Vsi brezupno obupni otroci 2

Pes pa v smeh

Mislite, da zna biti vaπ zlatek, vaπ sonËek, vËasih majËkeno... no... naporen...? Ko boste listali slikanico Davida Walliamsa, se boste strinjali, da obstajajo veliko hujπi primerki. Ker pripoveduje zgodbe najgroznejπih otrok vseh Ëasov! DojenËek Lan je obupno poæreπen. Zvezdana prepriËana, da
mora biti zvezda, Iztok je izbirËen Ëez vso mero, Klavdija kruta... Slikanica tako pretirava z lastnostmi in tako dolgo stopnjuje dogodke,
ki jih lastnost sproæi, da se na koncu dræiπ za trebuh. Prava krohotavka! Æivahno besedilo dopolnjujejo imenitno naËeËkane ilustracije Tonyja Rossa. Ampak - na koncu vsake zgodbe se zgodi obrat.
Neprijetni otrok doæivi uËno uro, ki ga bo,
upajmo, izboljπala. Zaloæba MK.

Tomáπ je star 15 let in ima s starπi same teæave. Æepnine mu dajeta komaj za sladoled v Meku, on bi ga
pa potreboval za fitnes, vπeË mu je razredna bejba,
on pa je zanjo zanimiv le za kakπno korist, bajk sta
mu starπa vzela za neko brezvezno kazen... No, saj
razumete. Za povrh pa se vse zapleta tudi med starci. Ker zmanjkuje
denarja, se med mamo in oËetom poπteno kreπe in potem se izkaæe, da
ima oËe neko πtudentko, prababica in pradedek vedno bolj peπata...
Lahko bi bilo obupno, Ëe ne bi imel Tomáπ odliËnega smisla za humor
in svoje Æofie, psiËke, ki zna pokati take face, da je vsakomur takoj bolje. Roman bralca vodi skozi zelo resne teme, medtem pa ga tudi odliËno zabava. Juraj ©ebesta, Cankarjeva zaloæba.

RaËunam in piπem z Iksom,
komplet dodatnih vaj za
1. razred

Cicibanda
Poπastnik Gnilozob ugotovi, da Cicibanda,
skupina prikupnih mavriËnih poπastk, ni dovolj grozna, pa jih naæene iz Poπastovca. Pregnanci hodijo in hodijo, nato pa najdejo zapuπËeno koËo, ki jo spremenijo v svoj novi dom.
Imenitno! Izjemno prikupna slikanica, ki je
delno strip, z zgodbo in imenitnimi ilustracijami ter tudi zaËetnemu bralcu prijaznim naËinom podajanja besedila otroke vabi k samostojnemu branju. Toda v slikanici niso vsi le
prijatelji. Najde se tudi kdo, ki je nevoπËljiv, spletkarski in πkodoæeljen, ki ne mara tujcev, ki noËe pomagati v nesreËi... Za povrh Gnilozob odkrije novi dom Cicibande in jih hoËe
spet pregnati. Napeto! Tomaæ TomπiË, ilustracije jelka Godec Schmidt, zaloæba MK.

Iks je robotek, ki prvoπolËke spodbuja pri utrjevanju znanja. Tokrat je zanje pripravil dve knjigi vaj: za matematiko in za slovenπËino. To sta
zvezka zabavnih nalog, uËnih iger, s katerimi
otroci znanje utrjujejo in poglabljajo, da laæe
steËe tudi πolsko delo in da postanejo samozavestnejπi. Uporabna sta doma ali v πoli, vπeË pa
bosta tudi otrokom tik pred vstopom v πolo. Pri matematiki otrok v
nalogah primerja, razvrπËa in ureja like, piπe πtevila do 20, jih seπteva
in odπteva, reπuje besedilne naloge in logiËne uganke. Pri slovenπËini pa
prepoznava posamezne glasove v besedah, vleËe Ërte, piπe velike tiskane Ërke, prve besede in povedi, nazadnje pa tudi kratka besedila. Marija Pisk in drugi, zaloæba DZS.

