
Sprehod po rimskem
lapidariju 
Narodni muzej Slovenije v lapidari-
ju hrani rimske kamnite ostanke,
nagrobnike, odlomke spomenikov
in spominskih ploπË, oltarja... Toda,
roko na srce - otrokom niso tako
privlaËni, ker na prvi pogled niso zanimivi. »e pa jim razkrije-
mo zgodbo, ki stoji za vsakim izmed njih, postanejo navduπeni!
Vodnik Aleksandre Pirkmajer Slokan mlade obiskovalce lapi-
darija pritegne in oËara. Zasnovan je kot delovni zvezek z uvod-
nim delom in πtirimi delovnimi listi, mladi bralec pa ima obËu-
tek, da je v vlogi detektiva, ki razvozlava skrivnostne napise.
»eprav so skopi, priËarajo usode in zgodbe davno izginulih lju-
di - suænja Flavosa, zakoncev Kvarte in Surusa - ter bogov, ki so
imeli svoj oltar v tudi Emoni. Naloge na delovnih listih so de-
tektivsko napete. Vodnik krasijo πtevilne ilustracije Andreje Pe-
klar, dodatna vrednost pa je tudi epigrafski slovarËek, ki razlo-
æi manj znane besede. Vodnik je izdal Narodni muzej Slovenije.

Igraj se s Ërtami,
priroËnik + zgoπËenka

Predπolski otroci in otroci ob vstopu v
πolo radi riπejo, lepijo, zlagajo, razvrπ-
Ëajo... Njihovi likovni izdelki so izvirni,
sproπËeni in domiπljijsko bogati. Z li-
kovno govorico govorijo o sebi, o tem,
kako vidijo svet in kaj se dogaja v nji-
hovem notranjem svetu. PriroËnik

Beatriz TomπiË »erkez in Urπule Podobnik pojasnjuje, kako
se priËne in razvija otrokovo likovno ustvarjanje ter svetuje,
kako ga spodbujati. PriËne se z razlago, kako otrok v razliË-
ni starosti svojo zaznavo sveta prelije v likovni izraz, kako
dojema prostor, kako izrazi vidno in nevidno - Ëustvo, nevih-
to, veter..., nadaljuje pa z uporabnimi namigi za ustvarjalno
delo in s predlogi za didaktiËne pristope. Ta del bo πe poseb-
no zanimiv za vzgojitelje in uËitelje. Priloæena je zgoπËenka z
izbranimi primeri za praktiËno ustvarjanje. PriroËnik je ber-
ljiv in zanimiv, z veliko vizualnega gradiva, od otroπkih risb
do fotografij. Zaloæba MK. 

Pozornost v partnerstvu
Ko postaneπ starπ in s tem πe drugaËe zave-
zan ohranjanju druæine in kvalitetnemu
skupnemu bivanju, se prej ali slej vpraπaπ,
kaj je tisto, kar daje globino skupnemu æiv-
ljenju. Knjiga se poglablja v prav to vpraπa-
nje. Hans Jellouschek, terapevt za partnerske
odnose z veliko praktiËnimi izkuπnjami, pra-
vi, da veËina ravnanj, ki pripeljejo do razha-
janja med partnerjema, ne izvira iz zlobe in

tudi ne iz pomanjkanja naklonjenosti, ampak kratko malo iz ne-
pazljivosti, nepozornosti do partnerja. Zato se v knjigi poglablja v
razmislek, kako se nam zgodi nepozornost in kako postati pozor-
nejπi. Temo obdela z veË plati v krajπih poglavjih, ki se zakljuËijo z
vajami. Toplo priporoËam v branje! »e teæave (πe) nimate, lahko s
pomoËjo te knjige poglobite zvezo, jo naredite πe boljπo. »e pa se
teæave æe nakazujejo, jo preberite Ëimprej. Preberite jo tudi, Ëe vam
je zveza æe razpadla, ker vam bo ponudila nov uvid, ki vam bo ko-
ristil v prihodnje. Mohorjeva zaloæba Celovec. 

