NOVOSTI
LEPOSLOVJE
1. KING, Alice: Samo midva

Mali medo se je naveličal svojega doma sredi snega. Bilo mu je dolgčas in
nobenega zanimivega kraja ni bilo, kamor bi se lahko odhlačal!

2. MAYFIELD, Marilee Joy: Vedno te bom imel rad

Vedno te bom imel rad je prisrčna knjiga, ki govori o družini in prinaša
čudovito, toplo sporočilo.

3. RIPPIN, Sally: Brina Brihta: ura plavanja

Brina in sošolci so lani plavali v malem bazenu, letos pa se bodo preselili že v
velikega. Bo Brino preveč strah, da bi se podala na globlji konec?
4. RIPPIN, Sally: Brina Brihta: izpadli zobek

Brini izpade prvi zobek. Čisto droben je, zato mora skrbno paziti nanj. Komaj
čaka, da jo bo obiskala zobna miška …
5. VILAR, Sten: Znamkaj se: poštar Pavli s prijatelji

Bilo je čudovito pomladno jutro. Poštar Pavli in Luc sta se odpravila na
jutranji sprehod. Pot ju je vodila v bližnji gozd.« Izvirna slovenska slikanica,
nastala po zgoščenki »Znamkaj se!«, avtor Sten Vilar, ilustriral Rok Vilar.
6. JAMNIK, Tilka: Ostržek bere za bralno značko

Zakaj je ravno Ostržek maskota bralne značke? Na to vprašanje odgovarja
avtorica knjige, ki ji skrb za večjo bralno kulturo mladih ni tuja. V knjigi na
kratko oriše zgodovino bralne značke kot gibanja za razvoj bralne kulture, ki

otroke, mladino in starše spodbuja k branju, obenem pa iz priljubljene
Collodijeve knjige Ostržek navaja odlomke, vse dokler nas ne pripelje do
odgovora – Ostržek se je prav z branjem iz lutke spremenil v pravega dečka.
7. NIVEN, Jennifer: Vsaj en popoln dan

Theodorja Fincha privlači smrt in stalno razmišlja o načinih, kako bi se lahko
ubil. Toda vsakič ga ustavi kaj dobrega, četudi najmanjša stvar.
Violet Markey živi za prihodnost in odšteva dneve do mature, ko bo lahko
zapustila domače mestece v Indiani ter ušla svoji globoki žalosti zaradi
nedavne sestrine smrti.
Ko se Finch in Violet spoznata visoko na polici šolskega zvonika, ni jasno,
kdo koga reši. Ko morata skupaj opraviti šolsko nalogo in odkrivati »naravna
čudesa« svoje države, tako Finch kot Violet odkrijeta veliko pomembnega:
Finch je lahko samo ob Violet tisti pravi Finch – malo čudaški, zabaven,
ekscentričen fant, ki le ni tak čudak, kot vsi mislijo. In Violet samo ob njem
pozabi odštevati dneve in spet zaživi. Njen svet začne rasti, Finchev pa se
začne krčiti. Kako daleč bo Violet šla, da bi rešila fanta, ki ga je vzljubila?

7. SUGG, Zoe: Spletna punca

Prvenec priljubljene britanske »lifestyle blogerke« nas popelje v svet prikupne
in inteligentne najstnice Penny, ki najraje prijateljuje s sosedovim fantom,
bistrim gejem Elliotom. Nekega dne se tudi na njegovo pobudo odloči, da bo
zgodbe iz svojega »zapletenega življenja« zapisala na blogu in tako poiskala
sorodne duše ter našla nekaj usmiljenja. A njeni iskreni zapisi, objavljeni pod
psevdonimom »spletna punca«, kmalu postanejo prava internetna senzacija
in zato s svojimi bralci vedno pogosteje deli koščke iz svojega zasebnega
življenja. Tudi ko se zaljubi v čednega ameriškega fanta, kar pa se izkaže za
veliko napako. Nevoščljive prijateljice izkoristijo njeno naivnost in mediji ji
življenje postavijo na glavo …
8. GUINNESS world records 2016

9. ŠTEFANEC P., Vladimir: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram
vampov

Pisatelj Vladimir P. Štefanec sem nam tokrat predstavlja s knjigo, ki izstopa že
zaradi samega naslova, prav tako pa je nekaj posebnega njena glasbenouporniška vsebina, ki pluje po vodah, ki v slovenski literaturi niso prav
pogosto raziskovane in opisovane. Zgodba je sicer napisana za mlajšo
publiko, a bo njeno branje koristilo tudi starejšim. V knjigi spoznamo
najstnico Dašo, prijazno dekle, ki prijaznost pričakuje tudi od svoje okolice, a
je seveda ne dobi prav veliko. Njeno iskanje identitete in uporništva v času
vseprisotnega kapitalizma, egoizma in šovinizma, jo obkroži z drugačnimi,
boljšimi posamezniki. Seveda pa vse skupaj postane še boljše, ko Daša odkrije,
da je njen oči bivši "punker". Držim pesti, da bo tale knjiga vsaj malo
premaknila vaš pogled na svet ali za kanček omilila medgeneracijski prepad!
9. FIENBERG, Anna: Taši