Jaz sem Andrej

Joga za æenske po metodi iyengar

Andreju se pred zaËetkom 9. razreda zgodijo
velike spremembe: starπa se loËita, z mamo se
preselita iz vasi v mesto in zato priËne obiskovati novo πolo. Veliko sprememb za fanta, ki
ima “napaËen” nos in “problematiËno” ime.
Duhovita zgodba o odraπËanju je meπanica
drobnih πolskih tegob, teæav s loËenima starπema, odnosa z babico, ki
sicer vse razume, a je precej svojska, in tistega, kar petnajstletnika najbolj vznemirja: prve ljubezni in prvih spolnih izkuπenj. Vinko Möderndorfer je ustvaril mojstrsko sproπËeno, nezateæeno sliko odraπËanja, ki
jo priporoËam v branje tudi starπem in uËiteljem, da se spomnimo, kaj
doæivljajo naπi najstniki, in lahko z njimi bolje komuniciramo. Ilustracije Jure Engelsberger, zaloæba MK.

Urπka BoæiË Kriæaj, uËiteljica joge, prisega na metodo iyengar, ki je prilagojena spreminjajoËim se potrebam æensk, ko potujejo skozi meseËne cikluse in tudi skozi daljπe æivljenjske cikluse.
Predstavlja izbor vaj in poloæajev, ki koristijo
æenskam - z njimi si lahko olajπamo PMS, poveËamo energijo in telesno moË, izboljπamo telesno in duπevno poËutje, premagamo æalost, tesnobo in odvisnost. ©e posebno zanimivo je zaporedje vaj v noseËnosti in v poporodnem obdobju. Vaje so prikazane s πtevilnimi fotografijami, po korakih in z æivahnim, bralki izredno
prijaznim in spodbudnim besedilom, ki uËinkuje, kot da se ti je avtorica pridruæila pri vadbi. In
za to vadbo ne potrebujeπ opreme... Zaloæba MK.

Charlottina zgodba
Po »udu, mladinskem romanu, v katerem osnovnoπolec s hudo deformiranim obrazom pripoveduje, kako teæko se je vkljuËil med soπolce
v razredu “normalnih” otrok, so nastali πe romani, ki pripovedujejo o
istih dogodkih z vidika soπolcev. Julijanovo zgodbo - to je tisti soπolec, ki je bil najbolj zoprn - æe poznamo. Tokrat pripoveduje o svojem pogledu na dogodke πe Charlotte, ki je pametno in resniËno prijazno dekle. Ampak zakaj je
bila potem tako zadræana, zakaj se ni
jasno opredelila proti grdemu ravnanju
nekaterih soπolcev? »udo in njegovi
spremljevalni romani spodbujajo razmislek in pogovor o temah, ki jih ne bi
smel spregledati nihËe - niti otroci niti
odrasli. R.J. Palacio, zaloæba Ocean.

Ljubezen po ljubezni
Dr. Veronika Podgorπek je naπa najbolj znana partnerska in druæinska terapevtka, predavateljica, kolumnistka in avtorica veË
knjig. Tokrat se osredotoËa na razpad partnerske
zveze, ko smo æe poskusili vse, kar je bilo mogoËe, a
smo priπli do toËke razhoda. PriroËnik brez slepomiπenja obravnava vse vidike partnerskega razhajanja
- od odloËitve za razhod do teæav, ki nastanejo po
razvezi in nato o grajenju novih Ëustvenih povezav z
nekom drugim, pa tudi o kasnejπem odnosu z nekdanjim partnerjem. Besedilo je strokovno, vendar je
napisano bralcu zelo prijazno, poljudno. PriroËnik
je celosten, toda tudi povsem praktiËen. (Govori
tudi o pravnih postopkih.) Velik del besedila je posveËen otrokom in sostarπevstvu. Zaloæba MK.
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Detektiv »rkovalnik
in rop stoletja • Detektiv
»rkovalnik in kraja
kronskih draguljev

