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Knjige do 3. leta 

Petra BARTIKOVA: Drevo. Jezero : Morfemplus, 2019. 

 »Obiščite stari hrast,« nas k prebiranju povabi poučna 

kartonka za najmlajše, v kateri odkrivamo vse skrivnosti 

drevesa in življenja v in ob njem.  

Zvezdana MAJHEN: Drevesa : od lipe do bora. Maribor : 

Založba Pivec, 2015. 

Vsebina kartonke je grajena z upoštevanjem didaktičnih 

načel od bližnjega k daljnemu, od lažjega k težjemu. Vse-

buje kratke dvokitične rime o drevesih. 

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. 

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO 

Leposlovje do 9. leta 

 

»Rad imam gozd in knjige. Gozd obiskujem vsak dan, 

ker sem gozdar. Za knjige pa mi žal dostikrat zmanjkuje 

časa. Čeprav bi rad več bral, tudi v gozdu... pod  

drevesom, nekje v miru, oddaljen. Tudi z mojimi otroki.    

Kakšen dan namesto pravljice zvečer…« 

 

Jože Kozjek, dipl. inž. gozd. 

revirni gozdar, KE Kamnik                                                                                       
     Foto: Daša Keber, Jure Šimunič 
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Bernard Werber: DREVO IN DRUGE MOŽNOSTI. Ljubljana : 

Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 

Werber je eden najbolj branih sodobnih francoskih pisate-

ljev, knjiga pa je prvo prevedeno delo avtorja. V zbirki krat-

kih zgodb je tudi zgodba o drevesu, ki je bilo priča umoru. 

Dušan Jakič: SELVA : lepote zelenega pekla. Ljubljana : 

samozal., 2002. 

"Avtor nam v knjigi predstavlja delček divjine, ki jo sicer 

poznajo le redki lovci in avanturisti. Piše o življenju in na-

vadah v Boliviji, predvsem pa o lovu in ribolovu v zelenem 

peklu - Selvi. Knjiga je poklon deževnemu gozdu oziroma 

favni in flori na območju Amazonije." (Marko Polutnik)  

Vanessa Diffenbaugh: JEZIK ROŽ. Tržič : Učila Internatio-

nal, 2011.  

Očarljiv, ganljiv in izredno lepo napisan roman, ki spretno 

prepleta preteklost in sedanjost ter s tem ustvari zvest 

portret nepozabne mlade ženske, ki s svojim poznava-

njem jezika rož pomaga drugim, da spremenijo svoje ži-

vljenje, in obenem tudi sama preboli svojo težavno prete-

klost ter na življenje pogleda s svetle plati. (založnik) 
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Courtney Miller Santo: KORENINE OLJČNEGA DREVESA. 

Tržič : Učila International, 2016. 

Spoznajte Kellerjeve ženske: pet generacij prvorojenk, 

prebivalk starega oljčnega nasada v Sacramentovi dolini 

v severni Kaliforniji. Anna, družinska matriarhinja, šteje 

112 let in je odločena, da bo postala najstarejši človek 

na svetu. Čilega telesa in duha je gospodarica Hiše na 

hribu, ki si jo deli s hčerjo Bets, vnukinjo Callie, pravnuki-

njo Deb in prapravnukinjo Erin. (založnik) 
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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. 

Davide CALI: Medved poseka gozd. Škofja Loka : Vran, 

2011. 

V nekem gozdu je živel medved, ki je bil strašno ponosen 

na svoj ostri meč, s katerim je lahko razsekal vse. Nekoč, ko 

se je počutil še posebej močan, je s  svojim ostrim mečem 

razsekal gozd. Potem pa se je od nekod vzela poplava in 

mu odnesla hišo. In medved se odpravi iskat krivca, da ga 

preseka na pol. 

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? 

Peter CARNAVAS: Zadnje drevo v mestu. Hoče : Skrivnost, 

2018. 

V mestu je del, kjer raste zadnje drevo v mestu. To je pose-

ben kotiček, kamor se Edi rad odpelje s svojim triciklom. 

Nekega dne pa njegovo drevo posekajo in ostane le še štor. 

Edi najde drobno drevesno vejico, jo posadi in zgodi se 

čarovnija. Slikanica ima velike tiskane črke in je primerna 

za bralce začetnike. 
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Špela KOBLAR HABIČ: Leseno srce mlade jelke : na dreve-

su upanja. Murska Sobota : Ajda, 2019. 

Kako visoko lahko zraste mala jelka, ki si želi videti morje? 

Skoraj do neba. Saj če si nekaj zares močno želiš in se po-

trudiš, se ti želja uresniči. Slikanico krasijo prepoznavne 

ilustracije Ane Razpotnik Donati. 

Julia DONALDSON: Palčič. Ljubljana : Mla-

dinska knjiga, 2018. 