»rviva luna
Knjiga Sally Gardner ob izidu na angleπkem
govornem podroËju dvignila mnogo prahu in
πtevilne pohvale. Zakaj? Ker te sveæa in soËna,
trpko-sladka zgodba, polna pomenov, ujame v
prepriËljiv tok pripovedi in se te moËno dotak-
ne. Pripoveduje o deËku z enim modrim in
enim rjavim oËesom, a to je predvsem prispo-
doba. DeËek je izvenserijski v vsem - dislektik
je in ga imajo zato v πoli za neumnega, a je
izredno bister, sirota je, a je bolj ljubljen kot mnogi drugi, nima
druæine, a z dedkom ustvarita druæino z novimi sosedi... Zgodba je
distopija, postavljena v bliænjo preteklost, v Ëas kmalu po II. sve-
tovni vojni, v svet, v katerem je zmagal nacizem. DeËek æivi v sve-
tu nasilja vseh vrst in na vseh ravneh bivanja, kjer vladajo popoln
nadzor nad dræavljani in informacijami, strah, utesnjenost in uni-
formiranost. Lahko v njem preæivijo nestandardni ljudje, kot sta
deËek in dedek? Lahko kdo misli s svojo glavo? Je mogoË upor? Av-
torica med vrsticami pripoveduje zgodbo o dragocenosti svobode,
bogastvu razliËnosti, ljubezni in sprejemanju drugaËnih. Priporo-
Ëam! Zaloæba Zala. 

Postanite super mami
Tale duhovita knjiga se prav niË ne pretvar-
ja, da boste z njo postali ena tistih super
mamic - æensk, ki imajo vedno urejen dom,
so uspeπne v sluæbi in mamice, da jim ni
para, zabavne za otroke, skrbne pri vzgoji
in v prvi vrsti na vseh sestankih starπev.
Tega najbræ ne zmore nihËe in to knjiga
tudi jasno pove. Namesto tega zaËne z
vpraπanjem, kaj lahko æenske storimo, da

vzpostavimo ravno pravo ravnoteæje med dolænostmi in preprostim
uæivanjem æivljenja, in to z druæino in tudi samo zase. Njen namen
je najti ravnoteæje med delom in veseljem, med druæino in posveËa-
njem sebi, tisto ravnoteæje, ki nam daje obËutek zadovoljstva. Ker
smo πele potem lahko super mami. To je knjiga, ki vam pomaga
harmonizirati æivljenje. Ponuja refleksijo naπih odloËitev, ponovno
pretresanje æivljenjskih ciljev, πtevilne nasvete, kako usmeriti svoje
moËi in vaje, da svoje nove cilje - spremembe - tudi doseæemo. Pri-
poroËam. Karin Riesterer, TehniËna zaloæba Slovenije.

Ustvarjajmo s filcem
Izdelki iz filca so mehki, πiroko uporab-
ni, estetski, unikatni in zelo modni. Ni
jih teæko narediti, hkrati pa nudijo veli-
ko veselja pri ustvarjanju in pri uporabi.
Ustvarjalni priroËnik najprej nazorno - z
besedami in πtevilnimi fotografijami - po
korakih razloæi osnove mokrega filca-
nja, filcanja z iglo in πivanja s filcem.
Nato ponudi 38 predlogov za izredno

lepe izdelke - uporabne in okrasne predmete. Izdelki so premiπ-
ljeno izbrani tako, da se najde nekaj za vse priloænosti - od co-
pat za rojstni dan do dekoracije za dom. Za Veliko noË, na pri-
mer, predlaga 3D sliko iz filca, kokoπjo druæino, ki greje meh-
ko kuhana jajca, gnezdo s pirhi, zajËke in piπËanËke za dekora-
cijo mize, okenske police in veËjo obeπenko za vhodna vrata.
Vsak izdelek je predstavljen z veliko fotografijo, seznamom ma-
teriala, navodili po korakih in s predlogo (krojem). PriroËnik je
primeren za zaËetnika in za izkuπenega ustvarjalca. Zaloæba Bp. 
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— Za uËitelje, mentorje in starπe —
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