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SLIKANICE: KARTONKE: za bralce do 3. leta  

Zvezdana Majhen:  VODE: OD LUŽE DO MORJA. Pivec, 

2015. 

Kartonka je izšla v zbirki Nanizanka srčnosti. S pesmijo in 

rimami predstavi vodne vire v različnih okoljih in opozori na 

pomen vode za vsa živa bitja. 

Gaja Kos: GRDAVŠI IN DEŽ. Miš, 2016. 

Grdavši obožujejo dež. Le kaj je tako prijetne-

ga na njem?  Deževniki, luže in blatne kopeli seveda!  Kaj 

pa vi, marate dež ali imate raje sonce? Če vprašate mene, 

s polno skledo piškotov mi je za vreme čisto vseeno! 

Nicole Colas des Francs: POTOVANJE VODE. Epistola, 

2019. 

Voda v naravi se nikoli ne ustavi, ves čas kroži in  spremi-

nja svojo obliko.  Lahko zamrzne, teče ali izhlapi. Kamor 

koli pride, prinaša s seboj življenje. Celostranske ilustracije 

vabijo na raziskovalno pot od visokih gora do morja in 

podtalnice. 

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO 
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Suzanne Chiew: JAZBEC IN VELIKA DOGODIVŠČINA. Učila, 

2016. 

V gozdu je zmanjkalo vode. Kaj pa sedaj? Jazbec in njegovi 

prijatelji se odpravijo raziskat kaj se je zgodilo. Plaz kame-

nja je zaprl vodno pot, a skale so težke, živali pa utrujene 

od dolge poti in žeje. Jim bo uspelo sprostiti jez? 

Yves Pinguilly: O DEČKU, KI JE POLULAL PUTKE. MK, 

2004. 

Zgodba  o življenju Fulanov, ljudstva z Zahodne Afrike, iz  

Gvineje. Zgodba o odraščanju in o malem Didiju in njegovi 

mami, ki se vsako jutro odpravita do reke po vodo in jo v 

buči prineseta v kolibo, da pripravita hrano za vso družino. 

Poseben čar dajejo slikanici odlične ilustracije v stilu grafi-

ke v oranžni, črni in beli barvi. 

Irena Režek: VODNA VILA IN ČISTILČKI. JP CČN Domžale-

Kamnik, 2020. 

Zgodba o potovanju Vodne vile po onesnaženi vodi skozi 

čistilno napravo vse tja do iztoka v Kamniško Bistrico. Po-

učna slikanica, ki skozi domišljijsko pripoved otroke sezna-

ni z dejavnostjo čiščenja odpadnih voda in o  

pomembnosti ohranjanja vodnih virov v naravnem okolju. 

SLIKANICE: VELIKE TISKANE ČRKE:              

za bralce do 9. leta  

SLIKANICE: MALE TISKANE ČRKE: za bralce 

do 9. leta  
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Kurt Baumann: LUNINO JEZERO. Epta, 2014. 

Ilustracije Ivana Gantscheva nam pričarajo pokrajino prav-

ljične dežele, kjer leži skrivnostno Lunino jezero. Včasih se 

v njegovih ledenih vodah okoplje luna, se otrese, da z nje 

pršijo dragulji, zlato in srebrn prah. Pastir Borka ve, kje je 

jezero in lakomni kralj ga prisili, da ga odpelje tja. Srebrna 

lisica, ki jezero čuva, jih opozori, da je lakomnost hudo 

kaznovana, pa bodo spoštovali njene besede? 

Jan Ormerod: ČUDODELNI ISKALEC VODE.  

Skrivnost, 2014. 

David z družino živi na kmetiji. Zbiralniki dežev-

nice so prazni in vsi so žejni. Nihče se ne spomni, kdaj je 

nazadnje deževalo. Bi David znal poiskati nov izvir? Njegov 

ded je bil iskalec vode—a le eden izmed tisočih zmore kaj 

tako posebnega kot je najti izvir. 

Topli potok: slovenska ljudska pripoved. MK, 

2013. 

V potoku dan za dnem mati pere oblačila. V 

ledenem mrazu, dan za dnem. Tako so prali oblačila v ne-

kdanjih dneh, brez pralnega stroja in tople kopalnice. Sino-

va ljubezen vilam gane srce in priteče topla voda, da ogreje 

materine prezeble prste. Pravijo, da v tem potoku še danes 

teče topla voda. 