Mali Palčič (v prevodu Nine Dekleva) ali 

Hlodko (v prevodu Bine Štampe Žmavc) s 

svojo družino živi v votlem drevesu. Njego-

vo potovanje se začne, ko ga nekega jutra 

pograbi pes in odnese. Potem ni več Palčič, ampak je veja, del 

gnezda, ladjica, meč…bo še kdaj našel pot domov do svoje 

žene in otrok?  

Branka Hubman: MEDVED JAKA ORGANIZIRA ČISTILNO 

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.  

Dianne HOFMEYR: Ime čarobnega drevesa. Hlebce : Zala, 

2013.  

Ime čarobnega drevesa je zgodba za otroke, ki uživajo v 

nesmiselnih imenih in rimah. Zaradi ponavljanja 

se zdi, da je zgodba potovanje, ki se še posebej 

dobro sliši, če jo pripovedujemo ob kakšnem 

preprostem inštrumentu, s katerim ustvarjamo 

ritem.   

 

Thomas Hardy: GRACE MELBURY : gozdna zgodba. Dob : 

Miš, 2019. 

Gospod Melbury je uspešen lesni trgovec v idilični vasici 

sredi dorsetskih gozdov. Za roko ljubke edinke Grace se 

potegujeta dva snubca. Roman prelepo opisuje naravo in 

kmečko življenje na podeželju v 19. stoletju.  

Edna O'Brien: V GOZDU.  Ljubljana : Modrijan, 2019.  

Roman V Gozdu je v domači Irski zavoljo svoje kontrover-

znosti dvignil ogromno prahu. Osrednji protagonist roma-

na je Michen O'Kane. Po materini smrti svojo mladost 

preživi v peklu prevzgojnih institucij, ki ne uspejo izpolniti 

svojega poslanstva. (Dobre knjige) 

Miha Marenče: ZGODBE STAREGA MACESNA. Bašelj : 

samozal. M. (Mihael) Marenče, 2018.  

Avtor v  knjigi  opisuje zgodbe iz otroštva, hoje po gorah, 

o delu v Triglavskem narodnem parku in s tem povezanim 

varstvom narave, razmišljanja o gozdu in gozdarstvu (po 

poklicu je gozdar). Opisuje tudi svoja čebelarska doživetja 

ter delo in izkušnje v domačem vrtu. Nekaj misli namenja 

tudi otrokom.  

Isabel Allende: JAPONSKI LJUBIMEC. Ljubljana : Mladin-

ska knjiga, 2016. 

Priljubljena čilska pesnica (Hiša duhov, Otok pod morjem 

…) je tudi tokrat napisala magično ljubezensko zgodbo s 

tako nepričakovanimi obrati in zasuki, da vas zagotovo ne 

bo pustila hladnih. (Bukla) 

25 



 

Elizabeth Gilbert : PEČAT STVARJENJA. Ljubljana : Mla-

dinska knjiga, 2014. 

Alma Whittaker, raziskovalka mahov v devetnajstem sto-

letju, je večino svojega življenja preživela na posestvu 

Bela poljana v Pensilvaniji. Odnos s slikarjem orhidej Am-

brosom je oba spremenil. Uveljavila se je v moškem znan-

stvenem svetu, kjer je razvijala teorijo evolucije.  Eliza-

beth Gilbert je sicer zaslovela z romanom Jej, moli, ljubi. 

Adam Foulds: BLODNJAK PREBUJENJA. Ljubljana : Sanje, 

2019. 

Zgodovinska pripoved je umeščena v angleško podeželje 

19. stoletja, kjer sredi prelepe, z bukovimi gozdovi obda-

ne pokrajine dr. Matthew Allen vodi psihiatrični sanatorij. 

Dom družine Allen ter zgradbe za bolnike so v neposredni 

bližini, tudi psihiatrova žena in njuni štirje otroci brez 

predsodkov komunicirajo s pacienti.  (Dobre knjige) 

Zoran Šteinbauer: IZGUBLJENI GOZD. Dob pri Domžalah : 

Miš, 2012. 

Osrednji junak romana je Karel, redkobeseden, nežen 

fant, ki svoje otroštvo in mladost preživlja obdan s tišino 

dreves. Po smrti staršev sprehode po gozdu, ki so zanj 

nekakšna molitev, zamenja za asketsko življenje v seme-

nišču. Temno srce romana je brutalna spolna zloraba Kar-

la. (Bukla)  

Henry David Thoreau: WALDEN : Življenje v gozdu : 

1854. Ljubljana : Sanje, 2016. 

Osebna izpoved neodvisne misli, socialni eksperiment (ki 

naj odjekne v širšo družbenost), raziskovanje duhovne 

poti, satira – Walden: Življenje v gozdu je kulten izdelek 

Henryja Davida Thoreauja (1817), ameriškega pisatelja, 

pesnika, filozofa, naturalista, zgodovinarja in enega od 

utemeljiteljev državljanske nepokorščine. (založnik) 
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M. MUKUNDAN: Stekleno drevo. Ljubljana : KUD Sodob-

nost International, 2014. 

