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POLJUDNOZNANSTVENE KNJIGE
UDK 5 NARAVA
Pozdravljen/-a, raziskovalec/-ka! Se rad igraš zunaj? Želiš
hkrati tudi raziskovati naravo? Kot vemo, se narava
spreminja z letnimi časi. Spomladi poganjajo popki, cvetijo
drevesa, kalijo semena. Poletje nam prinese zelene
travnike, vročino in vročinske nevihte. Jeseni zorijo sadeži,
listi pa odpadajo z listavcev. Zjutraj nad gozdom in polji
visijo težki prameni megle. Pozimi po zraku plešejo
snežinke. Jezera so zamrznila, drevesa pa so gola. Narava
počiva pod debelo belo odejo, vse dokler ne začne sonce
taliti snega in se krog začne znova. S to zanimivo knjigo se
otroci odpravijo čez domači prag na raziskovalno odpravo.
Katera ptica žvrgoli in kdaj? Katero žito raste in kako
nastane jesenska megla? ...
Skrij
Knjižica je namenjena vsem bralcem, ki jih zanimajo
morski organizmi. Zlasti dobrodošla bo tistim, ki
boste preživeli počitnice ali šolo v naravi ob morju.
Zbranih je kar nekaj predlogov, kaj in kako lahko
samostojno raziskujete ob morski obali. Zato
pojdimo na morsko obalo, ne samo, da bi se kopali v
morju in se sončili ter zabavali na obali, ampak da
bomo tudi opazovali raznolikost tamkajšnjega
življenja.

UDK 59 ŽIVALSTVO
S to zanimivo knjigo gredo otroci čez domači prag
raziskovat živali. Kako hitro je pravzaprav premikanje
po polžje? Katere čarobne preobrazbe lahko odkriješ v
kraljestvu živali? Knjiga je urejena po tematskih
področjih in življenjskih prostorih ter ne pušča odprtih
vprašanj. Številni nasveti, prostori za opazovanja in
mnogo praktičnih spodbud omogočajo, da otroci
naravo doživijo in izkusijo. Knjiga vsebuje mnogo
aktivnosti za otroke od 8. leta starosti naprej!

UDK 92 BIOGRAFIJE

Album France Bevk – Od Pestrne do Čedermaca je
posvečen 130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti
pisatelja Franceta Bevka in – skupaj z več kot 250
fotografi jami, dokumenti in rokopisi – celovito
osvetljuje ustvarjanje, življenje in delovanje tega
najplodovitejšega slovenskega avtorja.

Starši so si zaželeli podobne knjige, namenjene dečkom
in deklicam, kjer bi bile zbrane zgodbe vzornikov in
vzornic. Odgovor so Zgodbe za otroke, ki si drznejo biti
drugačni. Knjiga pripoveduje o izjemnih življenjih 100
slavnih in manj slavnih moških in žensk – navdihujočih,
inovativnih, ustvarjalnih in genialnih osebnosti, ki so
stopile iz ustaljenih okvirov ter si uresničile sanje. Knjiga
s čudovitimi ilustracijami bo zagotovo navdušila vse
sinove in hčerke, vse nečake in nečakinje, ter jim vlila
pogum, da ostanejo takšni, kot so.

94 ZGODOVINA
Prva knjiga iz zbirke Jasno in jedrnato Zgodovina
razgrinja več kot 80 najpomembnejših svetovnih
zgodovinskih dogodkov - od zore civilizacije do 21.
stoletja. Od nastanka Homo sapiensa do vesoljske
dirke, od francoske do digitalne revolucije. Sijajno
ilustrirana in z inovativnimi infografičnimi prikazi
opremljena enciklopedija prinaša aktualno znanje o
dosežkih, spoznanjih, dejstvih in ustvarjalnosti
preteklih obdobji.

LEPOSLOVJE
82 KNJIŽEVNOST
Neskončna domišljija Nejca Svetka je izcimila epsko
pustolovščino. Pridruži se Adrijanu in njegovemu
bestiču Gargu Barbaru, ko bosta zapustila svojo
varno vasico in se podala rešit Adrijanovo mamo iz
krempljev zlobnega Belega coprnika. Bosta naša
vrla junaka odnesla ceel glave?