Manica Klenovšek Musil: KOZA CILKA IN KDO JE POPIL 

VODO. Morfem, 2014. 

Iz majhne vasi na vroč poletni dan izgine vsa voda. Le kdo 

jo je vzel? Kdo vso popil? Žejne živali jo gredo iskat. Jo 

bodo našle? 
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Zvezdana Majhen: ČAS BREZ VODE. DZS, 2007. 

Neznosna vročina  se kar ne neha, vode zmanjkuje in pre-

bivalcem dežele na sončni strani Alp grozi žeja, naravi pa 

najhujša katastrofa vseh časov. Bi lahko pomagal Kralj 

Matjaž? Lahko, ampak noče!  Le s čim bi ga lahko prepriča-

li in nagovorili k sodelovanju? 

Magnus Weightman: PO REKI NAVZDOL. Epistola, 2020. 

Zajčica je izgubila račko, svojo najljubšo igračo. Skupaj z 

bratoma se v čolnu odpravi po reki navzdol, da bi jo poi-

skala. Čaka jih prava pustolovščina, na kateri bodo odkriva-

li reko in naravo ob njej.  

Anton Buzeti: PRAVLJICA O DRAVI. Ajda, 2005. 

Pravljica o Dravi pripoveduje o hvaležnem ribiču, o pšenič-

nem in rženem  

kruhu in od kdaj in zakaj pšenica in rž  rasteta tudi v naših 

krajih. 

KAKO JE NASTALO BLEJSKO JEZERO: slovenska ljudska 

pripovedka. Ajda, 2006. 

Davno nazaj je ob vznožju visokih gora ležala cvetoča 

dolina, sredi katere je stal hrib s skalo. Objestni pastirji 

so krivi, da je dolino zalila voda in seveda, so imele prste 

zraven tudi vile. 
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Slovenska ljudska pravljica: O POVODNEM MOŽU. MK, 

1972. 

Deček pade v potok, kjer ga najde povodni mož in ga od-

pelje v svoje kraljestvo. 

Günter Jakobs: ČMOKČOFAČOF! Didakta, 2020. 

Raček Emil noče v vodo. A labod Henrik mu vztrajno in 

sočutno stoji ob strani. Bo Emilu uspelo? 

Vivian French: KAPITAN NIK IN PSIČEK REKS. Epistola, 

2019. 

V vasi je vse polno smeti. Lahko kapitan Nik in psiček Reks 

rešita nastalo težavo? Slikanica z ekološko tematiko ozave-

šča o odgovornem ravnanju z odpadki in bralce spodbudi k 

razmisleku o ponovni uporabi predmetov, ki jih želimo 

zavreči.  

Slovenska ljudska pripovedka: ČAROBNI MLINČEK. Ajda, 

2006. 

Zakaj je morje slano, jezera in reke pa ne?  
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Simone Lindner: VODNA VILA AELIN. Kres, 2008. 

Živali potrebujejo pomoč male vodne vile Aelin, ker njiho-

vo jezero presiha. Vodne rastline in živali umirajo, ni več 

dovolj vode za pitje. Vse skupaj je grozna nesreča. 

Steve Small: RACA, KI NI MARALA VODE. Zala, 2022. 

Se zgodi, da kdaj kakšna raca vode tudi ne mara. Sploh še, 

če je ta raca strastna bralka. To pa ne pomeni, da ne more 

imeti prijateljice, ki vodo in mokroto naravnost obožuje. 

Prikupna zgodba o prijateljstvu, sobivanju in branju.  

David Vasiljevič: ČATEŽ. Samozaložba, 2006. 

Zgodba o zdravilni vodi ob katerih danes stojijo Čateške 

toplice. In o škratu Čatežu, kako je pomagal slepi izgub-

ljeni princeski do zdravja, se ob tem razkril in zato še 

danes za kazen okamnen sedi na skali. 

Saša Vegri: JURE KVAK KVAK. MK, 2021. 

Jure zelo rad pije vodo. Veliko vode. Zelenjave pa ne mara. 

