
©vrk in preizkusi za policijske pse
©vrk je bela, srËkano puhasta kepica, kot nalaπË za crkljanje, a ker je
prepriËan, da je æe velik, æeli postati policijski pes. Vsi v druæini so raz-
stavni psi ali pa psi za v torbico, on pa bi lovil lo-
pove! Prijateljski oskrbnik v pasjem hotelu ga vsee-
no spodbudi, naj se prijavi na preizkus za policijske
pse, saj ne moreπ vedeti, kaj zmoreπ, Ëe ne poizku-
siπ. Toda na preizkusu je veliko ogromnih in moË-
nih psov. In najveËji nasilneæ med njimi vzame na
piko prav ©vrka... Zgodba bo prevzela male bralce,
navduπile pa jih bodo tudi ilustracije, ki besedilo
delijo na krajπe odstavke, zato je knjiga zelo pri-
merna tudi za prvo samostojno branje. Lesley Gib-
bes, ilustracije Stephen Michael King, zaloæba Miπ.

Strela, grom... in elektrika
Kako je Modrin odkril elektriko
Ko se je palËek Modrin se je odpravil v gozd, je πe sijalo sonce, potem
pa se je skoraj stemnilo, priËelo se je bliskati in grmeti, ulil se je deæ.
Modrin ve, da strele bliskajo, ker se v oblakih morajo sprostiti elek-
triËne napetosti. Spomni se, da je bolje, Ëe se pred nevihto ne skrije pod

drevo. »e bi bil z njim Tesla, veliki izumi-
telj, ki so mu rekli “Gospodar strel”, bi mu
morda πe kaj svetoval... Kartonka v prav-
ljiËno zgodbico spretno vplete osnovne
pojme o elektriki in njenem izumitelju, o
tem, kaj se dogaja med nevihto, o tem, da
elektriko lahko shranjujemo v baterijah in
da doma dobimo elektriËni tok v vtiËnicah
ter stikalih. Robert Mlinarec, ilustracije
Vanda »iæmek, zaloæba V.B.Z.

Jazbec in velika dogodivπËina
Jazbec, zajËka, jeæek in miπka uæivajo sonËne poletne dni. Prijetno je za-
livati vrtiËek in se kopati v bazenËku! Nekega vroËega dne pa ugotovijo,
da vode ni veË niti za pitje, zato se odpravijo raziskat, kaj se je zgodilo.
Potok je presahnil! Zadnje zaloge svoje
vode podarijo æabam, saj brez vode ne
morejo æiveti, nato pa se napotijo po suhi
strugi proti izviru... Prijazna zgodbica z
izjemno prikupnimi ilustracijami opozar-
ja na pomen vode, spodbuja otroπko ra-
dovednost, iskanje odgovorov in odgo-
vorno vedenje do okolja. Æivali preæivijo
pomanjkanje vode in celo reπijo teæavo,
ker so solidarne in ker znajo sodelovati
med seboj. Suzanne Chiew, ilustracije Ca-
roline Pedler, zaloæba UËila International.Spoznaj • Gozdne æivali

Pri nas v gozdovih æivi mnogo zanimivih æivali. Opazujemo jih lahko
v æivalskem vrtu, njihove sledi, brloge ali ostanke hranjenja pa opazi-
mo tudi v prosti naravi. Ta sijoËe lepa knjiga predstavi 14 gozdnih æi-
vali, od katerih dve, skunk in vapiti, sicer ne æivita v Sloveniji. Vsaki
æivali sta namenjeni dve strani. Na levi
strani je velika fotografija, na desni strani
pa dejstva in zanimivosti o njej ter manjπe
slike, ki kaæejo izbrane znaËilnosti ali po-
sebnosti æivali. Besedila je malo, a je skrb-
no izbrano, da zbudi otrokovo radoved-
nost in æeljo, da bi izvedel πe kaj veË. Na
koncu knjige je kratek kviz, ki otroke vabi
k osredotoËenemu branju in tudi, da se vr-
nejo k æe prebrani vsebini. Zaloæba MK.