Brata Josh in Jadran najdeta ranjenega žerjavovega
mladiča. Hočeta ga naučiti leteti, da bi se lahko vrnil
k svoji družini na jug. Visoko na požarni lestvi
pokažeta mladičku, kako mora zamahovati s krili. Ko
Josh zaradi svojega impulzivnega brata pade z lestve
in pristane v bolnišnici, se vse spremeni. Jadran
mora v socialnovarstveni zavod, toda brata se temu
upreta. Odločita se, da bosta skupaj z žerjavi
pobegnila na jug.

Dani je vedno srečna!Nekega dne pa v šoli samo
poseda in strmi v prazen stol zraven sebe.V tistega,
na katerem je sedela njena najboljša prijateljica Ella
Frida, preden se je preselila v Norrköping.Od takrat
ni smel nihče več sedeti na njem, kajti kje neki bo
sedela Ella Frida, ko se vrne? Dani namreč ne spada
med tiste, ki bi nehali upati samo zato, ker se vse
zdi brezupno.Zgodba švedskih nagrajenih mojstric
pisanja in ilustriranja, Rose Lagercrantz in Eve
Eriksson.

Isoldina družina je videla že boljše čase. Očka je imel
službo in mamici ni bilo treba čistiti stanovanj. Zdaj pa
živijo v majhnem stanovanju pri babici. Toda Isoldi je v
bližini morja všeč, predvsem pa rada obiskuje majhno
knjigarno. Nekega dne ji lastnik knjigarne podari knjigo. V
njej najde kuverto za neko gospo Carmeto, v kuverti pa
fotografiji dveh deklic in mlade ženske. Kdo so vsi ti
skrivnostni ljudje? Isolda se odloči, da bo stvari prišla do
dna. Postane detektivka, pridruži se ji deček Joan, ki tako
postane njen pomočnik Watson.

Ker gre njegova mama na potovanje z novim
partnerjem, mora Jakob počitnice preživeti pri
odtujenem očetu. S težkim srcem in polnim kovčkom
stripov pristane na grškem otoku. Čeprav se sprva ne
zdi, bo to Jakobovo najboljše poletje v vseh pogledih.
Nežen roman o prvi ljubezni, prijateljstvu in zapletenih
medčloveških odnosih.

Že šesta knjiga dogodivščin najbolj slavnega
superpolicaja s pasjo glavo, avtorja slavnega
Kapitana Gatnika!

Andyjeva in Terryjeva 13-nadstropna drevesna hišica je
najneverjetnejša drevesna hišica na svetu. V njej najdete stezo
za kegljanje, prosojen plavalni bazen, akvarij, napolnjen z
ljudožerskimi morskimi psi, orjaški katapult, skriven podzemni
laboratorij in aparat za sladke penice, ki vam je ves čas za
petami in vam, kadarkoli ste lačni, v usta strelja penice. Ne, ne
mislite, da se Terry in Andy ves čas zabavata s temi silno
zabavnimi izumi. Imata tudi čisto resno »službo« – pišeta
knjigo. No, v resnici sta nekako pozabila na knjigo. Nekoliko
namreč zaostajata s svojimi načrti. No, ko pravimo »nekoliko
zaostajata«, mislimo »krepko zaostajata«. In ko rečemo
»krepko zaostajata«, mislimo ZARES ZELO KREPKO zaostajata
za načrti. In to nikakor ni všeč gospodu Velikemu nosu …

Zmage in porazi je tretja knjiga zbirke, v kateri avtor Igor
Karlovšek zgodbo Ognjenega plemena postavil v burno
zgodovinsko obdobje selitve narodov. V zgodbo vseskozi
vstopajo pomembne zgodovinske osebnosti. Kdo je
pravzaprav mladi učenjak Štefan, ki ga Ajda spozna v
Solunu? In kakšna vloga v zgodovini pripada Milinemu
prvorojencu Samu?