In nekega dne se pri kosilu meni nič, tebi nič, spremeni v 

pravo žabo. Ojoj! Uboga babica ga je začarala s svojo zele-

njavno juho. In kaj je protistrup? Ogromna porcija jagod s 

smetano bo gotovo pomagala. Slikanico krasijo vedno iz-

vrstne ilustracije Kostje Gatnika. 



 8 

Klarisa JOVANOVIĆ: ZAKAJ JE MORJE SLANO? : glasbena 

pravljica. Panika, 2008. 

Glasbena pravljica o čudežnem mlinčku, ki na morskem 

dnu nenehno melje sol. 

Kate Messner: NAD IN POD GLADINO JEZERA. Grlica, 

2021. 

»Vodna gladina je kot ogledalo, a le kaj se skriva spo-

daj?« sprašuje fantič svojo mamo, ko s čolnom tiho 

drsita po jezerski gladini. »Čudoviti vodni svet vseh vrst 

vodnih živali in rastlinja.« mu odgovori mama. 

Sam Usher: SNEG. Zala, 2015. 

Samo se prebudi v zasneženo jutro. Tako rad bi pohitel na 

sneg, a mora počakati na dedka. Vsi ostali ju bodo prehi-

teli, dedek pa se kar obira in obira … Zgodba o pričakova-

nju in potrpežljivosti. 

PRAVLJICE IN PESMICE NA CD PLOŠČI 
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Ivan Esenko: Vode. Okaši, 2015. 

Potoki, jezera, mlake, reke in druge celinske vode so mag-

net za rastline in živali. Zato je svet ob njih pester in bogat. 

V tej poučni slikanici so predstavljene tudi nevarnosti one-

snaževanja  voda in različne oblike koriščenja vodnih virov. 

POUČNE SLIKANICE:  za bralce do 9. leta  

Pavla Hanačkova: Pelji me domov. Vode sveta. Pipinova 

knjiga, 2019. 

Čudoviti koralni grebeni, mokrišča, ledene vode Antarktike, 

porečje Amazonke, sladka jezera in še in še vodnih doživetij 

s širnega sveta. Z malo Anico spoznajte rastline in živali 

različnih vodnih okolij širom sveta. 

Krystyna Lipka Sztarballo: Vprašanja iz kopalnice. KUD 

Sodobnost, 2017. 

Ali veste, kdaj praznujemo svetovni dan umivanja rok, kdaj 

je svetovni dan stranišč ali kdaj je svetovni dan varstva 

okolje? Odgovore na  ta in druga zanimiva vprašanja o 

umivanju in splošni osebni higieni—tudi iz zgodovine, naj-

dete v tej knjigi. 

Elisabeth de Lambilly: Raziščimo vodo. MK, 2015. 

Dvojčka Jan in Jana se spremenita v vodni kapljici in razi-

ščeta vse poti vode. Slikanici je dodana poučna infozgi-

banka z zgoščenim prikazom kroženja vode v naravi, 

vodnimi agregatnimi stanji ter dejstvi o pitni in odpadni 

vodi.  
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Walter Wippersberg: Konstantin na bazenu. Mohorjeva 

družba, 2009. 

Sredi vročega poletja se peku Žemlji dogajajo čudne stvari, 

Urška in Filip pa nimata težav z govorečim mačkonom, le 

skrbi ju, ker mu kopališki mojster ne dovoli, da bi se ohla-

dil v bazenu.   

Štěpánka Sekaninová Atlas rek. Morfem, 2022. 

Raziskovanje rek po svetu s pomočjo šestih zložljivih zem-

ljevidov.  

Uroš Hrovat: Grozna žeja. Karantanija, 2016. 

Sredi vročega poletja na Gradu Prepih Ema in prijatelji 

pripravljajo zabavo. Prej morajo premagati še strašno 

žejno pošast, ki popije vse, kar doseže —lahko tudi poln 

bazen vode.   

Colin Dann: Živali iz Gmajnice. Modrijan, 

2010. 

Človek neusmiljeno posega v naravno okolje in 

s tem krči življenjski prostor živalim, ki so zato 

prisiljene oditi na dolgo pot, da si poiščejo varno zavetje 

in nov vodni vir. V knjigi beremo o napetih dogodivščinah 

gruče živali na potovanju, kjer se zgodi marsikaj in se 

vsak pokaže v svoji najboljši ali najslabši luči. 