Za devetimi drevesi
Za devetimi drevesi je pravljiËna deæela, kjer æivijo medved, lisica,
jeæ, zajec, jazbec, polh..., vËasih pa tja pride tudi SreËko, ki je fant.
Na primer, kadar na pust dan iπËe malo sreËe, pri iskanju sreËe pa se
mu pridruæijo πe gozdne æivali. Mislite, da se jim je iskanje posreËi-

lo? Je, ampak naπli so jo drugaËe, kot bi si misli-
li oni in mi. Deset zgodb Tine Arnuπ Pupis odli-
kujejo domiπljija, izvirnost, duhovitost, domisel-
nost in jezikovno bogastvo, pa tudi vkljuËevanje
teæje razumljivih besed, kot je “projekt”. Knjigo
krasijo ilustracije Tanje Komadina. Zgodbe so
primerne kot daljπe lahkonoËke (takπne imajo
otroci najraje), primerne pa so tudi za vajo v bra-
nju (tega pa nimajo najraje). Zaloæba Miπ.

Spoznaj • Hiπni ljubljenËki
Velika, sijoËa knjiga predstavlja 14 najpogostejπih ljubljenËkov, ki si
jih æeli marsikateri otrok. Na primer psa, maËko, papigo, æelvo, zla-
to ribico, hrËka, belo miπko, kunca, ponija, konja... pa tudi takπne

æivali, ki so pri nas redke, na primer belega di-
hurja. Vsaka æival je predstavljena z veliko,
navduπujoËo fotografijo in z osnovnimi dejstvi
o æivali: kako se prehranjuje, katera je njena
najbolj opazna lastnost, kako druæabna je, kdaj
spi in kdaj bedi, kako izraæa svoje poËutje... Iz-
postavljene so zanimivosti, na primer, kako pri
skobËevkah samËka loËimo od samiËke in po-
dobno. Na koncu knjige je πe kratek kviz, ki
spodbuja osredotoËeno branje. Zaloæba MK.

Tine in Bine: Nori izumi
Odπtekana brata Tine in Bine v tej knjigi
predstavljata 14 izmed njunih briljantnih
izumov. Na primer, stroj za izdelavo luæ,
preganjalnik bavbavov iz otroπke sobe,
stroj za tuπiranje, pod katerim ostaneπ
skoraj suh, naglavni kljuË, ki ga ni treba
iskati po torbi... Marsikaj bi priπlo zelo
prav tudi meni! Vsak izum je predstavljen
z veliko ilustracijo, ki kaæe njegove zaple-
tene sestavne dele, v katerih ne manjka zobatih kolesc, deænikov, pre-
nosnih jermenov, lepila... Stroji so sestavljeni s silno ustvarjalno domiπ-
ljijo in z veliko dozo resne πale. Ob strani so primeri rabe izumov. Knji-
go so naπi knjiæniËarji upraviËeno nagradili z Zlato hruπko. Aino Ha-
vakainen, Sami Toivonen, zaloæba KUD Sodobnost International. 

PsiËek iz megle
Sredi kriæiπËa se, ravno ko se spusti gosta siva megla,
nenadoma pokaæe psiËek. Prijazni bucko vsakomur
v pozdrav tiktaka z repkom. Tedaj pripelje v kriæiπ-

Ëe nadut mladeniË. PsiËka nahruli naj izgine, moËno pritisne na plin in
- se zaleti v babiËin avtomobilËek. Za nesreËo takoj okrivi babico. Toda
v tem se æe pojavi miπiËast tovornjakar, zato mladeniË priËne trditi, da
ni kriva babica, ampak psiËek... Topla slikanica Boruta GombaËa v
pravljiËnem jeziku govori o moralnih naËelih, o resnicoljubnosti, o
prevzemanju odgovornosti, praviËnosti, medsebojnem spoπtovanju, pa
tudi o prijaznosti in soËutju. PriporoËam! S prikupnimi mehkimi ilu-
stracijami je slikanico πe obogatila Kristi-
na Krhlin. Zaloæba Obzorja.