BuËe
BuËe so poceni in zdrava hrana, iz njih pa
lahko priËaramo resniËno osupljive, slastne
jedi. Ta knjiga razkriva vse skrivnosti priprave buË, pa naj bodo vrste hokaido ali maslene, kuhane, peËene sladke ali pikantne, za
predjed, glavno jed ali sladico. Bi poskusili
pikantno bulgurjevo solato z buËo, zelenjavo
s paradiænikovo-buËno omako, buËne vlivance, buËne kolaËke s pehtranom ali pa
buËni kruh iz ponve? Jedi obsegajo stare domaËe recepte, πtevilne
moderne variacije, pa tudi buËne jedi z drugih koncev sveta, s Karibov, Juæne Amerike, Indije, Severne Afrike... Ob vsakem receptu je
fotografija, ob kateri se ti pocedijo sline,
pa tudi nasveti, na primer, kako pripraviti
uravnoteæen obrok. Zaloæba MK.

»rkovalnik je najslavnejπi detektiv na svetu in
zato se loteva najbolj zapletenih nalog. Knjiga
- zvezek Ërkovalskih nalog - je zasnovana tako,
da je na prvih straneh kratka zgodba, ki razloæi primer. Lahko ga prebere tudi odrasli. Sledijo strani z zabavnimi
nalogami, pri katerih otrok kot detektiv odkriva prave Ërke, dele besed in besede, jih vpisuje, povezuje, prisluhne podobnim glasovom
(g/k, p/b...), bere in primerja, da najde reπitev.
Naloge se po teæavnosti stopnjujejo. Cilj nalog
je pomoË pri opismenjevanju oziroma zabavno
urjenje osnov pravopisa in besedoslovja. Sisi
Cazzaniga, Silvia Baldi, zaloæba MK.

Paralelno razmiπljanje

Jedi z riæem

Tudi tisti, ki se nikoli ni poglabljal vase ali “delal na sebi”, se - ko postane starπ - priËne spraπevati, kako naj otroku omogoËi, da razvije vse
svoje potenciale. Ta knjiga je ena tistih, ki kaæe moæno pot. Osvetli
zahodni model razmiπljanja, ki analizira tisto, “kar je”, in ga primerja z vzhodnjaπkim razmiπljanjem, ki se osredotoËa na tisto, “kar bi
lahko bilo”. Avtor ne predlaga, da bi ga prevzeli. Predlaga pa, da ga
usvojimo, nato pa uporabljamo oba. Zato, da
bomo bolje vozili skozi æivljenje, da bomo ugledali drugaËne moænosti, da jih bomo oblikovali in ustvarjali - zase in za svoje otroke. Predstavi smisel paralelnega razmiπljanja in nato
tehnike, ki jih lahko uporabimo. Edward de
Bono, zaloæba MK.

Mojca Koman iz riæa, ki je vsakdanja hrana, priËara osupljive jedi. Nekatere so inovativna interpretacija domaËih jedi, na primer riæota s temnim pivom in kranjsko
klobaso, druge so pri nas nekaj posebnega
- riæev crème brûlée, tretje so sladek spomin na otroπtvo, kot je Ëokoladni mleËni riæ za veËerjo. 65 receptov
je zbranih v poglavja: solate, juhe in enolonËnice, predjedi in prigrizki, glavne jedi, riæote in sladice. Vse sestavine za recepte se najde na
naπih trænicah, vrtovih in v trgovinah. Recepti so natanËni, pri vsakem receptu je predlog, katere vrste riæ uporabiti, receptom pa so dodani tudi predlogi za variante in nasveti za
starπe. Zelo lepe fotografije so delo Kriπtofa
Komana. Zaloæba KmeËki glas.