Zgodba o steklenem drevesu prihaja iz Indije. Na mestu, 

kjer je rasla čudovita magnolija, mojster izdela stekleno 

drevo, ki se leskeče in blešči v soncu. Prihajajo ga občudo-

vat od blizu in daleč. A kljub temu, da je novo drevo res 

lepo, njegovi cvetovi ne dišijo, na vejah v steklenih gnezdih 

ptice ne gnezdijo in po njegovih vejah nihče ne pleza. 

Zgodba o lepoti narave in spoštovanju. 

Polona KUNAVER LIČEN: Skrivnostni gozd. Kranj : Narava, 

2017. 

Ob robu pragozda živijo in se igrajo trije prijatelji: Veno, 

Ruta in Oskar. Nekega dne pa jih skrivnostni glasovi pova-

bijo v gozd. Radovednost jih premaga in stečejo med mo-

gočna drevesa, kjer jih čakajo gozdni prebivalci in nepozna-

ne dogodivščine. 

Oren LAVIE: Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni 

gozd. Hlebce : Zala, 2017. 

Pravljica o medvedu, ki išče samega sebe in odkriva, kdo 

sploh je in o čarobnem gozdu, skozi katerega 

hodi in se srečuje z njegovimi prebivalci, ki mu 

pomagajo pri iskanju odgovorov na vprašanja o 

njem, navdušuje bralce vseh starosti.  

Dragan MILKOVIČ: Zgodba o lipi. Ljubljana : Buča, 2017. 

Zgodba o lipi je zgodba o življenju drevesa, o tem, za kaj 

vse je lipa dobra v času ko razkošno raste in za kaj se njen 

les lahko porabi, ko jo nekega dne vihar tako poškoduje, 

da jo morajo posekati. Slikanico odlikujejo izvrstne ilustra-

cije Daše Simčič. 
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Barđur OSKARSSON: Drevo. Hlebce : Zala, 2017. 

Ob prebiranju te slikanice se lahko vprašamo, 

če je res treba verjeti čisto vsemu, kar slišimo 

ali pa je kdaj prav, da naredimo in odkrijemo 

stvari in svetove, ki si jih želimo.  

Danny PARKER: Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh. 

Hoče : Skrivnost, 2017. 

Majhen poganjek zraste v zavetju mogočnega drevesa in 

se ob njem počuti varno in močno. V nevihti se staro dre-

vo zruši in mladika ostane sama. Ob rasti spoznava, kako 

vsak konec lahko pomeni nov začetek.  

Marlenka STUPICA: Čudežno drevo. Ljubljana : Mladinska 

knjiga, 2014. 

Na vprašanje, zakaj je drevo čudežno, drevo ne zmore od-

govoriti, ker drevesa ne govorijo, ne čivkajo, ne regljajo in 

niti ne žvižgajo ali meketajo. Drevesa vso svojo čudežnost 

pokažejo. S cvetovi, plodovi in rastjo. Čudežno 

drevo je avtorska slikanica Marlenke  Stupice, ki 

je za svoja dela prejela številna priznanja, med 

drugim tudi Levstikovo in Prešernovo nagrado.  

Petra ŠUŠTAR: Čarobno drevo. Kamnik : samozaložba, 

2019. 

Branje Čarobnega drevesa je pravljična meditacija, ki ni 

namenjena samo otrokom. Bralec naj jo bere počasi in 

čuteče, da pusti poslušalcem dovolj časa za doživljanje 

zgodbe in oblikovanje lastne vizualizacije. Vtise in občutke 

po branju lahko zapišete ali narišete. Avtorica poudari, da 

slikanica ni namenjena enkratnemu branju, kadar koli za-

čutite, da vam manjka vere vase, se vrnite v slikanico in 

poiščite svoje čarobno drevo. 
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Holly Ringland: NJENO IZGUBLJENO CVETJE. Tržič : Učila 

International, 2019.  

Avtohtone avstralske cvetlice so kot spomini in včasih 

lahko povedo to, česar besede ne zmorejo. Tega se zave-

da tudi osemletna Alice, ki dopoldneve, še posebej kadar 

ni doma nasilnega očeta, z mamo preživlja na vrtu, kjer 

spokojno in predano skrbita za pisano cvetje. Pri devetih 

letih tragično izgubi starša in mora se odseliti daleč proč 

od avstralske obale, v središče rdeče puščave, k babici, ki 

je do tedaj ni še nikoli srečala. Bo trpinčena deklica med 

neznanimi in prav tako zlorabljenimi ženskami, ki delajo 

na babičini cvetlični kmetiji, zmogla zaceliti svoje rane in 

zaživeti polnovredno življenje?  (Bukla) 

LEPOSLOVJE 

Emmy Abrahamson: KAKO SE ZALJUBITI V MOŠKEGA IZ 

GRMOVJA.  Izola : Meander, 2020.  

