
Æivali Slovenije
To obseæno in zelo lepo knjigo vzameπ
v roke s spoπtovanjem, obËudovanjem
in ponosom. PosveËena je æivalim, ki
æivijo pri nas. Slovenija je ena redkih
dræav, kjer πe prosto æivijo volk, med-
ved in ris, ki so marsikje v Evropi æe
davno izginili. Poleg tega se Ëez skoraj
polovico naπe dræave razteza kraπko
podzemlje, ki ima pravo bioloπko bo-
gastvo. Knjiga predstavlja æivali naπih divjih planin, Ëistih rek,
velikih barij, travnikov, πirnih gorskih gozdov, niæinskih po-
plavnih gozdov, ribnikov in jezer, kraπkih polj in tudi naπega
koπËka obale. Prav vseh æivalskih vrst v njej ni, so pa najpogo-
stejπe in zelo redke, pa tudi izginjajoËe in endemske vrste. Æiva-
li so predstavljene v poglavjih po 19 naravnih okoljih. Posamez-
na æival je prikazana s navduπujoËimi fotografijami in besedi-
lom, ki je tako zanimivo, da je knjigo teæko odloæiti. »udovita
darilna knjiga bo vπeË vsem Ëlanom druæine. Goran ©afarek,
Maja Berden Zrimec, zaloæba MK. 

Robin Hood 
Najstarejπe zapisane legende o Robinu Hoo-
du, izvrstnem lokostrelcu, izobËencu in zaπ-
Ëitniku revnih, so iz 15. stoletja. Od tedaj je
njegova zgodba kroæila v πtevilnih priredbah.
Marsikateremu otroku je znana le moËno os-
kubljena Disneyjeva inaËica, ta knjiga pa po-
nuja neprimerno veË. V njej so zbrane legen-
de, v katerih izvemo, kako je Robin Hood
postal izobËenec, kako je sreËal Malega Joh-

na, kako se je boril z gospodiËno Marijano in zakaj se je nato
pridruæila izobËencem, kako je spoznal druge izobËence, kako
je pomagal ubogi vdovi, zakaj in kako so ga konËno ujeli, kako
je pobegnil, kako je umrl... Legende povezujejo verzi pesnitve o
Robinu Hoodu, besedilo pa odlikuje odliËna priredba - lepo
berljiva, toda brez velikega odmika od izvirne zgodbe. Obliko-
vanje besedila je prilagojeno otrokom, ki so æe zmoæni nekoli-
ko daljπega samostojnega branja. David Calcutt, ilustracije
Grahame Baker-Smith, zaloæba Skrivnost.

Ustvarjalna delavnica
Velika, s fotografijami bogato ilustrira-
na knjiga roËnih spretnosti, tehnik in iz-
delkov je prava biblija za vse, ki radi us-
tvarjajo in se ne æelijo omejiti le na eno
samo podroËje. PriroËnik je res velik,
saj ima kar 320 strani, predstavlja pa 49
tehnik in 50 izdelkov. Obsega ustvarja-
nje s tekstilom, papirjem, nakitom, ke-
ramiko in steklom, sveËami in milom iz

z recikliranimi (ekoloπkimi) materiali. Vsako poglavje - vsak mate-
rial - sestavlja predstavitev razliËnih tehnik. Pri tekstilu, na primer,
prikazuje barvanje z namakanjem, z vozlanjem, marmoriranje tka-
nin, poslikavo in potisk tkanin, poslikavo svile, sitotisk, izdelova-
nje krpank in aplikacij, vezenje s perlicami, tkanje trakov, mokro in
suho polstenje ter tapeciranje. Vsaka tehnika pa je predstavljena na
nekaj straneh, ki najprej pokaæejo orodje in pripomoËke, nato pa
tehniko dela - po korakih, od prvih nasvetov pred priËetkom dela
do konËnega izdelka. Vsak korak kaæe nazorna fotografija. C.
Masciocchi, H. Mandleber, R. Jenkinson, zaloæba MK. 