Dober dih

MaπËobe kot gorivo

PriroËnik govori o pogostih teæavah z dihanjem, ki se pojavijo pri zadihanosti med telesnim naporom, ponoËi, ko
vplivajo na slabπi spanec, ob tesnobi, pri astmi... NajveËkrat gre za to,
da dihamo narobe. Patrick McKoewn razloæi dihalno tehniko umirjenega dihanja skozi nos, ki naπteta stanja bistveno izboljπa. Bralcu pomaga, da odpravi navado dihanja skozi nos, da
si nos odmaπi, da odpravi zadihanost, kratko
sapo in simptome astme. ©portnikom predlaga,
kako z dihalno tehniko izboljπati telesno vadbo,
moË in kondicijo. Za vsakogar pa so zanimiva
poglavja, kako poskrbeti za boljπi spanec, bolj
harmoniËen vsakdan in kako na povsem naraven naËin, brez posebne diete omejiti Ëezmeren
apetit. Zaloæba MK.

Odkar so sredi 70. let prejπnjega stoletja maπËobe v prehrani proglasili za nevarne, se jim
izogibamo. Dr. Joseph Mercola pa ugotavlja,
da je to napaËno, saj nove raziskave kaæejo,
da so maπËobe telesu potrebne in koristne. »e
uæivamo prave maπËobe, na primer avokado,
telo deluje bolje, moægani so bistrejπi, bolj
zdravi smo, izognemo se hudim kroniËnim boleznim, kot so bolezni
srca in oæilja, sladkorni bolezni in celo raku. Knjiga podrobno razloæi,
zakaj je tako. ZaËne se na celiËni ravni, kjer imajo maπËobe pomembno vlogo. Nato temeljito predstavi bolj primerno prehrano z maπËobami. Doda πe metodo rednega postenja, saj se mora telo tudi oËistiti.
Vredno branja in temeljitega premisleka! Zaloæba Primus.

Knjiga o otrocih • Osho

Peka brez moke • Sladke
dobrote brez glutena

Osho je bil vzhodnjaπki mislec, sodobni mistik in vplivni uËitelj, ki
je v preteklem stoletju moËno vplival na celotne generacije ljudi v
zahodni civilizaciji. Njegova uËenja so zbrana v vrsti knjig, ki πe
vedno navduπujejo. V tej spregovori o starπevstvu, o otrocih, o noseËnosti, o tem, kako si vsi æelimo vzgojiti sreËne otroke, potem pa jih utesnjujemo na vse naËine, da bi postali natanko takπni, kot smo sami
(in se ne poËutimo zadovoljni). Otroπko Ëudenje
svetu, iskrenost, zadovoljstvo, lepota in spontanost nazadnje ugasnejo. Krajπa razmiπlja in uËenja so zbrana v 11 poglavij, ki si sledijo od otrokovega rojstva do odraslosti, oziroma do trenutka, ko se odrasli v sebi spravi s svojimi starπi in
se odpre meditaciji. Zaloæba Primus.

Kdo pravi, da tisti, ki ne sme ali ne æeli uæivati glutena, ne more ustvariti sladkih dobrot, ob katerih si obliznejo prste tudi tisti, ki jim za
gluten sploh ni mar? Ta kuharica ponuja slastne, sadne in kremne
torte, otroπke torte za rojstni dan, rezine, rulade, zelenjavne in sadne
pite, kolaËe, ameriπke piπkote, mafine, tortice na palËki, rogljiËke, piπkote, praline... Ob hrustljavih, soËnih, diπeËih in tudi na pogled lepih sladicah se pocedijo sline πe najveËjemu sladokuscu! Nekateri recepti so brez glutena πe boljπi. V
uvodnem poglavju pa knjiga tudi svetuje,
kje in kako nakupiti brezglutenske sestavine. VeËina jih je preprosto dosegljiva. Recepte spremljajo privlaËne fotografije. Anja
Donnermeyer, zaloæba MK.
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Izbor in predstavitev: mag. Maja »repinπek. Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

— Za starπe, uËitelje in mentorje —