Nadvse zabavna zgodba je napisana po resničnih dogod-

kih. Junakinja Julija živi na Dunaju z mucem Optimusom in 

poučuje angleščino na jezikovni šoli. Njena soseda je pisa-

teljica, Nobelova nagrajenka Elfride Jelinek, in morda zato 

tudi Julija sanja o pisateljski slavi. Vsakič pa razočarana 

ugotovi, da je njene odlične literarne zamisli nekdo že 

zapisal in objavil. Njeno ljubezensko življenje je na psu pa 

tudi prijateljic nima veliko. Nepričakovano pa jo povsem 

prevzame Ben, visokorasel brezdomec, ki bosonog hodi 

po mestu, spi v grmovju in deluje zapuščeno in neureje-

no. (Bukla) 
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Andrej Bončina: BUKOVI GOZDOVI V SLOVENIJI : ekolo-

gija in gospodarjenje.  Ljubljana : Oddelek za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, 2012  

Nevenka Bogataj: GOZD V UČENJU IN IZOBRAŽEVANJU 

ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ : prispevek k uveljavljanju ideje 

trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji. Ljublja-

na : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.  

Kot tradicionalno agrarni narod smo Slovenci že stoletja 

zavezani trajnostnemu razvoju. Ideja trajnosti izvira iz 

spoznanja preživetvene nujnosti: kaj moremo in kaj sme-

mo, ne da bi porušili ravnotežja v naravi in družbeni skup-

nosti – in med obema. (založba ZRC) 

Robert Brus: DREVESNE VRSTE NA SLOVENSKEM. Lju-

bljana : samozal., 2012.  

Monografija je zgrajena kot obširen leksikon ter ponuja 

lahko in hitro dostopne podatke o vsaki drevesni vrsti. 

Uporabljajo jo študentje vseh bioloških smeri, številni 

strokovnjaki in, kar je še zlasti pomembno, širša laična 

publika, saj je kljub strokovni osnovi pisana poljudno in 

na vsem razumljiv način. (Buča) 

Mojca Teršek: SIBIRSKA CEDRA : med mitom in resnič-

nostjo. Kranj : v samozal., 2006.  

Knjiga je uporaben priročnik za zdravo življenje. Iz znan-

stvenih študij raziskovalnih inštitutov v Tomsku in izku-

šenj avtohtonih prebivalcev se je spletla zgodba, ki bralca 

popelje od sibirske pravljice do resničnosti tukaj in zdaj. 

(Sebur) 
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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… 

Petra ŠUŠTAR: Smaragdni gozd želja. Kamnik, samozalo-

žba, 2018. 

Za celovito doživetje zgodbe v Smaragdnem gozdu želja 

sta potrebna dva: bralec, ki nežno in z občutkom prebere 

zgodbo in poslušalca vodi skozi meditacijo smaragdnega 

gozda in poslušalec, ki naj se udobno namesti, zapre oči 

in prisluhne zgodbi. Avtorica poudari, da slikanica ni na-

menjena enkratnemu branju, kadar koli začutite strah, 

žalost ali skrbi, se lahko zaupate pravljičnim junakom sma-

ragdnega gozda. 

Alenka ŽUMBAR: Drugačna zgodba o hrastu. Lukovica : 

Eko knjiga, 2011. 

Slikanica ima močno ekološko noto in pripoveduje o ne-

smiselnem izsekavanju gozdov, ki poteka veliko hitreje 

kot pa drevesa lahko spet zrastejo nazaj. Uničujemo plju-

ča našega planeta in tega se premalo zavedamo. 

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. 
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Nuša TURK: Palčki, skrivnostni prebivalci gozda. Kranj : 

Narava, 2019. 

Pravijo, da ima vsako drevo svojega palčka in takšne, kot 

so lastnosti drevesa, takšen je tudi njegov palček. V knjigi 

je predstavljenih deset drevesnih vrst v naših gozdovih: 

bukev, jelka, smreka, macesen, bor, hrast, jesen, gaber, 

breza in lipa. 

Petra Bartikova: Leto v gozdu : kako živijo živali v gozdu. 

Jezero : Morfemplus, 2018. 

Dobrodošli v gozdu, kjer je vsak dan drugačen. V tej privlač-

ni poučni slikanici z zavihki so skozi vse leto predstavljene 

gozdne živali in v knjižicah zloženkah predlagane različne 

zanimive dejavnosti, ki jih lahko počnemo v gozdu: si nare-

dimo herbarij, izdelamo periskop za opazovanje divjih živa-

li, kaj vse si lahko izdelamo iz plodov ali pa opazujemo sledi 

v snegu. 

