
 
NAPIŠI NASLOVE TREH KNJIG, KI SI JIH PREBRAL(A):
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COOL KNJIGA MOJIH POČITNIC
JE:

 
............................................................

 
IZBRAL(A)IN BRAL(A):
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  Priimek: .............................................................................

  Naslov: ..............................................................................

 
Zloženko oddaj v KNJIŽNICI,

do četrtka, 15. septembra 2022
 

  Če želiš, pošlji foto utrinek branja, na  elektronski naslov:    
 andreja.kac@vel.sik.si

Z oddajo dovoliš objavo fotografije na razstavi v Knjižnici
Velenje.

 
FOTO UTRINKI "COOL KNJIGA NA POČITNICAH"  

bodo na ogled v mesecu oktobru, 2022, 
na razstavišču Mladinska soba Knjižnice Velenje.

 
Zmagovalna 

COOL KNJIGA POČITNIC
bo predstavljena

29. septembra 2022, ob 18.00,
v mladinski sobi Knjižnice Velenje.

 
 IZBERITE IZ BRALNEGA JEDILNIKA

 
 
 

Zakaj si želi biti Tjaša nevidna? Je Viktorija res
boljša od drugih? Je Urbanova strast še vedno
nogomet? V koga se zaljubi Anej? Kakšne skrbi ima
Erika? In kaj se plete po glavah staršem in
učiteljem? Seveda je povsem nemogoče, da
najstniki na koncu šolskega leta ne bi bili drugačni
kot na začetku.

VIHAR V MENI
avtor: Nejka Omahen Šikonja

Emmy obvlada spletne supermoči, kako pa pride
do tistih iz resničnega življenja? Čudovita zgodba
o ljubezni do videoiger, ustrahovanju, postavljanju
meja in pristnem prijateljstvu bo nagovorila igralce
in neigralce, predvsem pa odprla vrsto zanimivih
iztočnic o spletnem in resničnem življenju.

EMMY NA POTEZI
avtor: Helen Harvey

DNEVNIK POREDNE PUNCE
avtor: Kristina Gudonyte

Junak romana je avtistični deček Jeremiaš.Fant je
samosvoj, živi v svetu strogih pravil, v svetu, v
katerem ima vsak dan v tednu svojo barvo, kosi
kruha pa so nujno okrogli. Včasih komu povzroča
preglavice, toda ljubeči mama in sestra mu vselej
stopita v bran.

VPIJ POTIHO, BRAT!
avtor: Ivona Brezinova

Junakinja romana je uporniška petnajstletnica, ki
nenehno laže, pogosto se izgublja v fantazijah in se
jezi na svoje bližnje. Zaplete se celo v kriminalna
dejanja, zbeži od doma, nenadoma pa se sooči z
resnično tragedijo – s smrtjo bližnje osebe.

CHRISTININ DUH
avtor: Betty Ren Wright

Christino je groza, da bo morala preživeti poletje s
tečnim stricem Ralphom v dolgočasni stari vili. Ko pa
uzre srhljivo podobo majhnega, žalostnega fantiča,
postane vse drugače. Mu lahko pomaga? Je
mogoče povezan z dvojnim umorom, ki se je tu
zgodil pred tridesetimi leti? 

COOL KNJIGA 
Z VAMI 

NA POČITNICAH



FRONTA
avtor: Neli Kodrič Filipić

SONČNICA
avtor: Vinko Moderndorfer

SONCE MED PRSTI
avtor: Gabriele Clima

KJER VETER SPI
avtor: Damijan Šinigoj

Med prvomajskimi počitnicami na nizozemskem
otoku Texel sreča desetletni Samuel enajstletno
Tesso, glasno in gospodovalno domačinko. Ona ga
kaj hitro pritegne v svoje nenavadne načrte, kako bo
spoznala očeta, ki si niti predstavlja ne, da ima kje
kakšno hčer. 

NENAVADEN TEDEN S TESSO
avtor: Anna Woltz

JANUARSKE ZVEZDE
avtor: Kate Constable

Tri špehbombe sprejmejo odločitev in se odpravijo
na razburljivo kolesarsko popotovanje do Pariza.
Kolesarjenje jim prinese slavo in dragocena
spoznanja o sebi, družbi in svetu, ki jih obdaja.

3 ŠPEHBOMBE
avtor: Clementine Beauvais

Gimnazijka Ada je vrhunska violinistka in zato svoje
najstniško življenje podredi glasbi. Šele ob Majku,
karateistu in kitaristu, je zmožna zaživeti tudi
nekoliko drugače. Nekega dne Majk odide, Ada pa
spet ostane sama, z množico vprašanj, z občutkom
krivde in silovitimi čustvi, ki nihajo od žalosti do jeze. 

