, na streho pritovorita 

dodatno zemljo, prinašata cvetlice in skrbno negujeta krhki 

zeleni kotiček.  A v hiši je več stanovalcev  in med njimi tudi 

gospa, ki kmalu zahteva, da se mali vrtiček odstrani za ve-

dno. 
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M stopnja - knjige za najstnike od  

13. leta dalje 

Isabel Allende: MESTO ZVERI 

Mesto zveri je mladinski pustolovski roman, ki ga je Isabel 

Allende posvetila svojim vnukom. Je prvi od treh pustolov-

skih zgodb, v katerih nastopata Alexander Cold in Nadja 

Santos. Jaguarjeve in Orličine pustolovščine je Allendejeva 

opisala še v Kraljestvu zlatega zmaja in v Pigmejskem goz-

du. V trilogiji se sprehodimo iz porečja Amazonke skozi 

afriško puščavo do najvišjih vrhov v Himalaji. 
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Ashild Kanstad Jonsen: POLENČEK ODPRE MUZEJ 

Mali Polenček na svojih sprehodih pobira odvržene pred-

mete in jih prinaša domov. Najdbe kopiči v škatlah, dokler 

mu babica ne predlaga, da bi odprl muzej, da bi si te čudo-

vite najdbe lahko ogledali še drugi. Odlična slikanica, po 

kateri so posneli tudi risanko je lahko izhodišče za pogovor 

o tem kam z odvečnimi stvarmi. 

Nagrada: zlata hruška 

Julia Jarman in Garry Parsons: HEJ! KAJ TAKO SMR-

DI? 

Pridni in skrbni hijeni je nekega dne dovolj čiščenja za ne-

marnimi prebivalci džungle, zato si vzame dopust. Nesnaga 

se začne kopičiti in šele takrat njeni prijatelji spoznajo, 

da morajo za planet skrbeti vsi, in ugotovijo, da je s pomo-

čjo prijateljev vse mogoče in tudi veliko lažje. 

Nuria & Empara Jimenez, Rosa M. Curto: SKRBIMO 

ZA NAŠ PLANET, ENERGIJA KLIK! 

Zbirka štirih slikanic "Skrbimo za naš planet" otrokom 

predstavi, kako lahko kar najbolje skrbimo za okolje, pred-

vsem pa, kaj in kako lahko oni pripomorejo k temu. V sli-

kanicah bodo spoznali, kako lahko skrbimo za čisto vodo 

in zrak, kako lahko privarčujemo pri energiji in kako lahko 

zmanjšujemo količine odpadkov. Na koncu vsake slikanice 

so napotki in dejavnosti za otroke in starše. 
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Alenka Klopčič: ORGANKO 

Ločevanje odpadkov je ena od možnosti, s katero lahko 

začnemo pri otrocih razvijati skrb za čisto okolje.  

Helena Koncut Kraljič: PLES V ZABOJNIKU 

Junaki iz poučne pravljice o ločevanju odpadkov nas pouči-

jo, zakaj je potrebno ločevanje odpadkov in kako se ga mo-

ramo lotiti. Na nevsiljiv način je prikazano zakaj so zabojniki 

različnih barv iz točno določenih razlogov. V zgodbi se spre-

minjajo, ko v katerega od njih napačno odvržemo odpadek.   

Helena Kraljič: STARI AVTO 

Ko stari avto izve, da ga želi lastnik prodati, je pretresen in 

zelo presenečen, saj mu je dolga leta služil. Res da je star, a 

ni še za odpad! Boji se, da bi ga prodali nekomu, ki bo sla-

bo skrbel zanj, zato se odloči, da si sam poišče novega last-

nika. 

Helena Kraljič: PLASTENKA PRAZNUJE VELIKO NOČ 

Zgodba o plastenki Nevenki se začne, ko na veliko noč že 

reciklirana  v embalažo za jajca na kuhinjskem pultu opazu-

je predpraznično dogajanje.  
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Ana Koritnik: METKA IN EKO DOGODOVŠČINA 

Metka in eko dogodivščina je fantazijsko- pustolovska zgod-

ba. Metka se skupaj z očkom znajde v deželi, kjer živijo ne-

navadna bitja. Ta jima pokažejo, kaj čaka naš planet, če ljud-

je ne bomo bolje ravnali z odpadki. Metka se seznani z raz-

vrščanjem vseh vrst odpadkov in tako skozi dogodivščine, 

polne nevarnosti in naloge, ki jih mora opraviti, pridobi 

okoljsko zavest, ki jo potem oba z očetom prenašata na dru-

ge in tako prispevata k izboljšanju ekološkega stanja na 

Zemlji.   