LEPOSLOVJE: zgodbe za bralce 10+ 
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George R.R. Martin: Ledeni zmaj. MK, 2016. 

Adara je otrok zime, drugačna od svoje družine. Neke zime 

ugleda ledenega zmaja s katerim jo druži posebna vez. Rav-

no v tem času pa v deželo začnejo vdirati sovražniki, v ne-

varnosti so tudi Adara in njena družina. Takrat jim na po-

moč priskoči ledeni zmaj, a za posebno ceno.  

Sally Rippin: Ura plavanja. Učila, 2015. 

Brina in sošolci so lani plavali v malem bazenu, letos pa se 

bodo preselili v velikega. Se bo Brini uspelo podati v globlji 

del bazena? 

Petr Stančik: H2O in skrivna vodna misija. KUD Sodob-

nost, 2021 

Zgodba češkega pisatelja se osredotoča na vodo, ki je vir 

življenja. Glavni junaki Hugo, Hubert in Ofelija se s pomo-

čjo zmanjševalca in miniaturne podmornice odpravijo na 

različne konce vodovodne napeljave. Ste kdaj pomislili, 

da so ravno vodovodne cevi tiste, ki vodijo v vsak dom, v 

vsako tovarno in v vsako učilnico? Seveda pa zgodba ne 

bi bila prav nič napeta, če se v njej ne bi pojavil zlobni 

profesor Vulpes.  

Wendy Orr: Nimin otok. Miš, 2008.  

Deklica Nim živi na čudovitem samotnem otoku 

sredi divjega modrega oceana z očetom Jac-

kom, znanstvenikom, živalskimi prijatelji in satelitsko ante-

no za sprejemanje spletne pošte. Na svetu nihče ne živi 

tako kot Nim in z nikomer ne bi zamenjala. A ko Jack s svojo 

jadrnico izgine in katastrofa ogrozi njen dom, je Nim prisi-

ljena postati pogumna. Za to pa potrebuje pomoč prijate-

ljev.  



 12 

Will Gmehling: Poletje na bazenu. Miš, 2022. 

Ko otroci družine Bukowski pred utopitvijo v bazenu reši-

jo nekega otroka, se poletno preživljanje časa zanje zelo 

spremeni. Nagradijo jih z neomejenim brezplačnim obi-

skom bazena in vstopnice seveda izkoristijo— vsi trije si 

do konca poletja zadajo cilje. Jim jih bo uspelo uresničiti?  

Ivan Sivec: Skrivnost zlate reke. Ico, 2008. 

Napeta zgodba o zlatokopih pod Kamniškimi planinami. 

Stare listine namreč potrjujejo, da je Kamniška Bistrica 

zlatonosna reka in da so pod Kamniškim vrhom nekoč na 

veliko kopali zlato, zdaj pa …  

LEPOSLOVJE: zgodbe za bralce 13+ 

Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču. Miš, 

2016. 

Tematika življenja koliščarjev je predstavljena skozi ravno 

prav napete zgodbe dečka Brina.   

Milena Baisch: Anton pod vodo. MK, 2014. 

Anton preživlja počitnice v kampu ob jezeru z dedkom in 

babico. A Anton sovraži jezera, težko sklepa nova prija-

teljstva in ima nadpovprečno razvito domišljijo. Tako v 

prvoosebni pripovedi dečka spremljamo preobrazbo  

Antona, ki premaga osebno zadane omejitve in strahove, 

ter z glasnim Karramba! vendarle skoči v jezero. 



 13 

Eva Ibbotson: Potovanje do Reke morja. Učila Internatio-

nal, 2006. 

Piše se leto 1910. Maia Fielding je premožna deklica, ki po 

tragični smrti staršev živi na Akademiji za mlade dame 

Mayfair v Londonu. Do dne, ko ji sporočijo, da v Braziliji 

živijo njeni najbližji sorodniki, družina Carter, ki so jo pri-

pravljeni sprejeti na svoj dom. Tako se Maia polna pričako-

vanj skupaj z novo guvernanto, gospodično Minton, odpra-

vi na dolgo potovanje do Amazonke, do Reke morja.  