Miro in Mara
Miro in Mara sta bratec in sestrica.
On hodi πe v vrtec, ona pa je æe πo-
larka. On bi se igral igrice na telefo-
nu, ona pa ve, da je boljπe, Ëe se
igrata zunaj, na vrtu. Skrivalnice so
zelo prijetna igra. A kaj, ko Miro v
æelji, da bi se skril na res posebno
mesto, spleza na tako visoko vejo,

da tam obtiËi. Kar nekaj Ëasa mora poËakati, preden ga najde se-
strica, ki pred igro πe napiπe domaËo nalogo... Prikupna kartonka
spodbuja pozitivno in dogovorno vedenje ter dobre odnose med so-
rojenci. Zgodbo gradijo primeri pozitivnih odloËitev. Svetle in bar-
vite ilustracije podËrtujejo optimistiËno naravnanost zgodbe. Bese-
dilo je kratko, natisnjeno z velikimi tiskanimi Ërkami in primerno
tudi za prvo branje. Davor ©unk, zaloæba V.B.Z.

Brezvezne rime
Brezvezne rime niso “brez veze”, saj gre za poezijo
nonsensa, igrivega æongliranja z besedami, zveni,
ritmi in pomeni, v katerih kot v gledaliπËu senËnih
lutk nenadoma zagledaπ resnico, ki je veËja od be-
sed. Napisal jih je Sukumar Ray, indijski pesnik, pi-
satelj in dramatik, ki je pri nas skoraj neznan, ker ni
bil preveden, drugod po svetu pa velja za klasika in-
dijske literature. Slovenski prevod je mojstrovina
Milana Dekleve. Rime so nastale pred skoraj sto
leti, a so πe vedno zabavne. Nekatere bodo πe posebno vπeË otrokom,
recimo tiste o Ëudnih æivalih, kitlonu, æeljklici in poniæevcu, druge, kot
je tista o “modrovanju” Ëemernega moæaka, ki je glodal suho palico,
pa bodo bolj za odrasle. Zaloæba KUD Sodobnost International.

Lisica iπËe vest 
Ko je priπla jesen, so medved, veverica in polh
v gozdu iskali hrano in jo nosili v svoje zim-
ske domove. Lisica pa se je sprehajala po goz-
du, jih opazovala in se jim posmehovala, Ëeπ,
le bedaki morajo delati sami. Ona sama pa je
pametna in da je res tako, se bo posvetilo πe
kokoπkam, ko pride v kurnik. Ko ji medved
zabrunda, da se s slabo vestjo slabo spi, lisica
misli, da le marnja. Potem pa pride noË... Sli-
kanica Zvezdane Majhen ima zelo jasno mo-
ralno sporoËilo. O tem, kako lisica iπËe in najde vest, govori modro in
prijazno. SoËutno pove, da vsi delamo napake. »e kdo najde svojo vest,
je to Ëudovita vest, ker spet malo naraste upanje, da bo svet nekoË bolj-
πi. Slikanico krasijo ilustracije Kristine Krhlin. Zaloæba Obzorja.

Miro in Mara v 
æivalskem vrtu
Na lep sonËen dan starπa odpeljeta
Mira in Maro v æivalski vrt. Tam je ve-
liko razliËnih æivali, a Mara najraje
opazuje tjulnje. MeËe jim pokovko in
misli, da jim je to vπeË, a njen mlajπi
bratec ve bolje - æivali v æivalskem vrtu
ne smemo hraniti. Ko se malemu tjul-
nju grdo zatakne koπËek pokovke, se Mara hudo prestraπi... Karton-
ka otroke prijazno in s primerom pouËi, Ëemu je postavljena doloËena
prepoved. Pri tem se izogne æuganju s kazalcem, na koncu pa duhovi-
to in spretno πe enkrat poudari sporoËilo zgodbice - Mara vpraπa brat-
ca, s Ëim bi nahranila sosedovo muco... Kartonka z velikimi tiskanimi
Ërkami je primerna tudi za vajo v branju. Davor ©unk, zaloæba V.B.Z.
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Sofija in SreËko
Sofija je pasja bolhica, SreËko pa pes, ki ga
je bolhici izbrala mama. Vsaka pasja bolha
ima namreË svojega psa, da ga lahko grize
(on pa πavsa po njej) in da zanj lepo skrbi.
Recimo, pripoveduje mu pravljice in potr-
peæljivo Ëaka, da oblula vse vogale. Nekega
dne se na dvoriπËe lepo usklajenega para
prismuka nesramen maËkon. Psu najprej
poære malico, nato pa zaspi visoko na veji
drevesa, ne da bi se zmenil na besneËega la-
javca spodaj. Sofija ga z zanimanjem opazuje. Premami jo maËkonova
lepa bleπËeËa dlako, pa se odloËi, da bi raje postala njegova bolha... Du-
hovita zgodbica Tine Perko otrokom govori o prijateljstvu, lojalnosti in
zvestobi, odrasli pa jo bodo razumeli πe drugaËe. Zaloæba Mladika.

