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52 stvari, ki jih otroci
potrebujejo od mame
Ta knjiga govori o vzgoji otrok, toda avtori-
ca ne govori o ≈modelih« vzgoje. Vidi dlje in
globlje! Verjame, da starπi potrebujemo
predvsem podporo, spodbudo in inspiracijo
za æivljenje z otroki. Za cilj ima vzgojo lju-
beËih in odgovornih ljudi, ki bodo znali kva-
litetno æiveti in zmogli tudi sami sejati sreËo.
Ne ustavlja se pri navodilih ≈kaj storiti, Ëe...«, ampak pripoveduje
o svojih izkuπnjah pri vzgoji πtirih otrok. V bralca preliva vero v
moË starπevske ljubezni, ga opogumlja na lastni poti, spodbuja v
πirokosrËnosti, odprtosti in poπtenju. Predlaga pa tudi marsikaj,
Ëesar se sami nismo domislili. Knjigo bi lahko opisali kot zbirko 52
esejev na temo vsakdanjega æivljenja. Vsak esej se poglobi v enega
izmed vidikov starπevstva. Recimo, zakaj otroci potrebujejo, da
kdaj spregledamo nekaj, kar poËnejo narobe, zakaj naj jih posede-
mo za mizo in jémo z njimi, zakaj potrebujejo, da jih streæemo
spredaj in zadaj... kadar so bolni. PriporoËam! Angela Thomas,
zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Mati je ena sama · Slovenske
materinske pesmi
Pri Celjski Mohorjevi druæbi so izdali zbirko
pesmi, ki so jih Slovenke in Slovenci napisali o
materi. Izbor iz skrinje ≈materinskih pesmi« -
od ljudskih, ki jim ne vemo Ëasa nastanka, do
avtorskih, ki so nastale do leta 2014 - je nare-

dila Jana Ozimek. Avtorji pesmi so zato zelo razliËni: od Franceta
Preπerna do Braneta SenegaËnika, od zamejskih in izseljenskih pe-
snikov do tistih, ki so ustvarjali v domovini, od priljubljenih pe-
snic, kot sta Mila KaËiËeva in Neæa Maurer, do prav tako priljub-
ljenih pesnikov kot sta Tone PavËek in Dane Zajc. Neænih, liriËnih
pesmi v knjiæici, ki je velika ravno za dve dlani, je skoraj 60. Ne-
kateri avtorji se pojavijo dvakrat ali trikrat, drugi z eno samo pe-
smijo. Avtorica izbora pravi, da jo je vodil motiv in ne ime pesni-
ce ali pesnika. Pesmi je razporedila v tri velike sklope - Mati in
otrok, Otrok in mati, Mati kot Boæja mati ali Domovina. Knjigo
je posvetila svoji mami, jaz pa tem pesmim æelim, da bi jih sliπala
prav vsaka mama.

Ali je to zmota?
Filozof Boris Vezjak, ki ga marsikdo pozna po
knjigi Zmote in napake v argumentaciji: vodiË
po slabi argumentaciji v druæbenem vsakda-
nu, je isto temo osvetlil πe v knjigi za otroke,
starπe, uËitelje in vzgojitelje. V vsakdanjih si-
tuacijah, ko razmiπljamo o neËem, ali takrat,
ko se o neËem pogovarjamo, se veËkrat zmo-
timo - ali pa ≈zmotimo«. Recimo, kadar reËe-

mo, da so vsi otroci poredni, kadar laæemo (ker itak laæejo vsi), kadar
verjamemo, da so stvari le Ërne ali bele, kadar se zanesemo na tiste, ki
naj bi vedeli veË od nas, kadar nalaπË zamenjamo temo pogovora... Fi-
lozof vsakdanje situacije vplete v kratko zgodbo, na koncu pa v okvir-
ju razloæi, kje leæi zmota in jo poimenuje. Na primer, dokazovanje v
krogu, posploπitev, napaËen vzrok... Zgodbe so zasnovane kot pogo-
vor med otrokom in odraslim, odlikuje pa jih soËnost pripovedi in do-
ber izbor tem, ki so otrokom znane iz vsakdanjega æivljenja. Vsako iz-
med devetih zgodbic krasi imenitna ilustracija Igorja Cvetka. Priporo-
Ëam! Zaloæba Aristej. 

