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Moja velika knjiga
o zverinah

podbesedilo

2

O KNJIGI

Knjiga nas očara s skrivnostno
preprostimi ilustracijami, ki se bližajo
ljudski umetnosti. Predstavi nekaj
najlepših, najbolj kosmatih,
najpogumnejših, najbolj divjih in najbolj
strašljivih zveri iz živalskega kraljestva.
V sproščenem, skoraj pogovornem slogu
nam z zanimivimi dejstvi (strokovna
svetovalka Barbara Taylor) predstavi
najpomembnejše značilnosti divjih živali,
ki jih ni mogoče ukrotiti. Nekatere so
živele v ledeni dobi, druge so ogrožene in
potrebujejo našo pomoč, z nekaterimi pa
se lahko celo srečamo, ker gostujejo na
ulicah naših mest!
Zvedeli boste vse o njihovem
prehranjevanju, lovu in preživetju.
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Ali se hijene res smejijo?
Kako glasno rjovi lev?
Zakaj bober gloda drevesa?
Zakaj so povodni konji radi v blatu?
Kako hitri so gepardi?
Je binturong mačka ali medved?
Kako premetena je podlasica?
Odgovore na ta in druga vprašanja
poiščite v knjigi. Igrajte se
skrivalnice in v knjigi poiščite
posebne odtise šap.

1

Pozor, mumija!
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Svinčnik profesorja Plombe je čaroben,
kdor piše z njim, se nenadoma znajde v
drugih svetovih! Nova zabavna serija je
namenjena začetnim bralcem. Barvne
slike, velike črke in kratka poglavja jim
bodo v pomoč in spodbudo pri prvih
poskusih samostojnega branja. Svinčnik
profesorja Plombe bo všeč vsem, ki imajo
radi pustolovske zgodbe - tako dečkom
kot deklicam.
Ko Henri in Hanna najdeta svinčnik,
nimata pojma, da ju čaka velika
pustolovščina, dokler ju orkanski vrtinec
ne vrže v puščavo, skupaj mačkom
Karusom. Ta kar naenkrat lahko govori,
tako kot mumija Pustimir, ki nujno
potrebuje njihovo pomoč ...

3

IZ KNJIGE

1

Šola magičnih
živali
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To so predvsem zgodbe o potrebi po
pristnih vezeh in o magičnosti
prijateljstva. Avtorica se približa
otroškemu srcu in ga očara s prijazno
mislijo o čarobni živali, ki je namenjena
samo enemu otroku na celem svetu,
govori samo njemu in ga vedno spremlja.
Je najboljša prijateljica - prijatelj, ki zna
pomagati, ko si v težavah.
Iskrive zgodbe so namenjene otrokom
od 8 do 12 let. Razdeljene so na poglavja
in obogatene z risbami. To bo, skupaj z
jasnim in preprostim jezikom, olajšalo
branje tudi manj spretnim bralcem.
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Ida se je pravkar priselila v mesto.
Upala je, da bo na novi šoli našla
nove prijatelje. Namesto tega ji je
skupinica deklet takoj posmehljivo
vzklikala »teta Frida«. Beni je bil
edini prijazen sošolec. Nova in
nenavadna učiteljica, gospa
Koruznik, je učence presenetila s
skrivnostjo o magičnih živalih. Za
Ido in Benija je skrivnost kmalu
postala čudovita resničnost in
dogodivščine so se začele.
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Vrnitev
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Tematika življenja koliščarjev je
predstavljena skozi ravno prav napete
zgodbe dečka Brina. Posebna odlika knjig
v tej zbirki so dodatki, kjer so razloženi
posamezni pojmi iz tistega časa in
navedeni viri, ki dokazujejo, da so zgodbe
ustvarjene na podlagi pravih zgodovinskih
dejstev. Ilustracije Jureta Engelsbergerja s
črno-belo govorico dopolnjujejo zgodbe
in dopuščajo domišljiji mladih bralcev
prosto pot. To je zbirka, ki ni le
kratkočasno branje, uporabna je tudi za
popestritev pouka.
Knjiga je prejela večernico, nagrado
Večera za otroško in mladinsko literaturo
za leto 2021.

3

IZ KNJIGE

Brin in Črna se s skupino ljudi
odpravita čez gore. Pot ni samo
naporna, ampak je tudi nevarna.
Premagati morajo številne ovire, od
deroče reke do prepadnega
grebena. Od sopotnikov slišita
zgodbe o tistih, ki jim ni uspelo.
Zima v gorah je ostra in
neizprosna. Ko pa nazadnje
prispejo v dolino sledi
presenečenje.