Cake iz Zake
12 zgodb je prava poslastica za vse tabornike: za tiste, ki so to bili ne-
koË (pa so sedaj æe starπi), za tiste, ki to so, in za tiste, ki πe niso - da
bodo izvedeli, kaj vse zamujajo. Zgodba pripoveduje o desetih poËit-
niπkih dneh v taboru ob Blejskem jezeru. Glavni junaki so trije prijate-
lji Tine, Lipe in Tilen, a tudi vsi drugi otroci,
vodniki in kuharica. Duhovite dogodivπËine
pripovedujejo, kako je vreme pripravilo ta-
bornikom veliËasten sprejem z nevihto, kako
je v taboru, kadar deæuje, kako jih obiπËejo
sence pravljiËnih Ajdov, nato pa πe policaji,
kako so fantje postali “sekretarji”, kako so
naπli æivega dinozavra... Knjiga bo zagotovo
navduπila tudi tiste otroke, ki sicer ne berejo
radi. Dim Zupan, zaloæba Mladika.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek

Na æarku svetlobe - 
zgodba o Albertu Einsteinu
Slikanica Jennifer Berne pripoveduje o otroπtvu, uËnih letih in mlado-
sti Alberta Einsteina. Poudarek zgodbe je na deËku, ki se je Ëudil vse-
mu, odraslim pa zastavljal vpraπanja, na katera niso znali odgovoriti.
Njegova domiπljija je bila neizmerna. Sanjal je, na primer, da bi na

sonËnem æarku dirjal po vesolju. UËite-
ljem se je marsikdaj zdel moteË. Ker pri
njih ni dobil odgovorov, si je priËel znanje
neutrudno nabirati v knjigah... Navdihu-
joËa knjiga spodbuja otroke, naj ostanejo
radovedni, starπe in uËitelja pa, da jih v is-
kanju odgovorov podpremo. Kdo ve,
morda bo prav med bralci te slikanice bo-
doËi Einstein! Zelo lepe ilustracije so delo
Vladimirja Radunskyja. Zaloæba Celjska
Mohorjeva druæba.

Mladinski atlas æivali
Slikovni atlas æivali prikazuje æivalske vrste,
njihova æivljenjska okolja in razπirjenost. Navduπil bo otroke, ki bi
radi vedeli veË o æivalih. Predstavlja vse celine in morja, nato pa πe
podrobneje dræave po sklopih, glede na
sorodnost æivljenjskega okolja. Slovenija,
na primer, je v sklopu z Italijo, GrËijo in
juæno slovanskimi dræavami v predstavitvi
vzhodno sredozemskega prostora. Velika
realistiËna ilustracija prikazuje geoloπke
znaËilnosti prostora in æivali na njem. Na
ozemlju Slovenije so to srne in rjavi jelen,
na Hrvaπkem kuna in rjavi medved, v Ja-
dranskem morju pa kareta, sredozemska
medvedica in rarog. Besedilo razloæi zna-
Ëilnosti prostora in opozori na pogoste ter
redke æivali. Zaloæba UËila International.
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Mladi geniji • Dinozavri 
Pri zaloæbi UËila International je izπla knjiga Brigitte Hoffmann, ki bo
navduπila mlade ljubitelje dinozavrov. Vsebina je bogata kombinacija
besedila, fotografij in ilustracij. Predstavlja razliËna okolja, v katerih so
æiveli dinozavri, njihove prednike in njihovo razliËnost - od orjaπkih rast-
linojedcev do majhnih plenilcev. Podrobno pri-
kaæe njihove lastnosti, kot so dvonoænost, seli-
tev, obramba, taktike zasledovanja in napada,
skrb za mladiËe... Odgovarja na πtevilna zani-
miva vpraπanja, na primer, ali so vsi dinozavri
poginili na mah, kateri med njimi je bil najpa-
metnejπi, zakaj so potrebovali kamne v æelod-
cu, kako so lovili... Knjigo odlikujejo tehtnost,
razumljivost in zelo privlaËni vizualni prikazi.