Kitarski um - zaËetnica
za mlade kitariste
Novi uËbenik za mlade kitariste je name-
njen otrokom, starπem, mentorjem in uËite-
ljem kitare. Uroπ Usenik in Mladen BuciÊ
sta ga sestavila na podlagi prakse pouËeva-
nja kitare in s pomoËjo redkih slovenskih
zaËetnic ter tujih uËbenikov. Namenjen je
popolnim zaËetnikom, od πestletnih otrok
do odraslih. PriËne z uËenjem posameznih
tonov, nadaljuje pa z vedno zahtevnejπimi skladbicami, ki jih je kar
85. Skladbe so avtorske, slovenske in tuje priredbe. Dodani so
zvoËni posnetki, da uËenec lahko vadi ob uËitelju. Med pesmice so
premiπljeno razporejene ritmiËne in tehniËne vaje, pa tudi nujne os-
nove glasbene teorije, ki jih pojasnjujejo ilustracije Gregorja Cvet-
ka, kar uËbenik naredi privlaËen. Nekaj skladb je prirejenih za ki-
tarski duo uËenca in uËitelja. UËbenik je skladen v veljavnim uËnim
naËrtom za 1. razred, ko se πe izogibamo teæjim prijemom, spozna-
vamo pa æe tone v legah, preglaπevanje strun in prve akorde. Na
koncu so navodila za uËitelje. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

»udo na razrednih urah
Po otroπkem romanu »udo (R. J. Palacio,
zaloæba Ocean) je izπel πe priroËnik za uËite-
lje, ki je namenjen razrednim uram v osnov-
ni πoli. Roman pripoveduje o deËku, ki je za-
radi prirojene deformacije obraza fiziËno
zelo drugaËen od vrstnikov. Preæivi le ob po-
moËi operacij in z moËno oporo druæine.
Sprva se πola doma, v nekem trenutku pa ga
prviË vpiπejo na πolo. Tam se prviË sreËa s
povpreËnimi vrstniki - od prijateljskih do so-

vraænih. PriroËnik se veæe na roman, a tudi na vsakdanje doæivljanje
vsakega izmed naπih πolarjev. Ima 35 enot s predlogi za izvedbo raz-
rednih ur, ki uËence spodbujajo k solidarnosti, strpnosti, sprejemanju
drugaËnosti in spoπtovanju. UËitelj se z uËenci na podlagi priroËnika
pogovarja o sprejemanju drugaËnosti, pravilih, kazni, prijateljstvu, so-
Ëutju, obzirnosti, izloËitvi... Skratka o vsem, kar je pomembno za pri-
jetno æivljenje v skupnosti. Spodbuja jih k aktivnemu razmisleku in iz-
menjavi mnenj. Katarina Rigler ©ilc in drugi, zaloæba Ocean.

Planinski zabavnik
Planinska zveza Slovenije je izdala zve-
zek zabavnih nalog za otroke od 4. do 9.
leta, ki so povezane z gorami in planins-
tvom. Naloge so zelo razliËne in primer-
ne za otroke razliËnih starosti - od tistih,
ki gledajo le sliËice, do tistih, ki æe znajo
pisati in brati. Vsem 44 nalogam pa je
skupno, da so hkrati igrive in pouËne.
Spodbujajo ustvarjalnost, vabijo k misel-
nim izzivom, ob tem pa utrjujejo spoπt-

ljiv odnos do gora, vremenskih pojavov, æivali, rastlin in narave
na sploh. Prikupna sovica na vsaki strani pove kaj pouËnega,
pravilno ravnanje pa sugerirajo tudi vsebine zabavnih nalog. V
posebnih okvirËkih so zanimivosti, ki otrokom pribliæajo naravo
in πirijo obzorje, pa tudi odrasli mimogrede izvemo πe kaj nove-
ga. Zabavnik je bogato ilustriran, na smiselnih mestih, na primer
pri prepoznavanju rastlin, æivali, gora in posebnih stavb, pa so
fotografije. Urπka Stritar, Karmen Usar, Natalija Marovt in Moj-
ca Stritar KuËuk, ilustracije Petra Grmek.
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