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20 izjemnih
raziskovalcev, ki
so spremenili svet

podbesedilo
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V knjigi so predstavljene
življenjske zgodbe mož in žena,
ki se nikdar niso pustili ustaviti
divjim živalim, viharnim
oceanom ali velikanskim
razdaljam. Sledili so svojim
sanjam, saj so imeli v sebi tisto
gonilno silo, ki je človeštvo
pripeljala do ogromnega
napredka in neštetih odkritij
ter voljo, da gredo preko svojih
meja, da bi prvi prišli tja, kjer ni
bil še nihče.
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Leif Erikson, prvi znani Evropejec,
ki je stopil na tla Severne Amerike
Krištof Kolumb, ki je odkril Novi
svet
Vasco da Gama, ki je odprl pot do
dežele začimb
Ferdinand Magellan, ki je dal ime
Tihemu oceanu
James Cook, ki je odkril Avstralijo
Neil Armstrong, ki je prvi stopil na
Luno
Nellie Bly, prva ženska, ki je
obkrožila svet
Charles Darwin, ki je razvil teorijo
evolucije
Edmund Hillary, ki je prvi osvojil
najvišji vrh sveta
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Mladi znanstvenik
na prostem
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Raziskuj, izvajaj poskuse in odkrij sijajne
stvari, ki jih lahko počneš na travniku za
hišo.
Prižgi žarnico s pomočjo prsti, postani
najboljši napovedovalec vremena, odkrivaj
nove planete s svojim carskim
teleskopom in spoznaj, zakaj stvari delajo
'pok', 'švis' in pljusk!
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Opazuj.
Sprašuj, sprašuj.
Ugibaj, kaj se bo zgodilo
(še preden se bo zgodilo).
Izvedi poskus.
Zastavi si nova vprašanja.
Temu postopku pravimo
znanstvena metoda.
Človeštvo zgornjim
korakom sledi že
tisočletja, znanstveniki so
se z njihovo pomočjo
dokopali do odgovorov na
različna vprašanja.
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Veličastna
evolucija
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Knjiga se poglobi v to, kaj je
evolucija, kako deluje in kdo je
odkril njene skrivnosti. Pokaže
razvoj življenja od čisto prvih
preprostih oblik življenja, ki so
na Zemlji nastale pred 3,8
milijarde let, vse do neverjetnih
govorečih opic, ki planet
poseljujejo danes in jim
pravimo človeška bitja!
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Živimo v svetu, kjer se
vse spreminja. Najbolj in
najhitreje se spreminjajo
živa bitja. Spremenijo se
od enega letnega časa do
drugega, rodijo se,
odrastejo, se postarajo in
umrejo. In imajo potomce,
ki jih po smrti nasledijo.
Temu procesu rečemo
evolucija, ki je ključen del
biologije. Evolucija pojasni,
kako so nastala vsa
današnja živa bitja na
Zemlji.
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Atlas
Odkrij zavihke
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Odkrij zavihke in pod svojimi
prsti razišči ves svet.
Zemeljsko oblo prepotuj od
celine do celine. Oglej si
notranjost ognjenikov in
gejzirjev, razišči znamenitosti
ter odkrij neverjetne rastline
in živali, vključno z
zanimivostmi in podrobnimi
risbami vseh čudes sveta.
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Zemljo od severnega do
južnega tečaja seka črta, ki ji
pravimo os. Okoli nje se Zemlja
zavrti v 24 urah. Os je rahlo
nagnjena glede na lego Sonca.
Zato en del Zemlje vedno dobi
nekoliko več Sončeve energije
kot drugi del. Ko Zemlja v letu
dni potuje okoli Sonca, so
različni deli njenega površja
osončeni različno. Zato imamo
letne čase.
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Velika bitka
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Ajda, Plamen, Mila in mali Samo se
iz Soluna, kjer so preživeli zimo,
napotijo proti severu, kjer Vuk,Vlad
in Asurian še vedno poskušajo
izvleči Ahmetaja iz votline. Pred
Ognjenom stoji ogromna vojska
Lasotovega sina Vladimirja, ki želi
prevzeti poveljstvo nad vsemi
Slovani. Se bodo bratje spopadli
med seboj? Vse skupaj pa se dogaja
v senci velike bitke, ki se
neizogibno bliža. Cesar Mavricij je
odločen, da bo uničil Slovane in
Obre ali pa jih vsaj pregnal s
svojega ozemlja. Kako bo odločil
Veles, bog vojne?
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Sotočje
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Zadnja, peta knjiga v zbirki
Ognjeno pleme. Mladinska
fantastika postavljena v čas in
prostor preseljevanja narodov
konec 6. stoletja. V napetem
romanu avtor ujame burno
dogajanje tega zgodovinskega
obdobja in ga preplete s svojo
domišljijo. V zgodbo vseskozi
vstopajo pomembne
zgodovinske osebnosti in
dogodki.