Grozovita hiπa
Brina Brihta detektivka
ZaËelo se je, ko je Brina pokazala prijateljem pove-
Ëevalno steklo, ki ji ga je podarila babica. Nekdo
predlaga, da bi lahko z njim postali detektivi. Lah-
ko bi imeli svoj Tajni detektivski klub! A kaj naj ra-
ziskujejo, ko pa se niË ne dogaja? Brina si hitro iz-
misli, da bi lahko odkrili skrivnosti zapuπËene hiπe
na koncu ulice. V njej so morda duhovi. Ko vidi, da so ji vsi prisluh-
nili, nadaljuje z izmiπljanjem. Menda æivi v hiπi Ëarovnica, ki lomi in
drobi otroke... Brina uæiva v straπenju, toda njeno πirokoustenje se
kmalu obrne v prvo detektivsko doæivetje. Duhovita in malo straπ-
ljiva zgodba skriva sporoËilo, da prijateljev ne smemo zavajati - niti
za πalo in v igri. Sally Rippin, ilustracije Aiki
Fukuoka, zaloæba UËila International.

Kam so πle vse jagode?
Brina Brihta detektivka
Tajni detektivski klub ima novo nalogo. Ugotoviti morajo, kaj so iz-
ginile jagode z gredice Mikine mamice. Brina, Jan in Aleπ so odloËe-
ni, da bodo pomagali prijateljici, a tokrat je naloga zelo teæka, saj so
bile jagode prekrite z mreæico, ki je ostala nedotaknjena, vse ostale

sledi, ki jih najdejo, pa so laæne. Nazadnje se domi-
slijo zvijaËe. Na jagodno gredico nastavijo zrele ja-
gode, poleg pa postavijo πotor, kot da hoËejo za za-
bavo ponoËi taboriti na vrtu. Sredi noËi zasliπijo
neznane πume... Prikupna zgodba opozarja, da ne
smemo nikogar obtoæiti Ëesa slabega, dokler nima-
mo trdnih dokazov. Pa πe potem se vËasih zgodi, da
krivec ni vreden obsojanja. Sally Rippin, ilustracije
Aiki Fukuoka, zaloæba UËila International.

Neustavljivi detektivi
Brina Brihta detektivka
Tajni detektivski klub, ki so ga ustanovili Brina, Jan, Mika in Aleπ, je
dobil pismo, a v njem niË ne piπe. Na listu so le nekakπne Ërtice. Toda
Mika, ki zna japonsko, ve, da so to japonske pismenke. Na listu je na-
pisan haiku, pesem. Govori o otroku, ki v rosnem jutru iπËe sled med
jagodiËjem. Oho, to je namig! Res, naslednje jutro Mika prinese novo
pismo, ki ga je naπla med jagodami. V njem pa
so le πtevilke. Pri πtevilkah pa je najboljπi Aleπ...
Druga knjiga iz zbirke detektivk prinaπa spo-
roËilo, da je v skupini pomembno sodelovanje
in da prav vsak med nami zna kaj posebnega.
Kam vodijo tajna sporoËila? Oh, ne smem po-
vedati. Ampak skrivnost je Ëudovita! Sally
Rippin, ilustracije Aiki Fukuoka, zaloæba UËi-
la International.