Jerome Klapka Jerome: Trije možje v čolnu, da o psu niti 

ne govorimo. MK, 2006. 

Dogodivščino treh mož na čolnarskem popotovanju po reki 

Temzi je pisatelj  

popisal pred več kot sto leti, a so močno zabavne še danes.  

Sarah Crossan: Zavetje vode. MK, 2018. 

Kasienka in njena mama s Poljskega pripotujeta v Anglijo, 

da bi našli izgubljenega očeta in moža. Kasienka se na novi 

šoli sooča s težavami, ki so ji bile doslej tuje. Oživi le, ko 

gre plavat in v zavetju vode sčasoma najde svojo moč. 

Ruta Septys: V morju zrnce soli. MK, 2019. 

Druga svetovna vojna gre h koncu, Nemčija je poražena in 

begunci bežijo pred Sovjeti. Med njimi je skupina mladih, ki 

se jim na podeželju prekrižajo poti. Vsak s svojo skrivnostjo 

hitijo na ladjo, ki naj bi jih odpeljala na varno. 
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Simon Gregorčič: Soči. Miš, 2016. 

Najbolj znana pesem enega velikih slovenskih 

pesnikov Simona Gregorčiča. Skoraj ponarodela pesem je 

hvalnica reki Soči, v zaključku pesmi pa Gregorčič celo 

predvidi grozote, ki so se kasneje dogajale v Posočju med 

prvo svetovno vojno.  

Janez Jalen: Bobri. Celjska Mohorjeva družba, 2016. 

Dogajanje je postavljeno v leto 2000 pred našim štetjem, v 

konec kamene in začetek bakrene dobe. V tem času je rav-

nino južno od Ljubljane pokrivalo jezero in zapisana pripo-

ved govori o koliščarskih naselbinah, tedanjem življenju 

tam, podatki pa se opirajo na arheološka odkritja. 

Griselda Gifford: Skrivnostna reka. Grlica, 2022. 

Franino babico je pogoltnila reka. Krivda: nedoločljiva. Tukaj 

nekaj ni v redu, pomisli Fran in se odloči raziskati morebitni 

umor.  

Poezija—voda v verzih 

Jozua Douglas: Pošastni učitelj plavanja. MK, 2014. 

Kadar starši svoje otroke silijo početi reči, ki jih ne zanima-

jo, se iz tega po navadi ne izcimi nič dobrega. Ali pa vendar-

le?  
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Barbara Shaw McKinney: Kapljica na poti okoli sveta.     

Avrora, 2009. 

Za vodne kapljice je ves svet igrišče, saj na svoji poti okoli 

sveta prepotujejo in obiščejo vsako živo bitje. Igrivim ver-

zom sledijo pojasnila posameznih pojavov in značilnosti 

vode. 

Roger Canavan:  Ne bi hotel živeti brez čiste vode! Hiša 

knjig, 2017. 

V tej knjigi izveste, da je že leta 1790 pr. n. št. kralj Hamu-

rabi iz Babilona postavil zakon, ki vključuje kazen za krajo 

vode in da so v 19. stoletju vodi, da bi jo očistili, začeli 

dodajati klor. In še in še zanimivih dejstev o vodi in iztoč-

nic za razmislek in pogovor. 

Anita van Saan: 101 poskus z vodo. Tehniška založba Slo-

venije, 2009. 

Ob izbranih poskusih z vodo avtorica bralca uvaja v svet 

fizike, kemije in biologije. Poskusi so nazorno opisani in 

razloženi, prehajajo od lažjih k težjim in so za samostojno 

izvajanje namenjeni starejšim osnovnošolcem, mlajši ob 

izvedbi potrebujejo pomoč mentorja.  

Claire Llewellyn: Ob vodi. Grlica, 2006. 

Ob vodi je treba biti previden in pazljiv, saj nesreča nikoli 

ne počiva. 

POUČNE KNJIGE: za bralce 10+ 
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Jen Green: Varčevanje z vodo. Grlica, 2006. 

Od kod pride voda in kako je porazdeljena po svetu? Kakšen 

vpliv na bližnje okolje ima izkoriščanje vode za proizvodnjo 

energije? Kako preživijo ljudje v predelih, kjer vode primanj-

kuje? Knjiga odgovarja na ta in podobna vprašanja ter opisu-

je kako lahko bolj skrbno uporabljamo vodo. 