RahloËutno starπevstvo
Poglobljeno knjigo psihologinje dr. Andreje Po-
ljanec, specialistke zakonske in druæinske tera-
pije, toplo priporoËam v branje vsem starπem in
tudi tistim, ko bodo to πele postali. Avtorica iz-
haja iz prepriËanja, da je starπevstvo naËin æiv-
ljenja z otrokom, da je poslanstvo, ki zajema
celega Ëloveka, na telesnem, psihiËnem in du-
hovnem podroËju. Nikakor ni le naËin vzgaja-
nja, discipliniranja in komunikacije, ampak po-
polna predanost v medsebojnem odnosu. Otro-
ci imajo vrojeno potrebo po bliæini in predanosti... in vendar se zelo
pogosto zgodi, da smo v odzivanju nanje skopi, hladni, da jih tepe-
mo ali celo zlorabljamo - psihiËno ali fiziËno. Avtorica osvetljuje
razloge za slab odnos in predlaga reπitve za izboljπanje. Govori tudi
o partnerskem odnosu in slabi druæinski ≈prtljagi«. Je pronicljiva,
soËutna in modra, z izkuπnjami terapevtske prakse in z lastnimi iz-
kuπnjami, saj ima pet otrok. To je knjiga, ki odliËno uravnoteæi
strokovno in poljudno. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba. 

Karma in reinkarnacija ·
Modrosti Paramhanse 
Yoganande
Paramhansa Yogananda (1893-1952), indij-
ski jogi in guru, sodi med najpomembnejπe
duhovne osebnosti prejπnjega stoletja. Bil je
prvi hindujski duhovni uËitelj, ki je s knjiga-
mi in pouËevanjem predstavil meditacijo in

krija jogo Zahodnjakom. Prva knjiga iz zbirke Modrosti Param-
hanse Yoganande je posveËena je skrivnostim æivljenja in smrti,
karme, reinkarnacije in globljega pomena obstoja duπe. V njej so
odgovori na πtevilna vpraπanja, ki nas πe posebno pritegnejo, ko se
nam rodijo otroci. Na primer, kako naj izboljπamo svoje æivljenje,
kako naj vzpostavimo boljπe odnose in se spopademo z æivljenjski-
mi izzivi, kaj se zgodi ob smrti, kaj je smisel æivljenja... UËitelj po-
jasnjuje, kako deluje karma, kako jo lahko spremenimo, Ëesa se
lahko nauËimo iz preteklih æivljenj, kako premagati karmiËne ovi-
re, kako sta povezana karma in reinkarnacija... Knjigo, ki vsebuje
uËenje in praktiËne duhovne napotke, odlikujejo razumljivost, ne-
æen humor, soËutje in modrost. Zaloæba Cangura.com.

52 stvari, ki jih otroci
potrebujejo od oËeta
OËetje, pozor! Tole je knjiga, ki jo je absolut-
no vredno prebrati, da boste dobili potrditev,
zakaj ste tako pomembni za otroka in da mi-
mogrede naberete πe polno malho odliËnih
idej, kako πe poglobiti in nadgraditi svoj od-
nos z otrokom. Ni pomembno, ali je otrok
πele dojenËek ali æe najstnik, ali ste loËen oËe
ali oËka, ki ima privilegij, da je z otrokom

lahko vsak dan. Pomembno je, da gradite odnos, zaradi katerega
bo otrok pomislil: ≈To je moj oËka!« kadar vas bo zagledal. Gre
za preprosta dejanja, za majhne starπevske odloËitve, majhne spre-
membe, ki pa imajo velik uËinek na povezanost z otrokom, na
kvaliteto odnosa, na gradnjo njegove osebnosti. Naj jih nekaj na-
πtejem: otrok potrebuje oËeta, ki mu takoj pove, da je njegov hr-
Ëek umrl, ki obvlada otroπki avtosedeæ, ki jim kupi monokolo, ki
se ustavi in gre lovit kresniËke... Knjiga vsebuje 52 poglavij - 52
kratkih esejev - za vsak teden v letu enega. PriporoËam! Jay K. Pay-
leitner, zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