Lisice ne laæejo
V Ëakalnici na letaliπËu obsedijo opica, dve po-
vsem enaki ovci, gos, tiger in panda. »akajo
na let, a pes, ki je letaliπki varnostnik, pride oz-
nanit, da so vsi leti brez izjeme odpovedani.
Med zdolgoËasenimi potniki se zaËne prazen
pogovor, ki odliËno razkriva znaËaje. Potem
pa se iz zraËnika prikaæe lisica. Ona si upa kr-
πiti pravila, tudi tistega, da nihËe ne sme zapu-
stiti Ëakalnice. Æivali zvabi iz Ëakalnice v duty-
free, ki ga nihËe ne nadzoruje. To da basni nov
zagon. Ali je prekanjenka res le zapeljivka, ta-
tica in laænivka? Ima lahko kdaj prav, je lahko resnica drugaËna, kot
se zdi? Otroci se bodo smejali, odrasli pa bodo zgodbo razumeli tudi
na simbolni ravni. Urlich Hub, ilustracije Heike
Drewelow, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Zakaj sem jaz jaz?
Knjiga odgovarja na pomembna vpraπanja, ki se
zastavljajo æe otrokom. Na primer, zakaj nas je
strah, ali je prijateljstvo veËno, kaj nas osreËuje,
kaj je ljubezen, kaj je druæina, kaj pomeni uspeti
v æivljenju, zakaj sem jaz jaz... To so velika vpra-
πanja, na katera priËnemo iskati odgovore æe v
otroπtvu, nato pa jih dopolnjujemo vse æivljenje.
Knjiga je zelo privlaËno oblikovana, ilustrirana
bogato kot slikanica, topla in duhovita, ob tem

pa tehtna, tenkoËutna, spoπtljiva do razliËnosti in premiπljena. Podna-
slov knjige je KrπËanski pogled na pomembna vpraπanja o Ëloveku, a
pogledi v tej knjigi so zveËine sploπno veljavni za naπo civilizacijo.
Gwenaelle Boulet in drugi, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Kdo je kriv?
Brina Brihta detektivka
Roæici je nekdo vtaknil v sendviË listje, da je
morala svojo malico vreËi v smeti, in ker je nje-
na najboljπa prijateljica pri torbah, kjer je bil
sendviË, videla Bena, vsi verjamejo, da je on
krivec. NiË mu ne pomaga zagotavljanje, da ni.
NihËe mu ne verjame, ko pa vedno kaj uπpiËi.
Le prijatelji iz Tajnega detektivskega kluba mi-
slijo, da bi morali bolje preveriti resnico. Brina se domisli odliËnega na-
Ërta... Zbirka prikupnih, optimistiËnih knjig je namenjena tudi prve-
mu samostojnemu branju. Prijetnega ga naredijo napeta zgodba, kraj-
πi odstavki, veliko dialogov in πtevilne ilustracije. V vsako knjigo zbir-
ke je vpleteno tudi moralno sporoËilo. Sally Rippin, ilustracije Aiki Fu-
kuoka, zaloæba UËila International.
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Bojevniπki bron
Boæanstva in bojevniki
Poznate knjige iz zbirke Boæanstva in bojevniki,
ki se dogajajo pred 3.500 leti, v bronasti dobi, v
stari GrËiji? Straπno napete in zanimive so! Glav-
na junaka sta najstnika, ahajska sirota Hilas in
njegova prijateljica Pira, uporniπka hËi velike
sveËenice iz palaËe na Knososu. Med iskanjem

Koronosovega bodala, za katerega prerokba pravi, da bo uniËilo na-
silno dinastijo, ki je zavladala Ahaji in od tam ogroæa ves grπki svet, in
med iskanjem izginule Hilasove sestrice, sta prekriæarila æe skoraj ves
znani svet. Sedaj sta priπla v Ahajo, kjer ju Ëaka zadnji spopad z Vra-
njimi bojevniki. Tu se bo odloËila usoda... Zbirka vpleta v zgodbo πte-
vilne (arheoloπko dokazljive) podrobnosti o æivljenju v Ëasu bronaste

dobe. Michelle Paver, zaloæba Miπ.