10. FIENBERG, Anna: Taši in duh iz sklede

Taši je zelo popularna avstralska zbirka zgodbic za otroke v predbralnem in
zgodnjem bralnem obdobju, ki je prevedena v trinajst jezikov. Taši in duh iz
sklede je četrta knjiga iz te zbirke, prva se imenuje Taši, druga Taši in velikani,
tretja pa Taši in duhovi. Vsaka knjiga o Tašiju vsebuje dve ilustrirani zgodbi.
Taši je pogumen in bister fant, ki zna ravnati s čarovnicami in vojaškimi
poveljniki ter zna uganiti celo skrivnosti duhov. Priletel je na labodu iz daljne
dežele in živi daleč v fascinantnem svetu vasi, rek in gora, gradov in temnih
gozdov. Redno obiskuje prijatelja Jaka in mu pripoveduje vedno nove
razburljive dogodivščine. Zgodbe o Tašiju imajo otroci radi zato, ker so
vznemirljive, napete in ker je Taši tako zelo bister, da za svoje težave vedno
najde zanimive rešitve.

STROKOVNA LITERATURA
1. VIDRIH, Alenka: Zvočno berilo za 3. triletje osnovne šole

Zvočno berilo za 7., 8. in 9. razred osnovne šole prinaša izbor 20 književnih
besedil. Zvočno berilo je del beril: Sreča se mi v pesmi smeje, Dober dan,
življenje in Skrivno življenje besed, ki so izšla v Mladinski knjigi Založbi.
Interpretacija književnih odlomkov: Alenka Vidrih, Lara Jankovič, Desa Muck,
Lara Nina Marinček, Žana Špinder, Rok Matek, Vojko Belšak Miha Šalehar,
Teo Saksida
Avtor glasbenih podlag: Matevž Šalehar – Hamo
Avtor besedila in aranžmaja priredbe Vodnikovega Dramila: Rok Terkaj
2. VOVK, Liljana: Koraki do odlične pisne komunikacije: kako postane
pisanje prijetno in ustvarjalno delo
Komu je knjiga namenjena?
-

vsem, ki se v poklicnem ali zasebnem življenju srečujejo s pismo komunikacijo

-

tajnicam in poslovnim sekretarkam
dijakom in študentom
učiteljem kot pripomoček pri poučevanju besedilnih vrst

V knjigi boste našli:
-

pregled pravopisnih pravil s primeri

-

opredelitev jezikovne kulture

-

primere besedilnih vrst
oblike in sestavne dele poslovnih dopisov in dopisov v javni upravi

-

slogovne napotke za boljše pisanje
teorijo, ponazorjeno s konkretnimi primeri

Knjigi je priložen tudi CD s konkretnimi primeri.
3. BAJD, Barbara: Moji prvi metulji: preprost določevalni ključ

Metulji so skupina žuželk, katerih izredna raznolikost barv in vzorcev kril
hitro pritegne našo pozornost. Strokovnjaki menijo, da je na svetu več kot
150.000 vrst metuljev, zato lahko rečemo, da so metulji tretja najobsežnejša
skupina žuželk. Knjiga Moji prvi metulji vključuje 37 pogostih vrst metuljev,
ki jih najdemo v Sloveniji. Namen te knjige je usmerjati k natančnemu
opazovanju metuljev, pri čemer moramo biti pozorni na podrobnosti, kot so
barva, vzorec, oblika kril in telesa.
4. BAJD, Barbara: Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni ključ

Knjižica je preprost določevalni ključ o polžih, ki jih najdemo na kopnem v
Sloveniji. Avtorica knjižice je iz te najštevilnejše in najbolj raznovrstne
skupine mehkužcev izbrala 24 kopenskih polžev. V uvodniku knjižice avtorica
izpostavi, da je izbrala in opisala pogostejše in najlažje prepoznavne
predstavnike kopenskih polžev, predvsem tiste, ki so dovolj veliki, da jih lahko
opazujemo s prostim očesom.
5. STICHMANN-Marny, Ursula: Novi vodnik po živalskem in rastlinskem
svetu

V priročniku boste spoznali več kot 1200 živalskih in rastlinskih vrst. Vsebuje
več kot 1500 jasnih in nazornih fotografij naravnih bivališč tako rastlinskih
kot tudi živalskih vrst. Strnjeni opisi najpomembnejših prepoznavnih znakov
živali ter rastlin vam bodo pomagali pri določanju ter nadaljnjem spoznavanju
vrste. Na koncu knjige so dodani tudi opisi najpogostejših plodov, ki jih
srečamo v naravi.

6. BELLMANN, Heiko: Naše in srednjeevropske žuželke

- knjiga daje vpogled v vso raznolikost te skupine živali,
- skoraj 1000 vrst žuželk je prikazanih na naravnih barvnih fotografijah,
- v besedilu so opisani najpomembnejši znaki in razlike s podobnimi
vrstami,
- opisan je način življenja in razvoj posameznih vrst,
- z barvno kodo lahko posamezne skupine zelo hitro poiščemo,
- v dodatku so prikazane še nekatere najpomembnejše skupine pajkovcev,
- idealen vodnik po svetu žuželk za vse ljubitelje naravoslovja.
7. PEČJAK, Sonja in KRAMARIČ, Mira: Bralne strategije: priročnik za učitelje
3., 4. in 5. razreda

Pred vami je priročnik Bralne učne strategije za mlajše učence, ki naj bi vam
pri učencih pomagal razviti tiste bralne veščine, ki vodijo k njihovi boljši
funkcionalni pismenosti.