68

— Za starπe in vzgojitelje —

Iz
bo

r 
in

 p
re

ds
ta

vi
te

v:
m

ag
.M

aj
a 

»
re

pi
nπ

ek
.O

bj
av

a 
je

 p
o 

iz
bo

ru
 u

re
dn

iπt
va

 in
 n

i n
ar

oË
en

a 
al

i p
la

Ëa
na

.Z
a 

za
lo

æn
ik

e 
je

 n
aË

in
 s

od
el

ov
an

ja
 o

pi
sa

n 
na

 w
w

w
.m

oj
m

al
ce

k.
si

Ljubljana, zeleno mesto
Malo glavnih mest dræave je tako tesno pre-
pleteno z naravo kot Ljubljana, ki je obkroæe-
na z griËi in z barjem, skoznjo teËe reka, v srcu
pa ima grajski griË in park Tivoli z Roænikom.
Ta knjiga o Ljubljani, ki je namenjena otro-
kom in odraslim, predlaga, kje opazovati raz-
liËna naravna okolja v mestu. Opozarja na
raznolikost in bogastvo rastlin ter æivali. Mesto, njegove znamenitosti,
privlaËnosti in æivljenje v njem opazuje skozi zelenje. Razloæi, kako je
nastalo in kako se je razvijalo, πtevilne fotografije pa kaæejo, kje πe vi-
dimo njegovo zgodovino, na primer rimski zid, srednjeveπke stolpe...
Sredi knjige je nov 3D zemljevid srediπËa mesta. Knjiga vabi na spre-
hode po nabreæjih in mostovih, po trgih in ulicah. Spotoma predstavi
pomembne stavbe, mestne zmaje, Primicovo Julijo, Krpana in kobili-
co, na koncu pa povabi πe na ogled otrokom najbolj zanimivih ekspo-
natov Narodnega muzeja: drevaka, okostja mamuta, prazgodovinske
piπËali in nato πe na posladek - na vrh NebotiËnika, na Ljubljansko
tortico. Knjiga ima tudi angleπko razliËico. PriporoËam! Jelka Melik,
Mateja Jeraj, zaloæba Hart.

Sveæa zelenjava 365 dni
Izredno zanimiv priroËnik Sanje LonËar (ter
FanËi Perdih in Irena Rotar) razgrinja, kako
brez dodatnega ogrevanja ustvariti vrt, v ka-
terem nikoli ne zmrzuje - in pridelati na njem
dvakrat veË kot doslej. Predstavlja preverjene
in preproste naravne reπitve. Ob zavedanju,
kako nezdravo hrano kupujemo, kako malo

lahko zaupamo proizvajalcem hrane, kako hitro bi bili laËni, Ëe iz
kakπnega razloga zastane prodaja hrane, pa tudi, kako dobrodejno
na Ëloveka vpliva vrtnarjenje, marsikdo priËne vrtnariti. Otroci so
nam ob tem πe dodatna spodbuda, saj prav oni najbolj potrebuje-
jo kvalitetno hrano, stik z zemljo in sproπËene, zdrave starπe. Pri-
roËnik nudi sistematiËen pregled moænosti, ki jih nudijo razliËne vr-
ste toplih gred, visokih gred, rastlinjakov in kombinacij naπtetega.
Podrobno ocenjuje njihove prednosti in slabosti, predstavlja upo-
rabne inovacije in predlaga, kako izboljπati tiste, ki jih æe imate.
Nudi realen naËrt samooskrbe. Knjigo bogatijo πtevilne fotografije
in praktiËni nasveti. Toplo priporoËam! Zaloæba Jasno in glasno.

Æivali okoli nas
Izlet v naravo z otroki zelo popestri opazova-
nje, skoraj detektivsko iskanje, sledi æivali.
Ste opazili iztrebke na gozdni poti? Morda je
πla mimo lisica. Razrito ruπo? Tu se pase Ëre-
da divjih svinj. Pa razpraskano skorjo? Divji
zajec je bil laËen. In ti sledovi v blatu ob mla-
ki? Lahko pripadajo srnam ali jelenjadi... Ta
priroËnik, ki je ravno prav velik, da gre v
stranski æep nahrbtnika, je obvezen kos opre-

me na vsakem druæinskem pohajkovanju po naravi! Primeren je za
vse letne Ëase, za vsa naravna okolja in za vse prostore bivanja, saj
se ozira tako k pticam v nebo, ko na tleh najde sijoËe pero, luπËi-
ne jajËec ali gnezdo, kot v obreæno goπËo, kjer bi lahko opazili sle-
di bobra. Po legi in obliki pomaga razvozlati, na Ëigav brlog ste na-
leteli. Opazuje æivalske iztrebke in izbljuvke, sledove parjenja... V
drugem delu priroËnika pa so opisi æivali, ki jim sledovi pripadajo.
PriroËnik bogatijo πtevilne fotografije in risbe. Toplo priporoËam!
Martin Lausser, Zaloæba MK. 