Bogdan Novak: STRAŠLJIVA STAHOVICA 

V okolici Stahovice so v pobočjih Krvavca in okoliških goz-

dov izginili že številni izletniki, pa tovornjak in celo potni-

ško letalo, ki je nameravalo pristati na bližnjem letališču. 

Trije mladi radovedneži se zakopljejo v reševanje uganke in 

ob tem odkrijejo več grozljivih podrobnosti, kot so jih pri-

čakovali in si jih želeli.  

Wendy Orr: NIMIN OTOK 

Nimin otok je sodobna robinzonska fantazijska pripoved. 

Ko avtorica opisuje običajni dan deklice Nim,  ki skupaj z 

očetom živi na osamljenem otoku sredi oceana nam ne-

vsiljivo predstavi še rastlinstvo in živalstvo v tropskem 

pasu in skrb za naravo.  Po zgodbi je bil posnet tudi mla-

dinski pustolovski film. 

Nagrada: zlata hruška 
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Mateja Gomboc: MATIC IN META ZA OHRANITEV 

PLANETA  

Avtorica je v sodelovanju z Ekologi brez meja napisala niz 

zabavnih vsakdanjih dogodivščin Matica in Mete, ki sta se 

odločila in postala ekofrajerja. Najprej v šoli, potem pa še 

doma, na ulici, v gozdu in vsepovsod. Marsikaj koristnega 

naučita starejšega brata, pa očeta in mamo, dedka in babi-

co in vse nas, bralce. Knjigo je izvrstno ilustrirala Ana Raz-

potnik Donati.  

Mate Dolenc: STRUPENA BRIGITA 

Povest sloni na zgodbi, da je v jadranskih vodah Dalmacije v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja potonila italijanska 

ladja Brigita Montanari, natovorjena s strupenim tovorom. 

Oče in sin odkrijeta onesnaženo obalo, zapuščeno vas in 

ladijske razbitine.  

Tove Jansson: KOMET PRIHAJA 

Mumini iz Mumindola so prisrčna in prijazna bitja, nekaj 

med trolom in povodnim konjem To so mali kosmateži s 

čopkastim repkom, ki jih morda poznate iz stripov. V tokrat-

ni pustolovščini Mumini izvedo, da se Zemlji bliža komet, ki 

jo bo uničil. Kaj zdaj in kakšen je načrt? Ima sploh kdo na-

črt!? In katere so najnujnejše stvari, ki jih je treba urediti 

pred katastrofo? 

Nagrada: zlata hruška 
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Mireille Messier: MOJA VEJA 

Po ledenem viharju, ki poškoduje drevo, na katerem se je 

deklica gugala in igrala, ostane na tleh odlomljena veja. Kaj 

naj zdaj z njo? Ne more več plezati in se gugati na njej. A 

sosed reče, da ima veja potencial. Ga ima res? Dober načrt 

in malo domišljije in odlomljena veja lahko postane… 

Nagrada: zlata hruška 

Elisabeth de Lambilly: RAZIŠČIMO PREDELOVANJE 

ODPADKOV 

Poučna zgibanka o recikliranju odpadkov. 

Jan in Jana obiščeta predelovalnice odpadnih materialov in 

spoznata, kaj vse izdelujemo iz prečiščene plastike, starega 

papirja, staljene kovine ...  

Anka Luger—Peroci, Dane Zajc: LETEČA HIŠICA  

V mestu prebivajo sive, hude in domišljave hiše in nikjer ni 

nobenega drevesa. Ena hiša pa je drugačna in ker se dolgo-

časi, odleti iz mesta tja, kjer so doma drevesa in rože. Na-

bere jih polno prgišče in se vrne v mesto in zjutraj se prebi-

valci mesta prebudijo v čisto nov dan.  

