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Volk Henrik
podbesedilo

2

O KNJIGI
Knjiga združuje nenavadno
pripoved in resnične
podatke o volkovih, ki
otrokom pomagajo, da se
naučijo nekaj dejstev o teh
veličastnih živalih. Zgodba
otrokom pomaga
razmišljati o pridobivanju
prijateljev, odraščanju in
drugih pomembnih delih
njihovega življenja, hkrati
pa je dobra iztočnica za
pogovor o tem, kako ljudje
s svojimi dejanji ogrožamo
obstoj prostoživečih živali.
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IZ KNJIGE

Zaradi dolge in naporne
hoje Henrik postane
lačen. Poskuša ujeti ježa, a
kmalu ugotovi, kako
bodičasti so ježi.
Kako volkovi lovijo?
Volkovi pogosto lovijo
sami, toda ko preganjajo
veliko žival, kot je jelen,
sodelujejo kot ekipa. Svoj
plen obkrožijo, da ne
more nikamor pobegniti.
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Spoznam se
na naravo
podbesedilo

2

O KNJIGI

Slikanica z zavihki« prikazuje
različna naravna okolja npr.
visokogorski svet s strmimi
vrhovi in gorskimi pašniki,
tropski in subtropski pragozd z
reko, gozdove, puščave, polarno
pokrajino… Na ilustracijah
vidimo številne živali, ki tam
živijo, in ljudi, ki so v naravnem
okolju predvsem gostje. Človeška
mesta in vasi so prikazane ločeno
in v vseh štirih letnih časih:
pomlad opazujemo na travniku in
v parku, poletje na kmetiji, jesen
v gozdu za zadnjo hišo in zimo na
obrobju mesta. Kratka besedila
pojasnjujejo dogajanje.

3

IZ KNJIGE

»Vrtovi poleti rabijo veliko
vode.« ali »Ob koncu poletja
je čas za spravilo dozorelega
žita.« Ob vsakem besedilcu
pa se skriva zavihek, pod
katerim
izvemo še več. Na primer, da
zrelo žito povežemo v snope
in nato omlatimo. Otroci
bodo uživali v odkrivanju in
opazovanju številnih
podrobnosti na ilustracijah, v
besedilu,
ki opozarja na zanimivosti, pa
tudi v odkrivanju besedil pod
zavihki.
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Zgodbe o
prijaznosti
podbesedilo

2

O KNJIGI

Knjiga prelepih ilustriranih zgodb
nas bo poučila, kako pomembna
je prijaznost in kako lahko
majhna pozornost spremeni in
polepša življenje tistim, ki nas
obkrožajo.
Kako čudovite stvari zmore
majhna prijaznost!
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IZ KNJIGE

»Vrtovi poleti rabijo veliko
vode.« ali »Ob koncu poletja
je čas za spravilo dozorelega
žita.« Ob vsakem besedilcu
pa se skriva zavihek, pod
katerim izvemo še več. Na
primer, da zrelo žito
povežemo v snope
in nato omlatimo. Otroci
bodo uživali v odkrivanju in
opazovanju številnih
podrobnosti na ilustracijah, v
besedilu, ki opozarja na
zanimivosti, pa tudi v
odkrivanju besedil pod
zavihki.
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O kraljeviču,
ki ni maral
brati
podbesedilo

2

O KNJIGI
Nova slikanica Nine Mav
Hrovat z ilustracijami Suzi
Bricelj je simpatična in
poučna knjižica, ki bo
navdušila mlade bralce pa
tudi njihove starše.
Napisana je kakor nalašč
za današnji čas, ko je ob
poplavi televizijskih oddaj
in risank, tablic in mobilnih
telefonov dobrodošla
spodbuda za mlade bralce,
saj jim približa vse tiste
občutke, ki jih dobra knjiga
lahko nudi. Na zabaven
način vas bo zvabila v svet
branja in domišljije.
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IZ KNJIGE
Nekoč je živel kraljevič, ki ni
maral knjig in se ni hotel
naučiti branja. Kralj je
strokovnjaku, ki bo sina
naučil brati, obljubil, da ga
bo zasul z zlatom. Toda vse
je bilo zaman, dokler …
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Najlepše
živalske
zgodbe
podbesedilo

2

O KNJIGI
Bogato ilustrirana zbirka s
številnimi zanimivimi
živalskimi liki, ki bo mlade
bralce popeljala v svet
Ezopovih domiselnih basni
in njihovih brezčasnih
sporočil.
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IZ KNJIGE
„Vidite, vsakdo ima kakšno
dobro lastnost in vsakdo je
lahko kako koristen. Treba
je le znati prepoznati
njegove sposobnosti in jih
pravilno uporabiti,“ je
zaključil modri kralj živali.
„Sinko, levi so močnejši od
nas srn in tista zver bi naju
zagotovo ujela. Biti
pogumen pomeni, da te ni
strah pokazati svojih meja.
Če se umaknemo pred
močnejšimi od nas,
pokažemo ponižnost in
modrost,“ je rekel jelen.
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Če prideš na
Zemljo
podbesedilo
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O KNJIGI

