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POLJUDNOZNANSTVENE KNJIGE
UDK 0: SPLOŠNO, POSKUSI
V poučni knjigi Znanstvena delavnica
so zbrani izumi in poizkusi, ki so
spremenili naš svet. Vsebuje podrobna
navodila in slikovne prikaze kar 60
projektov, od umetniških stvaritev do
znanstvenih izumov, ki so jih navdahnili
slavni misleci, izumitelji in umetniki.

UDK 92: BIOGRAFIJE
Kaj je tisto, zaradi česar se kdo odloči vse
svoje življenje posvetiti raziskovanju
virusov in bakterij? Ali več let vztraja pri
iskanju
najboljšega
zdravila
za
neozdravljivo bolezen? Kaj takšne ljudi
žene, da se odpovejo vsemu, da bi
človeštvo po zaslugi njihovega odkritja
napredovalo? V novih knjigah serije
Izjemne zgodbe bomo spoznali ljudi z
velikimi sanjami, ki kljub težavam in
oviram niso izgubili poguma. Postali so
veleumi in veliki izumitelji, ki so
spremenili svet.

LEPOSLOVJE
UDK 82 KNJIŽEVNOST
Mladinski roman Naravnost za nosom! je zgodba o
najstnikih, ki iščejo svojo pot. Zgodba, ki kliče: Pogumno!
Naravnost za nosom!
Sredi šolskega leta v Milin razred vstopi nov sošolec Liam.
Liam je zelo poseben fant – in to ne samo zaradi svojega
velikega nosu. Ne, Liam počne stvari, v katerih uživa, ima
smisel za humor in nenavadnega ljubljenčka,
vietnamskega pujska. Zato se vrstnikom zdi čudak in
mnogi se mu odkrito posmehujejo. Mila pa z Liamom
odkriva nov svet, iskren, zabaven in razburljiv. Z njim
odkriva sebe in spoznava, da ni treba za vsako ceno
ugajati drugim, da se je vredno postaviti zase, početi
stvari, ki jih imaš rad, in biti z ljudmi, ki ti res nekaj
pomenijo.

Podedovati vilo sploh ni slaba stvar. Če pa se potem
izkaže, da je podrtija prej videti, kot da se bo vsak hip
sesedla, taka dediščina najbrž ni ravno zadetek. V
mladinski zgodbi Hiša strahov spoznamo Melli, ki se s
svojo družino namesti v vili. Melli že prvo noč opazi, da se
tukaj nekaj čudnega dogaja. Vedno znova ji gre srhljiv
mraz do kosti in za nameček vsa hiša škrta in poka. Včasih
zasliši celo tihi vzdihljaj. Sosedov fant Hotte ji pomaga
priti na sled dobro varovani skrivnosti njene pokojne
priženjene prasestrične Emilie in kar naenkrat se znajde
sredi prave pustolovščine z duhovi!

Zvezda tedna je nova zgodba serije Hej, Jaka! priljubljene
pisateljice Sally Rippin (avtorica zgodb o Brini Brihti).
Jaka so ta teden v šoli zaradi vse boljšega branja imenovali
za zvezdo tedna, hkrati pa bi se rad izkazal tudi kot dober
prijatelj. Mu bo uspelo oboje?

Bina Štampe Žmavc je tokrat svojo pesniško lestev
spletla vse do oblačka, o katerem se sprašuje: Je to
pesem, ki jo je prekril oblak ali oblak, poln pesmi?
RIME V OBLAČKIH
Prave rime so čarobne,
pa čeprav so čisto drobne.
Kot poprh iz mesečine
na čolničku stihovine.
Čudežno pojoče, gibke,
so besed čarobne čipke.

»Sneg bo zapadel, a nič zato,
Z lešniki spati – to bo sladko!«
Veverica nabira lešnike, da bi si pripravila zalogo za zimo.
Delo je naporno, zato poprosi prijatelje za pomoč.
S skupnimi močmi je vse lažje.
Vsak dan delajo, se zabavajo in malicajo nabrane lešnike.
Delo je prijetno, a za ozimnico ne ostane nič.
Nekaj bo potrebno spremeniti. Ampak kaj? Bo veverici
uspelo pripraviti ozimnico?

Gerta, malčica v čredi mogočnih jakov, je nadvse zgleden
mladič: brez strahu kopitlja po skalnih strminah in po
hrbtu se ji vije najlepša volna.
A kaj, ko Gerti njena majhnost ni prav nič všeč, zato se na
vso moč žene, da bi zrasla in odrasla. Pa se zdi, da je vse
zaman.
Nekoč se visoko v pečinah nekdo znajde v zagati.
Kdo mu lahko pomaga? Morda velikost ni samo tisto, kar
lahko izmeriš … Prisrčna zgodba, ki lahko pomaga k
utrjevanju samopodobe majhnih otrok!

Šaljiva slikanica o soočanju s spremembami v življenju.
Nekateri jih sprejemamo z veseljem, nekateri se jih bojimo.
Vse po starem, še najbolj varno in prav, vsaj zajec je takih
misli…
»NOČEM ZIMSKEGA KOŽUHA!« zakriči zajec. »Hočem, da je
spet vse tako kot prej.« »Vse se spreminja,« odgovori
medved. »Sonce vzide in sonce zaide. Pride zima, nato
pomlad in vsak dan je drugačen. S tem se je treba mirno
sprijazniti.«

»Če bi imel hišnega ljubljenčka,« očka previdno vpraša, » bi
se potem čisto tiho igral z njim in me ne bi motil, dokler ne
končam dela?«
Nacetov oče dela doma, prav zdaj je čez in čez zaposlen.
Res je obljubil Nacetu, da se bosta šla kopat. Ampak najprej
mora dokončati delo. In to v miru. Nacetu se zdi, da oče ne
bo nikoli končal. Kaj naj medtem počne?
Vesela zgodba, tudi malo resnična, ki kar kliče po
nenehnem branju in odkrivanju novih in novih reči, ki jih
slikanica ne razkriva vedno z besedo, zato pa z izjemnimi
ilustracijami.

Nekega sončnega dne se dva prijatelja, Prašiček in krava
Adela, odpravita drsat na zaledenelo jezero. Nenadoma
pa pod ledom uzreta par oči. Ugotovita, da gre za
nenavadno in vznemirljivo žival po imenu ABIR, še
okrutnejšo od krokodila. A dvoje žalostnih oči, ki zrejo z
druge strani ledene ploskve, v resnici niso prav nič
nevarne. Pravzaprav se zdi, da potrebujejo pomoč.
Prašiček in Adela spoznata, kako pomembna sta
prijateljstvo in pomoč v stiski. In kako lepa beseda je
ALAVH.