Poučne do 9. leta 

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 po-

stara in ko si kot sivolas starec odpočije na sta-

rem štoru, se spet najdeta. 
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Héctor Garcia: ŠINRIN - JOKU : japonska gozdna kopel. 

Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. 

Potem ko sta priljubljena avtorja Héctor García in Fran-

cesc Miralles v knjigi Ikigaj razkrila skrivnosti japonskih 

stoletnikov, v knjigi Ičigo-ičie pa japonsko umetnost do-

življanja nepozabnih trenutkov, nam zdaj predstavljata 

blagodejne učinke šinrin-jokuja ali japonske gozdne kope-

li.  (Emka) 

Owen Johnson: DREVESA : najpopolnejši vodnik za pre-

poznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi. Olševek : 

Narava, 2010. 

Drevesa so pomemben del naše naravne dediščine in jih 

cenimo zaradi njihove mogočnosti, koristnosti in vpliva na 

videz naše pokrajine. Uporaben priročnik za tak namen je 

lahko zanesljiv spremljevalec na poučnih sprehodih po 

gozdovih in parkih. (Bukla) 

Patrice Bouchardon: ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES. Lju-

bljana : Ara, 2000.  

Ta lepa knjiga vas vabi k spoznavanju zdravilnih energij 

dreves. Natančni in preprosti napotki vam bodo pomagali 

ujeti neizčrpno zdravilno energijo ne glede na to, ali boste 

vzeli za svoje drevje v vrtu, gozdu, parku... (založnik) 

Quing Li: Z GOZDOM DO SREČE IN ZDRAVJA : kako nara-

va krepi telo in duha. Učila International : 2019. 

Dr. Qing Li je strokovnjak za gozdno medicino. Z raziska-

vami je dokazal, kako na nas vpliva bližina dreves; tudi če 

si zgolj napolnimo dom z rastlinami ali v razpršilnik doda-

mo eterična olja dreves, lahko občutimo pozitivne posle-

dice: nižji krvni tlak, ublažen občutek stresa, večjo vital-

nost in okrepljen imunski sistem. (založnik) 
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Janet WHITTLE: Naučimo se risati cvetje in drevesa v 

preprostih korakih. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. 

Drevesa so od nekdaj navdihovala umetnike in slikarje, ki 

so njihovo spreminjajočo podobo skušali ujeti na platno. 

S tem odličnim priročnikom se lahko naučite narisati raz-

lične cvetlice in drevesa. Predstavljenih je kar 130 mode-

lov iz vrst priljubljenega cvetja, vrtnih rastlin, eksotičnih 

cvetlic, divjega cvetja in dreves - celih dreves in različnih 

krošenj in detajlov lubja in listja. Po korakih od začetnika 

do mojstra. 

Maria Ana Kolman: DREVESA : MITI, LEGENDE, ZDRAVIL-

NOST.  Preddvor : Sebur, 2016-2019. (prvi, drugi, tretji 

del) 

Knjiga Drevesa je nastala z namenom, da se znanja o iz-

jemnem pomenu dreves za človekovo zdravje, psihično 

stabilnost in duhovno moč ne bi pozabila. Miti, legende in 

izkušnje ljudskega zdravilstva imajo zagotovo pomembno 

sporočilnost. Od pradavnih časov so 

ljudje drevesa častili kot sveta, saj so 

jim dajala vse potrebno za preživetje 

in s svojimi magičnimi silami vplivala 

na njihovo usodo. (Sebur) 
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Katherine APPLEGATE: Drevo želja. Zagorje ob Savi : Oce-

an, 2019. 

Severni rdeči hrast (Quercus rubra) je med najpogostejšimi 

drevesi v Severni Ameriki. Njegovo lubje je razbrazdano in 

sivo, jeseni pa se odene v tako čudovite barve, da je njego-

vo ime Rdeči slab približek resničnim barvam, ki ga krasijo. 

V soseski, kjer razpreda svoje mogočne korenine, ima po-

sebno mesto: rečejo mu drevo želja. Vsako leto ljudje nanj 

obesijo na krpice ali koščke papirja napisane želje in z njimi 

ovijejo katero od njegovih vej. Na to je Rdeči še posebej 

ponosen. Nekega dne pa se lastnica odloči, da je čas, da 

hrast poseka. Sita je vsakokratne poplave, saj hrastove ko-

renine mašijo odtočne cevi. Ampak na srečo velikega dreve-

sa ni tako lahko posekati. Drevo želja je duhovit in topel 

mladinski roman, ki poudarja pomen sprejetosti in prijatelj-

stva. 

Roald DAHL: Bine in milinci. Ljubljana : Mladinska knjiga, 

2018. 