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Po dolgem potovanju se
Ognjen spet sreča s svojimi
otroki.Veselje ob snidenju ne
traja dolgo. Dežela Ajdine
matere, kamor bi Ognjen rad
popeljal Slovane, je še daleč. Na
poti pa so jim Bizantinci z
maščevalnim Fokasom, pogoltni
Obri in staroste s svojimi
načrti. Njihove poti se zopet
ločijo. Naši junaki bodo
potrebovali obilico znanja,
sreče, izkušenosti, spretnosti in
srčnosti, da bi se lahko znova
srečali v deželi ob sotočju Save
Dolinke in Save Bohinjke.
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Zbrali smo
pogum
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Plebiscit za samostojno in
neodvisno Slovenijo je bil eden
pomembnejših mejnikov v
slovenski zgodovini. Hkrati je
tudi zgodba o pogumu in
enotnosti ter opomnik, da
lahko še tako velike sanje
postanejo resničnost. Kajti če
stopimo skupaj, zmoremo.
Zmoremo sanjati, zmoremo
biti pogumni in zmoremo
uresničevati sanje.
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Knjiga v obliki trialoga avtoric
pripoveduje zgodbo o prehojeni poti
do naše samostojne in neodvisne
države. Pripoveduje zgodbo o ključnih
dogodkih in ljudeh, ki so pomembno
pripomogli k osamosvojitvi Slovenije
ter tudi spomine avtoric na to
obdobje. Zgodba se začne pri vzrokih
za razpad Jugoslavije, nadaljuje se s
pripravami na izvedbo plebiscita, z
oglaševalsko kampanjo ter s podporo
slovenskih rojakov na tujem. Zaključi
se z velikim slavjem, ki je sledilo
razglasitvi rezultatov plebiscita. Knjiga
vsebuje tudi številne zgodovinske vire,
ki so spretno in domiselno povezani z
ilustrativno podobo knjige.
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Moja čustva,
tvoja čustva
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Didaktična slikanica je
namenjena otrokom od 3. do
8. leta. Vsebuje dvajset zgodb
na temo različnih čustev,
ponazorjenih s privlačnimi
ilustracijami. Zgodbe pri
otrocih spodbujajo razmišljanje
o lastnih čustvih in čustvih
drugih ljudi ter ponujajo
možnosti za pogovor o
različnih situacijah, ki jih otroci
in starši doživljamo v
vsakodnevnem življenju.
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Otrok se v razvoju sreča z
najrazličnejšimi čustvi in se jih uči
prepoznavati tako pri sebi kot pri
drugih, jih uravnavati in izražati. Takšno
znanje je nujna življenjska oprema, da
lahko v polnosti doživlja sebe in druge.
Temu danes pravimo čustveno
opismenjevanje. Starši in vzgojitelji se
včasih znajdejo pred zagato, ker je
silovitost otrokovih čustvenih izrazov
taka, da ne vedo povsem dobro, kako
se odzvati.Včasih imajo podobno
težavo tudi otroci.Včasih pa enostavno
ne vemo, kaj se nam dogaja in s
katerim čustvom imamo opravka.
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Vsak kaj zna
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Zajček občuduje žabo, ker odlično https://www.youtube.com/watch?v=80
plava.Vrana se navdušuje nad
M_2MCSvKw
zajčkovim tekom. Polž zavida vrani,
ker zna leteti. Pajek se čudi polžu,
ki ima svoj domek vedno s seboj
… V čem so sami dobri, pa ne
vidijo. Dokler v gozdu ne nastane
hrušč in trušč in je treba stopiti
skupaj. Knjiga bo rahločutno in
humorno nagovorila tako otroke
kot odrasle – morda bo spodbudila
pogovor in razmišljanje o naših
sposobnostih in zakaj smo najboljši
takrat, ko znamo sodelovati z
drugimi.
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Zoja in Zlatko na
preizkusu
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Zoja in Zlatko se vračata. Zlatko je
zdaj dovolj star, da postane
terapevtski pes, vprašanje pa je, ali
bo simpatičnemu paru tudi zares
uspelo opraviti preizkus.
Čudovita zgodba o skrbi za
sočloveka, vztrajnosti in
povezanosti.
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»Dober dan, Zoja,« me pozdravi gospa
Jamnik ob prihodu. »Tvoja mamica
pravi, da si pripravljena vzeti enega od
Belkinih mladičkov.«
»Ja, prosim,« rečem. Še prej pa Belko
močno objamem. »Živijo, Belka!«
Tako sem vznemirjena, da sploh ne
vem, katerega kužka naj izberem. »Vsi
so mi všeč,« povem mamici.
»Pa preveri, ali te bo kateri sam
izbral,« predlaga gospa Jamnik.
Tako zaprem oči in pomislim na ime, ki
bi ga izbrala za svojega psička.
»Zlatko,« zašepetam in najmanjši se
prikotali naravnost v moje naročje!
Hov zares nežno zalaja. »Delovalo je!«
rečem. »Ste tako izbrali tudi Belko?«