Viktorija Muha: LEPO VEDENJE DO OKOLJA 

Ko uničujemo okolje, uničujemo sami sebe, zato moramo 

biti do okolja odgovorni in skrbni. V tej poučni slikanici se 

otroci na preprost način lahko seznanijo, kako lahko pripo-

morejo k ohranjanju in varovanju čistega in zdravega oko-

lja. 
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Mojiceja Podgoršek: EKO KRALJ  

Kralj je vladal dolgo in uspešno in skupaj s svojimi podaniki 

živel v izobilju. Nekega dne pa so se začeli podaniki prito-

ževati nad onesnaženo vodo, neokusnim sadjem in zele-

njavo, nad pomanjkanjem parkov, ptic in čistega zraka in 

kralj je moral zato sprejeti pomembne odločitve …  

Mojca Osojnik: HIŠA, KI BI RADA IMELA SONCE 

Stara zapuščena hiša sanja o soncu in sreči. In nekega dne, 

se ji sanje uresničijo. Vanjo se vseli mlada družina, ki hišo 

očisti in obnovi. 

 

Danny Parker: DREVO 

V senci in zavetju mogočnega drevesa požene nežna mla-

dika. Počuti se varno in zaščiteno…do noči, ko divja strašna 

nevihta, ki podere staro mogočno drevo. 

Marcus Pfister: ZAKLAD SKALNIH MIŠK 

V tej slikanici si lahko preberemo, kam lahko pripeljeta 

požrešnost in kopičenje dobrin. Zgodba se na sredini razde-

li na dva dela. Sami si lahko izberemo zaključek., kajti vsak 

se sam lahko odloči, po kateri poti bo hodil in kako bo s 

svojim odnosom do okolja vplival na prihodnost našega 

planeta.  
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P stopnja - knjige za otroke od 10. leta dalje 

Jan Burchett: DIVJI LOVEC 

Dvojčka Ben in Zoe s staršema, ki sta veterinarja, potujeta 

po vsem svetu in rešujeta ogrožene živali. V zbirki Agenta 

divjine so prevedeni trije naslovi: Divji lovec, Panda na begu 

in Gozdni požar. 

Colin Dann: ŽIVALI IZ GMAJNICE 

Živali iz Gmajnice so v nevarnosti. Ljudje s svojimi rušilni-

mi stroji krčijo njihov bivalni prostor in ko je uničen še 

zadnji vodni vir, se znajdejo pred težko odločitvijo, da 

zapustijo svoje domove. A kako naj Jazbec, Lisjak, Sova, 

Krastača, Krt, Jež, Fazan, Podlasica, Zajec, Gad, Postovka 

in drugi zapustijo Gmajnico, in še pomembneje – kam naj 

gredo?  Tako se začne dolgo potovanje, na katerem bodo 

na preizkušnji prijateljstvo, strpnost in sodelovanje. 

Nagrada: zlata hruška 
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Biljana Škoberne: ZELENI PRIJATELJ 

Zeleni prijatelji so Rjavko, Zelenko, Mešanka, Modrijan  in 

Rumenko. To so zabojniki za različne vrste odpadkov. 

Spremljamo njihove dogodivščine in se hkrati učimo o sor-

tiranju odpadkov, ki jih pridelamo doma. 

Goran Škobalj: ZEMLJA JE DOBILA VROČINO 

Na žalost zelo aktualna zgodba o globalnem segrevanju se 

dogaja v času komercializacije življenja in izgubljanja vre-

dnot in nas in naše otroke usmerja v razmišljanje, kam bo 

tako vedenje pripeljalo naslednje generacije v prihodnosti.  

Sean Taylor: VZLETELI SMO! 

Ta poučna in nabrita slikanica nam sporoča, da moramo bolj 

paziti na naš planet, saj zaradi napačnega ravnanja trpijo vsi 

njegovi prebivalci. Živali s kmetije so se namreč tako zelo 

naveličale nesnage, da se odločijo zgraditi raketo in odleteti 

med zvezde. 