BALADA O DREVESU
avtor: Mateja Gomboc

THUG. VSE SE VRAČA
avtor: Angie Thomas

MLADINSKI ROMANI

Fantazijsko pustolovski roman Modri otok se
dogaja na izmišljenem otoku v Jadranskem morju.
Na otok pride skupina mladih najstnikov,
trinajstletnikov, ki bo z mentorji preživela nekaj
časa na poletnem raziskovalnem taboru.

MODRI OTOK
avtor: Irena Androjna

PETA OSEBNA
avtor: Igor Karlovšek

Desetletni Tom in dvanajstletni Johnny se z mamo
odpravita na pustolovske počitnice na Finsko, na
zimski safari s sanmi in haskiji. Pustolovščina se
kmalu spremeni v iskanje mame sredi prostranih
zasneženih finskih gozdov. V divji boj za preživetje.

DIVJINA
avtor: Roddy Doyle

IN ZMAJ JE POJEDEL SONCE
avtor: Aksinja Kermauner

Najstnik Domen živi za košarko in vse stavi na svojo
svetlo košarkaško prihodnost. Toda nekega dne se
njegov svet postavi na glavo, nepričakovani dogodki
pa usodno zarežejo v njegovo prihodnost.

SMRDLJIVC
avtor: Rok Bohinc
Tik pred začetkom pouka eden od učencev na
šolskem stranišču vrže smrdljivca, zaradi katerega
morajo izprazniti šolo in predčasno končati pouk. Je
roman o odraščanju, medosebnih odnosih, razmerah
v družinah, na šoli in celo v družbi.

Starr Carter je razpeta med dva svetova: revno
soseščino, v kateri živi, in bogataško predmestno
šolo, ki jo obiskuje. Krhko ravnovesje med tema
dvema svetovoma se poruši, ko pred njenimi očmi
umre njen najboljši prijatelj iz otroštva.

Ganljiva zgodba o strpnosti, sočutju in premagovanju
ovir. Ajda in Voranc sta najboljša prijatelja in sošolca.
Ajdina družina stanuje na lepi ulici, ki jo kazi le stara,
zapuščena in razpadajoča vila. Nekega dne pred
razpadajočo vilo srečata nenavadno žensko s
klobukom. Le kdo je ta gospa?

Fronta je razgiban detektivski in pustolovski roman, ki
pripoveduje zgodbo o petih najstnikih: Soški, Luni,
Vanji, Benu in Karlu, ki sem med poletnimi
počitnicami vsak po svoje dolgočasijo, dokler jih
Soška s svojo brezmejno energijo in radovednostjo
ne zaplete v lov na pogrešanega Severa Juga.

Jamarski pripravnik Blaž in popolna začetnica Irena
se na lastno pest odpravita v jamo, a se avantura, ki
naj bi se končala z nekaj dobrimi selfiji, kmalu
sprevrže v boj za preživetje. Pogrešan pa je tudi
gozdar, ki ga reševalne ekipe na terenu že iščejo.

Glavna junaka romana sta Dario in Andy, ki si ne bi
mogla biti bolj različna. Dario mora za kazen delati v
servisu, ki spremlja invalidne dijake in tako spozna
Andyja, ki je priklenjen na invalidski voziček. Njuno
druženje podre vse stereotipe.

MIRA VE VSE
avtor: Luigi Ballerini

Skozi roman vstopimo v svet tehnologije.  Pametne
naprave so v domovih, avtomobilih, uporabniki so
ves čas povezani z družbenimi omrežji, vsi imajo
pametne ure, ki beležijo njihove podatke, nekateri pa
imajo celo možganske vsadke, ki jih neposredno
povežejo s sistemom.

Clancy in njena starejša sestra Tash obiščeta dedka,
ki po možganski kapi ne govori več, in ga po
nenavadnem spletu okoliščin »ugrabita« iz doma za
starejše. V želji, da mu poiščejo boljši dom, se
skupaj podajo na drzno in pustolovščin polno
popotovanje.

Sunčan, slabovidni najstnik, se z očetom,
profesorjem fizike ter s skupino nekaterih drugih
profesorjev in učencev srednje šole, odpravi na
Kitajsko opazovat lunin mrk. Ob spoznavanju
Kitajske, njenih znamenitosti, išče tudi svoje
korenine.