KNJIÆNE POLICE Izbor in predstavitev:
mag. Maja »repinπek
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KvaËkane zverinice
Ustvarjalni priroËnik prikazuje, kako
nakvaËkati prikupne igraËke: lisiËko,
slona, ovco, medvedka, æirafo, nosoro-
ga... Za vseh 40 zverinic je uporabljen
en sam osnovni vzorec, ki ga modificira-
mo. Ne znate kvaËkati? Ni problema!
Avtorica se je kvaËkanja nauËila malo
pred rokom poroda, v naslednjih dveh
tednih pa æe naredila dva ducata æivali.
Morda prav zato priroËnik odlikuje
malo nenavaden, a zelo razumljiv prikaz, kako zverinice ustvariti, do-
dana pa so tudi poglavja s prikazi osnov kvaËkanja in nasveti za zaËet-
nike, med katerimi bodo tudi bolj veπËi naπli marsikaj koristnega. Æi-
vali so razporejene glede na teæavnost v tri poglavja. Napredujete lah-
ko, ko naredite vsaj po dve iz poglavja. Kerry Lord, zaloæba MK.

Umetnost æivljenja 
Bruno ©imleπa, po izobrazbi sociolog, sicer pa zelo uspeπen avtor knjig
s podroËja popularne psihologije in duhovnosti, je to knjigo posvetil
svoji mali hËerki. V njej se loteva teæke in kompleksne teme - kaj je
umetnost æivljenja in kaj je ljubezen, ki je njegova sræ. »e strnemo vse-

bino v en sam stavek, je to knjiga, ki govori o
tem, kako ljubiti sebe, da lahko ljubiπ druge.
Knjigo sestavljajo kratka poglavja, kot pisma, ki
jih ljubeËi oËe poπilja hËerki, da jih bo brala ne-
koË v prihodnosti. So bogata meπanica refleksij s
podËrtanimi modrimi mislimi, poetiËnih odstav-
kov in esejistiËnih prvin. Povedo tisto, kar bi mi
vsi radi povedali sebi, vsem, ki jih ljubimo in πe
posebno svojim otrokom. Knjiga je lahko tudi
lepo darilo. Zaloæba MK.

DojenËek Bridget Jones
Mislim, da mlade mame - poleg dobre mere spanca - najbolj potrebu-
jejo dobro mero smeha. In ko se boste krohotali nerodnostim Bridget
Jones, se boste smejali sebi - ker, kdo pa ni v noseËnosti dobil tisoË nas-
vetov, za katere ni prosil, kdo ni debelo pogle-
dal noseËniπkega testa, komu ni bilo slabo ob
nepravem Ëasu... No, seveda ste vi vedeli, kdo
je oËe vaπega otroka. Pod skorjo smeπnosti knji-
ge pa se skriva neæna sredica - panika, da se ti
izteka Ëas za materinstvo, obËutek, da izgubljaπ
nadzor nad dogajanjem, strah, da se z noseË-
nostjo sam izloËaπ iz vsega vznemirljivega... in
πe marsikaj, Ëemur se lahko smejiπ πele kasneje
in z otrokom v naroËju. PriporoËam v branje
tudi noseËnicam. Helen Fielding, zaloæba MK.

Æarnica, ti loviπ!
Knjiga πaljivk in zafrkljivk je pisana zbirka
otroπkih pesmi: ljudskih, klasiËnih, novih in
na novo prevedenih. Skupna jim je igrivost
besed, besednih zvez, ritmov, pomenov... Pe-
smi obraËajo kozolce, se vrtijo, igrajo skri-
valnice, pleπejo in poskakujejo, pred malim
bralcem pa odpirajo neπteto novih moænosti
rabe jezika. Vsaka pesem je ilustrirana, pod
njo pa so namigi mentorju (starπu, vzgojite-

lju ali uËitelju), na kaj opozoriti otroka ali kaj ga vpraπati, da bo pe-
sem bolje doumel in navezal na svoje æivljenjske izkuπnje. DidaktiËni
del spodbuja pogovor z otrokom in poglobljeno doæivljanje pesmi,
hkrati pa vabi tudi k samostojnemu raziskovanju poezije, ki je knjiga
ne zajema. Izbor in didaktiËno gradivo dr. Igor Saksida, zaloæba MK.