»Bojte se, bojte Hudobčeve hoste! 

Noter že pridete, ven pa ne boste!« 

Tako pesem mama recitira Binetu, a ta se kljub temu neke-

ga dne odpravi skozi okno sobe pogledat, če v njem res 

živijo gobcorogi, zavratne žrebube, bruheži in ostali grozlji-

vi krvoločni zobopulski skalometaški bruheži. Zateče se na 

orjaško drevo, kjer spozna milince. In pustolovščina se lah-

ko začne. 

Leposlovje od 10. leta dalje 
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Andrzej MALESZKA: Čarobno drevo. Rdeči stol. Ljublja-

na : Družina, 2015. 

Neke noči v strašni nevihti strela razkolje in podere mo-

gočni hrast, za katerega se izkaže, da gre za začarano 

drevo. Les odpeljejo in razžagajo in iz njega izdelajo na 

stotine različnih predmetov in vsak ohrani delček čarob-

nosti. Rdeči stol lastniku izpolni vsako željo. Dobro ali 

slabo.  

Po seriji so posneli film. Za Rdeči stol je avtor prejel na-

grado IBBY za najboljšo otroško knjigo leta 2009. 

Andrzej MALESZKA: Čarobno drevo. Skrivnost mostu. Lju-

bljana : Družina, 2015. 

Neke noči v strašni nevihti strela razkolje in podere mogoč-

ni hrast, za katerega se izkaže, da gre za začarano drevo. 

Les odpeljejo in razžagajo in iz njega izdelajo na stotine 

različnih predmetov in vsak ohrani delček čarobnosti. V 

tokratni pustolovščini se zaradi neuslišane ljubezni vse po-

stavi na glavo, druščina se v leteči hiši odpravi v Benetke.  

Colin Dann: ŽIVALI IZ GMAJNICE. Ljubljana : Modrijan, 

2010 

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 odloči-

tvijo, da zapustijo svoje domove. A kako naj 

Jazbec, Lisjak, Sova, Krastača, Krt, Jež, Fazan, 

Podlasica, Zajec, Gad, Postovka in drugi zapu-

stijo Gmajnico, in še pomembneje – kam naj gredo?  

Tako se začne dolgo potovanje, na katerem bodo na pre-

izkušnji prijateljstvo, strpnost in sodelovanje. 
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Igor Dakskobler: GOZDOVI PLEMENITIH LISTAVCEV V 

SLOVENIJI : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, 

velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. 

Ljubljana : Silva Slovenica : Zveza gozdarskih društev Slo-

venije, Gozdarska založba, 2013. 

Med plemenitimi listavci, ki so dobili svojo oznako pred-

vsem zaradi visoke vrednosti lesa, lahko gorski javor (Acer 

pseudoplatanus), ostrolistni javor (A. platanoides), 

gorski brest (Ulmus glabra), veliki jesen (Fraxinus 

excelsior), lipa (Tilia platyphyllos) in lipovec (T. cor-

data) gradijo samostojne gozdne sestoje in rastlin-

ske združbe. (iz uvoda v knjigi) 

Lado Kutnar: TERENSKI PRIROČNIK ZA PREPOZNAVANJE 

TUJERODNIH VRST V GOZDOVIH. Ljubljana : Silva Slove-

nica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017. 

Priročnik je eno ključnih orodij za izvajanje sistema zgod-

njega obveščanja in hitrega odzivanja, saj so v njem na 

enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah 

predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih 

vrst. (gozdis.si) 

Irena Cerar: KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI : družinski iz-

letniški vodnik. Ljubljana : Sidarta ; Kamnik : Matična 

knjižnica, 2015. 

Vodnik je rezultat projekta Kamniške pravljične poti, ki ga 

je od leta 2010 izvajala Matična knjižnica Kamnik (zdaj 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) v sodelovanju z Ire-

no Cerar. Knjižnica je med drugim tudi zaradi tega projek-

ta prejela nagrado Slovenske sekcije IBBY 2013 za izjemne 

dosežke na področju promocije mladinske književnosti in 

branja. (Sidarta) 
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Meike Bosch: Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listav-

cev in iglavcev. Kranj : Narava, 2018. 

Ta vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v nji-

hovi naravni velikosti. Tako jih je mogoče neposredno pri-

merjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. (Emka) 

Rudi Beiser: DREVESA IN LJUDJE : zdravilna moč, miti in 

kulturna zgodovina naših dreves. Ljubljana : Mladinska 

knjiga, 2019. 

Drevesa in ljudje – že tisočletja gojijo prav poseben odnos. 

Drevesa niso dajala samo les za gradnjo in ogrevanje, tem-

več so ljudem nudila tudi zdravilne učinkovine, hrano, 

zavetje, navdih in še marsikaj. Poleg tega so v njih prebiva-

li bogovi in duhovi. (Mladinska knjiga) 

Otmar Diez: NAŠA UŽITNA DREVESA IN GRMI : 81 vrst 

natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti. 