Melani Walsh,: 10 STVARI , KI JIH LAHKO NAREDIM 

ZA LEPŠI SVET 

V  tej poučni slikanici bomo našli 10 preprostih stvari, ki jih 

brez posebnega truda vsi lahko delamo, da bi živeli v lep-

šem svetu in na bolj zdravem planetu. 
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Mojiceja Podgoršek: EKO ČAROVNIŠKA ŠOLA 

V Eko čarovniški šoli veljajo stroga ekološka pravila: čarov-

nice lahko uporabljajo samo ekološko narejene izdelke, 

odpadke pravilno ločujejo in vse čarovnice vestno in odgo-

vorno skrbijo za okolje. 

 

Mojiceja Podgoršek: EKO PAPIRKO 

Eko Papirko je recikliran papir, ki v zgodbi preživi pravo 

pustolovščino ob tem, da čim več ljudi prepriča, kako po-

membno je recikliranje in koliko dreves lahko s tem ohrani-

mo. 

Mojiceja Podgoršek: POTOVANJE MALE PLASTIČNE  

VREČKE 

V zgodbi sledimo življenju plastične vrečke od takrat, ko jo v 

tovarni izdelajo, do njene uporabe in žalostnega konca, ko 

odvržena konča v nekje v naravi.  Avtorica je na koncu dopi-

sala še nekaj zanimivosti o plastičnih vrečkah. 

Mojiceja Podgoršek: EKO ZMAJČEK 

Eko zmajček in veverica Košatorepka v gozdu za mestnim 

parkom organizirata čistilno akcijo. 

Tematika zgodbe je usmerjena v pravilno ločevanje odpad-

kov,  ki lahko postanejo dragocena surovina, saj jih lahko 

predelamo v nove koristne izdelke in tako prihranimo dra-

gocene surovine. 
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Vesna Radovanovič: ROŽNATI AVTOBUS 

Sinje modre barve je bil avtobus, ko je čisto nov pripeljal iz 

tovarne. Prevažal je potnike na morje, v gore in na izlete. 

Poslušal njihove vesele pesmi in užival v vožnjah. Sčasoma 

pa je sinja barva obledela, motor se je začel kvariti in ne-

kega dne je avtobus končal vožnjo na vlečnem vozilu. Pre-

pričan je bil, da ga čaka konec in da so vsi pozabili nanj. 

Potem pa ga opazijo otroci iz vrtca in odločijo se, da ga 

bodo parkirali na vrtčevskem dvorišču, ga prebarvali, oči-

stili in polepšali, da jih bo prav vsak dan lahko odpeljal na 

novo domišljijsko potovanje.  

Nagrada: zlata hruška 

Vesna Radovanovič: GNEZDO 

Med oljčnimi vejicami sta si spletla gnezdo kos in kosovka. 

Maruša skupaj z dedkom opazuje njun napredek, in vse, 

kar se dogaja v gnezdu in okoli njega. Kmalu potem, ko se 

izvalijo drobceni mladi kosi, staro drevo napadejo mravlje 

in cela družina združi znanje in moči, da bi rešili malo kosjo 

družino. 

 

Vesna Radovanovič: DEDKOVO KOLO 

Simpatično ilustrirana slikanica je opremljena z nostalgič-

nim pridihom in skozi zgodbo lepo povezuje dve oziroma 

celo tri generacije. 
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Renata Schupp, Marie—Jose Sacre: RUMENO ČUDO 

Na skrbno negovani grajski trati je nekega dne vzcvetel 

rumen cvet.—drobceni regrat in kljub prizadevanjem jezne-

ga vrtnarja tam tudi ostal mali princeski in staremu kralju v 

veselje in mir.  

Shel SilverStein: DREVO IMA SRCE 

V slikanici spremljamo življenje drevesa in ob tem odra-

ščanje dečka. Deček in drevo sta velika prijatelja in drevo 

iz ljubezni do njega izpolnjuje njegove želje eno za drugo. 

Iz ljubezni mu podari najprej svoje sadeže, potem veje, 

nato svoje deblo, tako da od drevesa ostane samo še štor, 

fant pa se postara in ko si kot sivolas starec odpočije na 

starem štoru, se spet najdeta. 

Nagrada: zlata hruška 

Marlenka Stupica: ČUDEŽNO DREVO 

Drevo ne zna govoriti, da bi nam povedalo, zakaj je čudež-

no. Vzeti si je treba čas in ga opazovati in dalo nam bo vse 

odgovore. 

Nagrada: zlata hruška 