SonËnica na rami
Prva izdaja te obseæne antologije slovenskih pe-
smi za otroke, ki jih je zbral Niko Grafenauer, je
izπla leta 1975. Letos je izπla æe ËetrtiË, vendar ni
povsem enaka. ZaËne se sicer spet z najstarejπo
pesmijo iz leta 1880, ki jo je napisal Fran Levstik,
in zajema skoraj vse pesmi prejπnjih izdaj, vendar
so dodane pesmi, ki so nastale v zadnjih dveh de-
setletjih (najmlajπi novi avtor je rojen leta 1977).
Povsem nove so tudi ilustracije Damijana StepanËiËa. Zadnjo tretjino
knjige obsega dodatek s kratkimi æivljenjepisi avtorjev in obseænimi
seznami njihovih objav ter dve spremni besedi - Nika Grafenauerja in
Darke Tancer Kajnih, ki je skupaj z Ireno Matko Lukan tudi pripravi-
la πirπi izbor za Ëetrto izdajo antologije. Zaloæba MK.

Æivalstvo • Dobrodoπli v muzeju 
Velika in razkoπno lepa knjiga o æivalih ustvari vtis, da smo po-
vabljeni na ogled muzeja, v katerem je izbrana zbirka, ki obsega
pribliæno 160 æivali. Predstavitev “muzejske zbirke” nas vodi od
zaËetkov razvojne poti æivali, od pre-
proste spuæve, do pisane raznovrstnosti
vrst, ki æivijo in so æivele na Zemlji od
pradavnine do danaπnjega Ëasa. Popelje
nas skozi vsa æivljenjska okolja, pred-
stavi izbrane æivali in pojasni, kako vpli-
vajo razmere na spreminjanje æivih bitij.
Knjigo odlikujejo izjemna estetika ilu-

stracij in celotnega oblikovanja knjige, dobro
premiπljena vsebinska usmeritev in izbrano
besedilo, zato bo oËarala tudi odrasle. Knjiga
je lahko lepo darilo, ki rase z otrokom. Jenny
Broom, ilustracije Katie Scott, zaloæba MK.

Agresivnost: nov in nevaren tabu 
Jesper Juul, danski druæinski terapevt in avtor πtevilnih knjiænih uspe-
πnic o vzgoji otrok, novo knjigo posveËa agresivnosti. Marsikdaj jo ra-
zumemo napak - kot nekaj slabega, kar je treba za vsako ceno predru-
gaËiti, otroka, ki pokaæe svoja agresivna Ëus-
tva, pa ustaviti. Avtor opozarja, da je to na-
paËno razumevanje vzgibov in posledic, ki
lahko vodi v nezdrav razvoj otroka, v poveËa-
nje frustracij in zmanjπevanje otrokovega sa-
mospoπtovanja ter samozavesti. Z duπenjem
agresije doseæemo ravno nasprotno. V priroË-
niku pojasni, kaj je agresija, zakaj se pojavi,
kdaj se pojavi, zakaj je nujna in kako naj rav-
namo odrasli, da bo najbolje za otroka, star-
πe in okolico. Besedilo je gosto posejano s pri-
meri iz avtorjeve prakse. Zaloæba MK.

Morje • Pustolovec
PriroËnik iz zbirke Pustolovec pregledno,
nazorno in sistematiËno predstavi æivljenje
v oceanih in morjih, od plitvin (peπËenih ,
koralnih, skalnih, ledenih...) do Ërnih glo-
bin, kjer æivijo najbolj nenavadna bitja in πe
globlje, kjer æivljenje omogoËajo dimniki
vroËih vrelcev. Podrobno prikazuje morska
bitja, pojasnjuje njihove prilagoditve in pri-
kaæe morske selitve. Pojasni, kako je nastal
prvi ocean in predstavi podvodno pokraji-
no, razloæi pa tudi, kako so morja in oceani v gibanju. PriroËnik od-
likujejo premiπljen izbor vsebine, tehtna besedila in izjemni vizualni
prikazi, risbe, tudi tridimenzionalne, fotografije in simulacije, ki pri-
kazujejo spreminjanje naravnega okolja po korakih. Beverly Mc-
Millan, John A. Musick, zaloæba MK