Kranj : Narava 2019. 

V gozdu, domačem vrtu pa tudi v parkih – povsod rastejo 

drevesa in grmi, ki nas privabljajo s svojimi slastnimi plo-

dovi. Svoj jedilnik lahko obogatimo tudi z brsti, cvetovi, listi 

in celo z drevesnim sokom. (založnik) 

Tomaž Kočar: KAMNIŠKA BISTRICA, BISTRIŠKI GOZD. 

Ljubljana : samozal., 2003. 

Gorske doline so bile zaradi spremenljivega vremena in 

gospodarjenja z gozdovi že od nekdaj zanimive tudi za 

vremenska opazovanja. Tako je bilo tudi v Kamniški Bistri-

ci, o čemer piše Tomaž Kočar v knjigi Kamniška Bistrica - 

Bistriški gozd (2003). (Dnevnik) 
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Tina ARNUŠ PUPIS: Za devetimi drevesi. Dob pri Domža-

lah : Miš, 2017. (Zbirka Miškolinke) 

Za devetimi drevesi je zbirka desetih živalskih zgodbic, ki so 

primerne za začetniške bralce ali za branje v nadaljevanjih. 

Knjigo odlikujejo izvrstne ilustracije Tanje Komadina.  

Irene COHEN JANCA: Tudi drevesa jokajo. Ljubljana : Novi 

svet, 2012. 

V tej presunljivi slikanici nam kostanj s Prinsengracht 263 v 

Amsterdamu pripoveduje zgodbo o trinajstletni deklici, ki 

ga opazuje skozi okno in vestno piše svoj dnevnik. To je bila 

Anna Frank. 

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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Camila DE LA BEDOYERE: Poišči 50 dreves : kako prepoz-

naš 50 vrst. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015.  

V preprostem priročniku je predstavljenih 50 različnih dre-

vesnih vrst, listavci in iglavci. Za vsako drevo je pripravljen 

kratek opis drevesa, slika ali fotografija lista, cveta, plodov 

in celotnega drevesa z obliko krošnje in podatek o zimzele-

ni ali listopadni vrsti. Opisom sledi kratek pojmovnik z razla-

go uporabljenih pojmov. 

David BURNIE: Drevo : od drobnega semena do moč-

nega gozda. Tržič : Učila International, 2011. 

V tej bogato ilustrirani zbirki je drevo predstavljeno po 

njegovih pomembnih delih: koreninah, skorji in deblu, 

vejah, listih, razmnoževanju ter semenih in 

plodovih. Zanimivo je poglavje o mitih in le-

gendah o drevesih, dodan je tudi slovarček 

uporabljenih izrazov. 

Knjiga je izšla v zbirki Brezmejnost znanja. 

Poučne od 10. leta dalje 

Jim PIPE: Ne bi hotel živeti brez dreves. Maribor : 

hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 

Bi znali našteti 7 koristi, ki jih imamo zaradi dreves? 

Brez skrbi, če ne. Spoznali  jih boste v tej zanimivi 

knjigi. Tudi to, da se najbolj strupeno drevo na svetu 

imenuje Hippomane mancinella, ki z listi lahko zastru-

pi vodo, če pojemo sadež, pa lahko celo umremo. Na 

srečo raste v tropskih gozdovih obeh Amerik.  
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Peter Wohlleben: SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES. : kaj čuti-

jo drevesa, kako se sporazumevajo - odkrivanje skritega 

sveta. Kranj : Narava, 2016.  

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se sporazu-

mevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj naraščaj in ne-

gujejo stare, betežne sosede. Drevesa imajo občutke, čus-

tva in spomin. Zveni neverjetno? Vseeno je res!  (založnik) 

Peter Wohlleben: SKRIVNE MREŽE NARAVE : kako dre-

vesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje. 

Kranj : Narava, 2018. 

Knjiga Skrivne mreže narave prinaša nekaj daljše in bolj 

osredotočene zgodbe, v katerih avtor slikovito pokaže, 

kako so v naravi med seboj povezane živali in rastline (ali 

pa živali med seboj), s čimer pokaže, da je pisani svet ži-

vega v veliko bolj razvidnem naravnem ravnotežju, kot bi 

si morda mislili na prvi pogled. (Bukla) 

KNJIGE ZA ODRASLE 

STROKA 

Peter Wohlleben: WOHLLEBNOV VODNIK PO GOZDU : 

prepoznavanje živali in rastlin -  odkrivanje ekosiste-

ma.  Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018. 

Znani gozdar Peter Wohlleben na samosvoj, osvežujoč in 

nekonvencionalen način predstavi prek 250 gozdnih živali 

in rastlin. Avtor pojasnjuje delovanje gozdnega ekosiste-

ma, pri tem pa kritično obravnava gospodarsko rabo goz-

dov in ponuja drugačne rešitve. (založnik) 
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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, »gozd 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. 