1

Nov dom
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Tudi zadnja knjiga iz zbirke ima vse odlike
poprejšnjih – napeto zgodbo, zanimive
opise okolja in človeških nravi, živahne
dialoge, tudi modre misli, ki zadevajo
slehernikovo življenje in – nenazadnje! –
odlične črno-bele ilustracije Jureta
Engelsbergerja, ki se je izkazal tako kot
mojster za množične in bolj dinamične,
tudi divjaške prizore kot tudi za bolj
statične, tako za panoramske kot bližnje,
po eni strani z občutkom za
dramatičnost in po drugi tudi z očesom
za detajle. Nov dom se torej ponuja kot
napeto potovanje v preteklost, ki pa
bralcu predaja tudi povsem univerzalna
sporočila, predvsem o pomenu
prijateljstva in sodelovanja.
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Vrnitev Brina in Črne je na Veliko
jezero prinesla spremembe, na
katere njuna očeta nista bila
pripravljena. Kmalu je zraslo novo
kolišče, kjer so Brin, Črna, Rigl,
Sinica in Ber ustvarili nov dom. Z
znanjem in izkušnjami, ki so jih
pridobili na dolgi poti, je bila
prisotnost njihova.
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Knjiga tožibaba
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Barvita slikanica na začetku prikaže
skupino resnih in urejenih ljudi v dvigalu.
Ampak radovedna muha jih tudi po
vrnitvi domov opazuje skozi ključavnice,
ker jo zanima, kakšni so doma (ko mislijo,
da jih nihče ne gleda).
Duhovita zgodba odpira možnost
pogovora z otroki in mladostniki o tem,
ali si upamo biti pristni, ali je znamenje
neuspeha, če razkrijemo svoje slabosti in
ponesrečene poskuse, kje je meja med
urejenim videzom in prikrivanjem nečesa,
za kar želimo, da drugi o nas ne bi nikoli
izvedeli.
Knjiga je prejela nagrado "zlata hruška"
za kakovostno otroško knjigo.
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Knjiga tožibaba nič ne ovinkari.
V njej se najdemo vsi – mladi, stari.
Mišičasti mačoti srepega pogleda,
vzgojiteljice prve klase – prvega
razreda.
Tipitopi dame
kot iz reklame,
učenjaki – taki in taki,
deklice s strumnimi koraki.
Vse to je le fasada!
Ozrite se okrog v namalane
obraze. Taka je navada.
Iščete popolnost? Zaman.
Kot bi gledal skozi Facebooka
ekran: malo realen, malo zlagan.
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Strah me je
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Vsakogar od nas je kdaj strah teme,
grmenja, pajkov, kač, samote ali česa
drugega. Strah je naš zaveznik, saj nas
obvaruje pred nevarnostjo.
Kadar nas preveč prevzame, pa nas lahko
ohromi. Zato je dobro poznati tehnike,
kako posamezne strahove preseči.

V slikanici Strah me je sta moči združili
avtorica Barbara Lekše in otroška
psihoterapevtka Anja Kurent. Na začetku
so predstavljeni pogosti strahovi, v
nadaljevanju pa ponujeni napotki, kako jih
premagati.
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Slikanica je namenjena otrokom, ki
jim pravljice berejo starši. Zaradi
velikih tiskanih črk, oblikovanih, kot
se jih otroci učijo po učnem
načrtu, pa je dobra izbira tudi za
prvo samostojno branje v prvem
triletju osnovne šole. Besedilo je
jasno in prilagojeno razvojni stopnji
otrok. Ilustracije so izdelane v
čudoviti kolažni tehniki, ki ustvari
občutek globine v slikah. Otroci
uživajo ob poslušanju zgodbe in
gledanju motivov na slikah, po
branju pa se lahko s starši
pogovorijo o premagovanju strahu.
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Antonton
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Antonton je čuden patron, ki vse dela po
svoje. Priljubljeni hrvaški klasik Grigor
Vitez in avtor Zrcalca je pred mnogimi
leti njegove nenavadne podvige opisal v
verzih, ki so zdaj k veličastnemu
likovnemu dosežku navdihnili Tomislava
Torjanca
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Nad in pod
gladino jezera
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Gladina vode je kot ogledalo, v katerem
se zrcali nebo. Toda pod svetlečo gladino
je v senci skriti vodni svet številnih živali,
od živahnih ribic in odraščajočih
paglavcev, do bobrov, ki se potapljajo in iz
dna pulijo koreninice. Te in številne druge
skrivnosti čakajo, da jih odkrijemo … nad
in pod gladino jezera.

3

IZ KNJIGE

Jezero je ekosistem, medsebojno
povezana skupnost organizmov, ki
sodelujejo med seboj in s svojim
okoljem. V zgodbi Nad in pod
gladino jezera lahko najdemo
veliko primerov sodelovanja: od
kosa, ki nabira travo za svoje
gnezdo, do številnih rastlinojedih
živali in drugih, ki so del
prehranske verige. Včasih
ekosisteme ogroža onesnaženje ali
izguba prostora. V dobrih pogojih
ima vsak organizem svojo nalogo in
skupaj ohranjajo svoje jezero
zdravo.
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Garfield zmaguje
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19. junija 1978 je luč sveta ugledal
komični strip o oranžnodlakem
mačku Garfieldu, pod katerega se je
podpisal 73-letni ustvarjalec risank
Jim Davis. Izmišljeni živalski lik je
doživel več tisoč izdaj svetovno
znanega komičnega stripa, kar
potrjuje dejstvo, da je v stripovskem
in risanem svetu nedvomno pustil
velik pečat.
Garfield je sicer znan kot nergajoč in len
maček, ki rad leži na okenski polici in
lenari, obožuje lazanjo in pico, sovraži pa
ponedeljke in lovljenje miši. Skupaj s
svojim lastnikom in psom Odijem domuje
v majhni newyorški ulici, njegovo življenje
pa je polno prikupnih in zabavnih prigod
in nesreč.
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Pred vami je srečna številka 13 s
primernim naslovom: GARFIELD
ZMAGUJE!
Originalni avtor, originalna forma,
novi štosi, še več zabave.