Aleksandra Kornhauser:  Voda—čudežna tekočina. MK, 

2007. 

Slikanice v zbirki Pamet je boljša kot žamet prinašajo opise 

preprostih naravoslovnih poskusov za otroke med 7. in 11. 

letom starosti, ki so lahko tudi uvod v najzgodnejše učenje 

naravoslovja. Spodbujajo radovednost, opazovanje, logično 

sklepanje in učenje iz neposredne izkušnje. 

Christiano Bertolucci: Živali nad in pod vodno gladino. 

Tehniška založba Slovenije, 2007. 

Ob tej slikanici odkrivamo živalski svet nad in pod vodno 

gladino reke Nil, ribnika, oceana in močvirja. Otroci živa-

li poimenujejo in spoznavajo, v katerem življenjskem 

okolju se nahajajo.  

Jen Green: Oceani v 30 sekundah. Družina, 2019. 

Raziskovalno potovanje po svetovnih oceanih. V knjigi mladi 

pomorski raziskovalci najdejo 30 največjih zanimivosti, razlo-

ženih v pol minute. 
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KNJIGE ZA ODRASLE 

STROKA 

Kajfež – Bogataj, Lučka: Planet voda. Cankarjeva založba, 

2014.  

Lučka Kajfež Bogataj in Izar Lunaček sta napisala in narisala 

knjigo, ki nas opozarja na prihodnost vodnega kroga. O 

vodi premalo vemo in jo premalo cenimo, čista pitna voda 

bo postala najbolj iskan naravni vir na planetu.  

Horvat, Franci: Poti k izvirom : izletniški vodnik po bo-

gastvu slovenskih voda. Mladinska knjiga, 2015. 

Studenci, slapovi, reke in potoki z zanimivostmi ljudske-

ga izročila. 50 izletov z raznimi namigi. 

 

Kušlan, Rok: Slapovi. Sidarta, 2008. 

55 izletov k 120 slapovom po vsej Sloveniji. Poudarek je na 

manj znanih slapovih. Poti so dostikrat neoznačene, a ori-

entacijsko in tehnično nezahtevne.  
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Kneipp, Sebastijan: Voda – vir zdravja.                             

Pegaz International, 1999. 

Knjiga znanega zdravilca Sebastijana Kneippa je sestavljena 

iz treh delov. Kako uporabljamo oziroma se zdravimo z 

vodo, lekarna ter bolezni. Pri vseh tegobah je ključnega 

pomena terapija z vodo. 

Hieng, Primož: Zdrave in zdravilne vode Slovenije : vodnik 

po izvirih, studencih in vrelcih. Harlekin, 2016. 

Slovenija je polna zdravilnih vodnih virov. Opisi in fotografi-

je 100 zdravilnih voda v Sloveniji, od priljubljenih zdravilišč 

do manj znanih vodnjakov.  

Esenko, Ivan: Zgodbe iz kanuja : čudoviti svet slovenskih 

voda. Modrijan, 2008. 

Pogled na rečni svet iz kanuja. Zanimiv vodni, rastlinski in 

živalski svet med dvema bregovoma. 

Kapš, Peter: Voda za zdravje. Erro, 1999. 

»Brez vode ni življenja.«  Avtor knjige dr. Peter Kapš po-

drobno predstavi učinke vode na telo in posamezne orga-

ne. 
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Bat, Marjan: Vodno bogastvo Slovenije. Ministrstvo za 

okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije 

za okolje, 2003. 

Izčrpna predstavitev vod v Sloveniji. Od padavin, tekočih 

vod, jezer, mokrišč, podzemnih vod, do morja. Strokovna 

knjiga, ki obravnava vodo kot naravno in kulturno vredno-

to. 

LEPOSLOVJE 

Martel, Yann: Pijevo življenje. Mladinska knjiga, 2004. 

Indijski deček se znajde sam na rešilnem čolnu z odraslim 

tigrom in še nekaj živalmi. Napeta in neverjetna pustolov-

ščina sredi oceana. Nenehna bitka za hrano, vodo in življe-

nje. 

Hawkins, Paula: Pod gladino. Mladinska knjiga, 2017. 