Nenavaden teden s Tesso
Samuel je star deset let in ni veË povsem
otrok, saj se mu priËenjajo porajati velika
vpraπanja. Na primer, ali se je zadnji di-
nozaver poËutil osamljenega, kako je
umreti, ali je prav, Ëe mama bodoËemu
oËetu sploh ne pove, da bo dobil otroka...
Na druæinskih poËitnicah na enem izmed
peπËenih severnoatlantskih otokov po na-
kljuËju sreËa domaËinko Tesso, zelo odloËno in samostojno de-
klico. Sama je izvrtala, kdo je verjetno njen oËe in ga povabila
kot gosta v poËitniπko hiπico, ki jo oddajata z mamo. Samuela
potrebuje, da ji bo pomagal izpeljati naËrt, saj mora oËeta bolje
spoznati, preden se odloËi, ali je vreden biti njen oËe, ali mu bo
povedala zase. Knjiga pretanjeno prisluhne vzgibom srca obeh
glavnih junakov, njunemu odnosu do druæinskih Ëlanov, njunim
razmiπljanjem o odraslih, o vlogi moπkega in æenske, o sebi, o
smrti, o æivljenju. Pri tem ohranja sveæino, duhovitost in opti-
mizem, pa tudi pogum, da se sooËi z boleËim. Toplo priporo-
Ëam! Anna Woltz, zaloæba Miπ.   

Zamrznjeni jogurt
Zamrznjeni jogurt je modna sladica, ki je
lahko odliËen rahel, sveæ, okusen in na po-
gled zelo privlaËen posladek ali pa zdrava
malica. Vse pogosteje nadomeπËa slajπi, bolj
mastni in bolj kaloriËni sladoled. Ta kuhari-
ca razloæi, kako ga ustvariti doma, iz sesta-
vin, ki jih ni teæko kupiti. Osnova za recepte

je manj masten jogurt (1,5% maπËobe) in sladkor ali med kot
vezivo. Ostalo so dodatki, ki obogatijo okus, na primer limona,
ingver, Ëili, kava, Ëokolada, oreπËki in sadje, na primer kivi, ja-
gode, bezeg, jabolka... Ker ga pripravimo doma in takoj (v pe-
tih dneh) pouæijemo, ne vsebuje konzervansov. Najlaæe ga pri-
pravimo v strojËku za sladoled, lahko pa tudi z roËnim meπa-
njem (kar je bolj naporno). Knjiga predstavlja 27 receptov, kot
so slivov zmrznjeni jogurt s praæenimi mandlji ali pa z medom
in pinjolami, pa z æafranom, kostanjem, peËenimi Ëeπnjami in
jabolkom, z belo Ëokolado... in pet prelivov ter okrasov, ki jih
postreæemo poleg. Melanie Zanin, zaloæba MK. 

Zgodbe in nezgodbe
Lilijano Praprotnik ZupanËiË - Lipo Prap - mar-
sikdo pozna predvsem po znaËilnih otroπkih ilu-
stracijah in po duhovitih otroπkih knjigah, v ka-
terih je avtorica besedila in ilustracij. Tokrat se
predstavlja kot pisateljica, ki se spretno poigra-
va z besedami, z njihovim pomenom in zvenom.
Na primer: nos, ponos, donos, ena kost - ena-
kost, zid - æid, celo - Ëelo. Besedne igrarije spret-

no poveæe v kratke zgodbice, pesmi, pesmi v prozi... Knjiga je prava
besedna poærtija novega, nenavadnega, smeπnega, nekonvencionalne-
ga poigravanja z besedami, na pol ugankami, na pol zgodbami, na pol
pesmimi. Zaradi vsebine povedanega mali bralec ne bo veliko pamet-
nejπi, a to tudi ni namen te knjige. Zagotovo pa bo ostrila in tanjπala
njegov posluh za besedno umetnost in njegov smisel za humor. Odpi-
rala mu bo okna in vrata v besedne svetove, kamor zahaja malo slo-
venskih avtorjev za otroke in mladino. Knjigo je z duhovitimi Ërno-be-
limi ilustracijami dopolnil Bori ZupanËiË. PriporoËam! Zaloæba MK. 
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