Če prideš na Zemljo moraš vedeti
nekaj stvari. Živimo na različnih
krajih. v vseh vrstah domov, v
različnih družinah.Vsak od nas je
drugačen. Vsi pa smo čudoviti. In
skupaj si delimo naš čudovit
planet.
Tisoče otrok, ki jih je pisateljica
Sophie Blackall spoznala na
potovanjih po svetu, ji je dalo
navdih, da je ustvarila čudovit
vodnik po našem domačem
planetu. Pričujoča knjiga je poziv k
temu, da skrbimo tako za Zemljo,
kot drug za drugega.
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IZ KNJIGE
Zaradi nekaterih bacilov
lahko zbolimo. Zbolimo
lahko tudi, če pojemo
strupeno gobo, vdihujemo
dim, ali če nas ugrizne opica,
imenovana loris.
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20 izjemnih
mislecev, ki so
spremenili svet

podbesedilo

2

O KNJIGI

Dvajset zgodb o ljudeh z velikimi
sanjami, sijajnim talentom in
izjemno vzdržljivostjo, ki so postali
veleumi.
Vendar so bili tudi oni nekoč
otroci, ki so dobivali slabe ocene v
šoli, se veliko igrali in se na svoji
življenjski poti soočali z mnogimi
ovirami in težavami. Skrivnost
njihovega uspeha je, da niso nikoli
nehali uporabljati svoje glave.
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IZ KNJIGE

Leonardo da Vinci
Ko živo bitje ali tihožitje pritegne tvojo
pozornost, ga skušaj narisati.
Albert Einstein
Prepusti se domišljiji.
Aristotel
Z občudovanjem glej na svet.
Bill Gates
Določi si cilj in vloži vso energijo v to, da
ga presežeš
Sigmund Freud
Ne ustavi se pri tem, kako je nekaj videti,
vedno vprašaj za razlog, da je tako.
Louis Pasteur
Čim več se nauči o človeškem telesu in
njegovem delovanju.
Antoni Gaudi
Verjemi vase in nikoli ne izgubi volje.
Rita Levi Montalcini
Vedno glej na svetlo stran, to je skrivnost
sreče.
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Športopedija

podbesedilo

2

O KNJIGI

Športopedija je vodnik po svetu
športa: od ekipnih športov do
borilnih veščin, motošportov,
atletike … Popeljala te bo skozi
zgodovino, predstavila osnovna
pravila, pripomočke in opremo. V
knjigi so predstavljeni tudi manj
znani športi, kot sta kabadi ali
boccia.
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IZ KNJIGE

Ljudje se ukvarjajo s športom
odkar hodijo po svetu. Vedno
so se želeli pomeriti z drugimi,
bodisi posamično bodisi kot del
ekipe. Ob stoterih športih vsak
lahko najde nekaj zase. Vsak
šport je edinstven, vsak zahteva
različne spretnosti: hitrost,
moč, inteligenco, mentalno
trdnost. Nekaj pa je skupnega
vsem: vsakdo lahko sodeluje.
Šport ne dela razlik; vseeno je,
kdo si, od kod prihajaš in kaj
imaš. Še več, nekateri največji
športni zvezdniki izvirajo iz
najbolj revnih predelov sveta.
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Brez črtne kode

podbesedilo
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O KNJIGI

Štirinajstletna Amina šiva v delavnici v
Bangladešu. Želi si boljšo prihodnost,
vsaj za svojo mlajšo sestrico. Zato na
skrivaj pošlje v svet klic na pomoč.
Tudi Víktor je star štirinajst let, živi v
Barceloni, hodi v šolo, osamljen je in
skoraj nevede klice na pomoč. Ko pa
najde Aminin SOS, si zada nalogo.
Pomagal bo neznancu, ki ju ločuje
8166 kilometrov zračne razdalje.
Nemogoča naloga? Bo premagal
razdaljo, dosegel cilj?
Mladinski roman govori o dveh
svetovih, ki sta v resnici en sam. Je
roman nemoči in moči, obupa in
upanja, izgube in prijateljstva.
Neizmerne ljubezni in empatije.

3

IZ KNJIGE

Shima je vesela, ker ve, da bo
kmalu delala z mano. Misli, da se bo
v šivalnici sredi vsega tistega
pisanega blaga in najrazličnejših
sukancev neznansko zabavala. Naj ji
še tako razlagam, da je delo v
šivalnici težko in da noben otrok,
ne ona ne jaz, ne bi smel delati tam,
me ne posluša. Govorim ji, da se ne
bo mogla več igrati s prijatelji iz
šole, da se mogoče nikoli ne bo
naučila brati in pisati, kot je treba,
da se bo pri šivanju neštetokrat
zbodla z iglo v prste in da jo bo
gospod Nahir strašansko nadrl, če
bo naredila kaj narobe.
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Sončnica

podbesedilo

2

O KNJIGI

Lepa, ganljiva zgodba o strpnosti,
sočutju in premagovanju ovir. Ajda in
Voranc sta najboljša prijatelja in
sošolca. Vsak dan skupaj hodita v šolo
in iz nje, družita pa se tudi v prostem
času. Ajdina družina je premožna, a
Voranc in njegova mama, ki živita
mnogo bolj skromno življenje, sta pri
njih vedno dobrodošla. Stanujejo na
lepi ulici, ki jo kazi le stara, zapuščena in
razpadajoča vila. Nekega dne Ajda in
Voranc na poti v šolo pred njo srečata
nenavadno žensko s klobukom, v
katerega so zataknjene sončnice.
Čudno se premika, čudno govori in
trdi, da je razpadajoča vila Anna njen
dom. Le od kod se je vzela? In kdo
pravzaprav je? Kako sploh živi?

3

IZ KNJIGE

Dom te vedno najde. Ti misliš,
da si ga našel, o, pa ni tako!
On te najde. Dom reče: Hop!
Pa te imam! Jaz sem tvoj dom
rom pom pom. In ti boš v
meni doma, ha, ha, ha! Zato
imam danes sončnico na
obrazu, zato imam tako
sončen obraz. Pravzaprav,
pomislim, ženska je malo čez
rob, ne malo, kar precej,
ampak to, kar govori, je pa
zelo lepo. In vem da tudi
Voranc misli tako.