Srhljiv triler, ki se odvija okrog vode in Tolmuna pogublje-

nih. Tja so v zgodovini metali ženske, osumljene čarovniš-

tva, zdaj pa razburjata dve smrti. 

Kunaver, Dušica: Čar vode v slovenskem ljudskem 

izročilu. Samozal., 2009. 

Knjiga prinaša pesmi, pripovedi, šege in pregovore o 

vodi. Prikaže njeno drugo plat, kot bivališče mitoloških 

bitij, vir preživetja ter vir zdravja, sreče in lepote. 
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Owens, Delia: Tam, kjer pojejo raki. Učila International, 

2019. 

Presunljiva zgodba male Kye, ki sta jo zapustila najprej 

mama, bratje in sestre ter nazadnje tudi nasilni oče. Osta-

la je popolnoma sama sredi močvirja. 

Winn, Raynor: Prežeta s soljo. Aktivni mediji, 2019. 

Zakonca Raynor in Moth praktično čez noč izgubita vse, 

dom in zdravje. V brezizhodni situaciji se odločita preho-

diti angleško jugozahodno obalno pot. Zgodba polna po-

guma, upanja in borbenosti. 

Jansson, Susanne: Zimska voda. Učila International, 

2020. 

Mlad par z dvema otrokoma živi v stari ribiški koči na oto-

ku Orust na zahodni obali Švedske. Dan, ki naj bi ga oče in 

triletni sin preživela sama na pikniku ob morju, se spre-

meni v moro. Sin izgine, sledijo srhljiva odkritja. 

Tuta, Jasna: Vse barve Polinezije. Art, 2019. 

Zgodba Jasne Tuta o jadranju med otoki Francoske Poli-

nezije, ki je trajalo tri leta. Knjiga vsebuje 180 čudovitih 

barvnih fotografij, ki vas bodo odpeljale v deželo večnega 

poletja. 
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Kovačič, Anja: Ujeta v svobodi. Miš, 2021. 

Avtorica v času epidemije zaradi ukinjenih letov ostane na 

Salomonovih otokih. Petnajst mesecev dolgo popotova-

nje, polno dogodivščin, ki so jo zaznamovale in ji odprle 

oči. 

Rogan, Charlotte: Brodolom. Mladinska knjiga, 2014. 

Zgodba brodolomcev, ki na rešilnem čolnu dneve čakajo 

na rešitev. Ko zmanjkuje vode in hrane, se ljudje začnejo 

spreminjati. Dramatično in srhljivo. 

Lainšček, Feri: Murska saga. Beletrina, 2022. 

Mura, skrivnostna in magična reka, ki navdihuje Lainščko-

va, mnogokrat nagrajena dela. 

Bryndza, Robert: Temna voda. Učila International, 2018. 

Najdeno potopljeno otroško truplo na dnu glinokopa od-

pre nerazrešen primer izpred šestindvajsetih let. Na dan 

začnejo prihajati skrivnosti. 
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Reke : zbornik poezije. Layerjeva založba, 2021. 

Pesmi o rekah, zbrane na vseslovenskem pesniškem 

natečaju. Plod 31 pesnic in pesnikov.  

Sejranović, Bekim: Tvoj sin Huckleberry Finn. Primus, 

2018. 

Roman o življenju, družini, prijateljstvu in reki. O odnosih 

z očetom in dogodivščinah na plovbi po Savi in Donavi.  

Martin, Charles: Čuvaj voda. Meander, 2021. 

Murphy živi na odročnem otoku. Na eni od plovb reši 

brodolomko, splet okoliščin pa ga zapelje v nevaren svet 

trgovine z ljudmi. Večplastna zgodba, polna zanimivih 

dogodkov. 
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»Šum potoka in brzic, prijeten hlad, ki ga začutimo ob bližini reke, 
ustvarijo najprijetnejši ambient za listanje nam ljubih knjig. Otro-
ška razigranost, ki se razvije ob vodi – metanje kamenja, kopanje 
po mivki ter zidanje utrdb, se prijetno umiri, ko si poleg vode po-
grnemo odejo, vzamemo v roke knjigo in se potopimo v pravljični 
svet domišljije.«  

družina Pungertar, zagovorniki projekta (Foto: Neža Pungertar) 
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