Sara in pozabljeni trg je izvirna in napeta zgodba z izjemnimi
ilustracijami o deklici Sari, ki po čudežnih svetovih
pozabljenega trga išče svojo babico. Ptič, ki si domišlja, da je
maček, kustos muzeja pisalnih strojev, strašni Vodobradec in
mojster delavnice za popravljanje otroštva so le nekateri
nenavadni junaki sveta čudes, ki Sari bolj ali manj pomagajo
pri iskanju. Meje med resničnostjo in sanjami izginjajo, Sarin
svet se spreminja v odsev slutenj in pozabljenja, iskanje babice
pa v zasledovanje nečesa globljega in bistvenega, kar opredeli
Sarino otroštvo. Sledovi in vprašanja se množijo vse do
srečanja s kraljico iz davnine – v izredno vznemirljivi in
nepričakovani razrešitvi na zadnjih straneh knjige. ...

Mislite, da so (bili) vaši učitelji grozni? Le počakajte, da
spoznate tole druščino. Ob njih so obupno brezupni
otroci videti kot cerkveni zborček.Uživajte ob desetih
zgodbah o res neznosnih učiteljih, ki so prava nočna
mora otrok – med njimi so gospodična Oholič, gospa
Blaznik, doktor Groznik in gospodična Vikinkrik … Si
upate? Kajti brali boste na lastno odgovornost.

Marie je navadna. Ne nosi vpadljivih oblačil. Želi si, da bi
imela takšne lase kot njena mega popularna sošolka Heddy,
ampak se vsi poskusi klavrno končajo. Na splošno se ji vse
ponesreči. Še dobro, da ima najboljšega prijatelja Espena, s
katerim je lahko takšna, kakršna je. Njen učitelj nekega dne
določi, da morajo vsi ustvariti nekaj, kar se bo prijelo na
družbenih omrežjih. Marie objavi video o tem, kako nerodna
je in na veliko presenečenje vseh v trenutku zaslovi. Všečki
dežujejo in vsi se smejijo njenim poskusom, kako biti kul.
Marie je vse bolj priljubljena. Toda, ali je vredno?

Norveška avtorica Linn Skåber je intervjuvala mlade in se v
pogovorih dotaknila vseh mogočih tem, od aken do miru in
izgube. Kaj je najboljše, ko si mlad? Kaj je najslabše? Kaj bi
spremenili? Zakaj jih odrasli dušijo? Česa se bojijo? Iz
njihovih odgovorov je Skåber ustvarila izvrstne zapise o teh
čudovitih in hkrati brezupnih časih – o prehodu iz otroštva v
odraslost, kakor ga doživljajo mladi. Besedila so napisana v
lahkotnem, šaljivem tonu, z iskrenostjo pa Skåber pred nami
naslika podobe, polne radovednosti, akcije, ljubezni,
humorja, razburljivosti, prijateljev, zabav in napadov smeha,
pa tudi osamljenosti, tesnobe, ranljivosti, strahu, žalosti in
nerazumevanja. To je knjiga, ki bo posrkala mlade, njihove
starše pa spomnila, kako je biti mlad. ...

Grace in Tippi sta siamski dvojčici, ki spojeni s
trupom živita dolgih šestnajst let, kar je v popolnem
nasprotju z medicinsko znanostjo. Druga drugi
pomenita vse in si vse delita, ne moreta si
prestavljati, da bi lahko bili ločeni. Ko si starši zanju
ne morejo več privoščiti posebne oskrbe in šolanja
na domu, se morata podati v svet, v realnost, ki je
kruta in neizprosna.

Bogata in razkošna antologija pravljic Hansa
Christiana Andersena prinaša 37 pravljic, ki
jih je Silvana Orel Kos prevedla neposredno
iz danščine, upodobili pa so jih vrhunski
slovenski ilustratorji: Suzi Bricelj, Jože Ciuha,
Zvonko Čoh, Bojana Dimitrovski, Kostja
Gatnik, Marjanca Jemec Božič. Marjan
Manček, Lidija Osterc, Jelka Reichman,
Marija Lucija Stupica, Marlenka Stupica.