Leposlovje od 13. leta dalje 

Isabel ALLENDE: Pigmejski gozd. Tržič : Učila Internati-

onal, 2005. 

Pigmejski gozd je tretja knjiga pustolovskih zgodb, ki jih 

je Isabel Allende posvetila svojim vnukom. Po slikovitem 

safariju s sloni sta Jaguar in Orlica očarana nad neokr-

njeno naravo, ljudmi, običaji in kulturo stare Afrike in ko 

se zdi, da se bo potovanje mirno končalo, se znajdejo na 

brezpotju afriškega pragozda. Po zasilnem pristanku so 

prepuščeni komarjem, krokodilom in tiranom, ki z nasi-

ljem obvladujejo neskončnost neizprosne afriške džun-

gle in reševanje pogrešanih misijonarjev postane skraj-

no nevarno, tako kot znata biti mračni in neizprosni 

samo človeška tiranija in nespamet.  
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Barbara BAJD: Moji prvi listavci : preprost določevalni 

ključ. Celovec : Mohorjeva družba, 2012. 

Moji prvi listavci je preprost določevalni ključ, s katerim 

lahko razlikujemo in določamo listnata drevesa in grme 

glede na obliko listov in obliko listnega roba. V ključu je 

drevo ali grm predstavljeno z opisom in nazornimi fotogra-

fijami. Opisanih je 22 vrst. 

Barbara BAJD: Moji prvi iglavci : preprost določevalni 

ključ. Ljubljana : Hart, 2020. 

Moji prvi iglavci je preprost določevalni ključ, s katerim 

razlikujemo in določamo iglavce glede na obliko, smer 

rasti, prerez iglic in po obliki plodov – storžev. V knjižici so 

predstavljene vrste iglavcev, ki rastejo v Sloveniji.  

Woiciech GRAIKOWSKI: Drevesa. Ljubljana : Mladinska 

knjiga, 2019. 

Navajeni smo pogleda na drevesa in na lesene predmete, ki 

nas obdajajo, tako da kar postajajo neopazen del nas in 

pogosto spregledamo njihovo lepoto in pomen, ki jih imajo 

za nas. Odlična slikanica nas vabi, da ponovno odkrijemo 

lepoto dreves, zato se podajte v gozd in ga raziščite.  

Bärbel OFTRING: Gremo v gozd! : 88 namigov za odkriva-

nje in doživljanje gozda. Olševek : Narava, 2012. 

V gozdu nas čaka veliko doživetij in če želite gozd približati 

otrokom, je Gremo v gozd! odličen priročnik za to. Prinaša 

veliko idej za vsakovrstna doživetja v gozdu v vseh letnih 

časih, podnevi in ponoči: prepoznavanje živalskih sledi, 

odkrivanje duplin, pomen gozdarskih oznak na drevju, po-

slušanje glasov divjih živali… Ideje so predstavljene po let-

nih časih. 
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Jure JAKOB: Tri vrane s platane : o živalih, otrocih in dre-

vesih. Dob pri Domžalah : Miš, 2018. 

Tri vrane s platane je pesniška slikanica s pesmimi o dva-

najstih drevesih. Na koncu za radovedne bralce še dodatek 

o zanimivosti o posameznih drevesih. 

Jure JAKOB: Skrivni gozd. Dob pri Domžalah : 

Miš, 2017. 

»Tam je dolina, po kateri teče reka.                     

Na drugi strani reke stoji prva smreka.                

Do nje se pride čez leseni most.                         

Tam je vhod v skrivni gozd.« 

V tej pesniški slikanici najdete pesmi o prebival-

cih skrivnega gozda, o tistih, ki tam živijo in tistih, 

ki se tam samo občasno malo zadržijo. 

Poezija 

Vse o projektu  

#BRANJEJEISKANJE2020 

na naši spletni strani.  
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 Drevo, beseda in človek 

 Strmijo drug v drugega,                                                                                                      

od vekomaj povezani,                                                                                                         

s skrivnostnim spominom.  

Drevo je tišina,                                                                                                             

beseda je ptica,                                                                                                             

človek je uho. 

Drevo, beseda in človek,                                                                                                     

trije prijatelji                                                                                                             

od vekomaj.  

  Edvard Kocbek                                                    

Foto: MK 

Drevesa so kot sveti-

nje. Kdor se zna z njimi 

pogovarjati, kdor jim 

zna prisluhniti, izve res-

nico. Ne pridigajo nau-

kov in napotil, pridigajo 

o prazakonih življenja; 

posameznosti jim niso 

mar. ~ Herman Hesse, 

Potovanja 

Foto: Daša Keber 


