Sedeti pri miru kot žaba (KNJIGA IN CD)
Eline Snel
Enostavne meditacijske vaje, ki vašemu otroku (v starosti med
5 in 12 let) pomagajo spopasti se s tesnobnostjo, izboljšati
koncentracijo in obvladovati težavna čustva.
Čuječnost – kakovost pozornosti, ki združuje popolno zavedanje
skupaj s sprejemanjem vsakega trenutka točno takšnega,
kakršen je – pridobiva med strokovnjaki za mentalno zdravje
čedalje več zanimanja. Ta izjemna knjiga, namenjena otrokom
in njihovim staršem, je čudovit uvod v meditacijo čuječnosti. Na
preprost in dostopen način opisuje, kaj je čuječnost in kako
lahko vaje, ki temeljijo na čuječnosti, otroku pomagajo, da se
umiri, postane bolj osredotočen, lažje zaspi, preneha skrbeti,
obvlada jezo in na splošno postane bolj potrpežljiv in pozoren.

VSE
Martin Marc
Izpod prstov priznanega pisatelja in ilustratorja Marca Martina
prihaja prismuknjena, podatkov polna pustolovščina za
radovedne
svetovne
popotnike
–
mlade
in
stare.
Pridruži se nam na vodenem potovanju okoli sveta od Hongkonga
do Amazonke in od Ulan Batorja do Antarktike ter odkrij mnogo
stvari, ki naredijo vsak kraj edinstven. Leni lenivci, pisane krave,
slastne slaščice, osupljiva obzorja, grozljiva gneča, večni vrvež,

plenilski pavijani ... Presenetilo te bo, kaj lahko odkriješ
spotoma!
Enciklopedična slikanica Vse je vizualna poslastica, ki vabi k
raziskovanju osupljivih krajev, presenetljivih podrobnosti in
kopice življenjskih dejstev in podatkov, ki se razlivajo po njenih
straneh. Barvite in podrobne ilustracije bralca kar same vabijo
na pot v oddaljene kraje ali pa vsaj k dodatnemu odkrivanju
znamenitosti, ki jih skrivajo, in navdušujejo mlade in odrasle
bralce.
Zgodbe o Kati. Ogrlica in darilo
Libby Gleeson
V prvi zgodbi zbirke si Kati nadvse želi lastno ogrlico, saj jo
imajo vse njene prijateljice. Njeni starši menijo, da se takšna
darila podarjajo samo ob posebnih priložnostih, tako da se
mora Kati domisliti nečesa drugega. Navdih pride v obliki
Katinega strica Tomaža in kompleta flomastrov.
V drugi zgodbi se približuje rojstni dan Katine mame, Kati pa se
ne sanja, kaj bi ji podarila. Po kar nekaj premišljevanja in
posvetovanja prebrisano sama dobi čudovito idejo za
rojstnodnevno darilo.
Knjigo, ki je prejela nagrado Children's Book Council of Australia
za knjigo leto za mlajše bralce, je spretno in z veliko mero
občutka za detajle ilustrirala ilustratorka Freya Blackwood.

Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača Žival
Libby Gleeson
Kati je dolgčas. Nima kaj početi, nikogar nima, da bi se igral z
njo, zato šteje dežne kapljice. Ko je že prepričana, da je nič in
nihče ne more razvedriti, se ji posveti zamisel. Kako lahko je
najti prijateljico! In nenadoma iz njene sobe nastane grad.
V drugi zgodbi si Kati želi imeti domačo žival. Oče in mama se s

tem ne strinjata. Kati tuhta in tuhta in ugotovi, da je izpolnitev
njene želje lahko prav blizu in preprosta.

Črna kraljica
Michael Morpurgo
Billy kmalu po selitvi v novo hišo spozna, da ima sila nenavadno
sosedo, ki jo vsi kličejo Črna kraljica. Ves čas je oblečena v črna
oblačila, kot bi ravno prišla s pogreba, sledi ji črn maček, na glavi
ima nenavaden črn klobuk in večino časa preždi v svoji hiši.
Nekega dne jo Billyju zagode sestrin zajček Prijateljček – lump
se namreč izgubi. In to kam? Na sosedin vrt! To mu pove kar
Črna kraljica sama, ko mu z zajcem pobinglja čez ograjo. Od
blizu je še bolj čudaška in Billy se boji, da ga bo uročila ali kaj
podobnega. Potem pa mu predlaga nekaj nepredstavljivega. Bi
poskrbel za njenega mačka, medtem ko je ne bo doma? Prav,
ampak Billy se ne more upreti, da ne bi pokukal tudi v notranjost
hiše, čeprav mu je to prepovedala. Vsepovsod vidi šahovnice.
Kdo je pravzaprav Črna kraljica in kakšno igro igra?
Zvezek in brezvezek
Nataša Konc Lorenzutti
Kako je bilo v šoli? V redu. Kakšna je učiteljica? V redu. Prvošolka
Nika je izpilila svoj odgovor na vprašanja o šoli do popolnosti.
Tako kot vsak šolar, ki ga pozna. In na to je strašno ponosna.
Aha, kdo je Nika? Junakinja nagrajene knjige Kdo je danes
glavni, ki ji niti v šoli niti doma nikoli ni dolgčas. Ilustrirana zbirka
zgodbic Zvezek in brezvezek je nadaljevanje zgoraj omenjene in
s priznanjem zlata hruška nagrajene knjige.

GROZNOVILCA V HUDI HOSTI
Janja Bauer
Proti Hudi hosti je letelo nekaj čudnega. Majhen zakrpan balon
s čajnikom namesto košare. Zapletel se je v trnove robide in
obtičal. Pokrov čajnika se je s treskom odprl. Ven je prilezlo
malo bitje, namrščeno. Strašansko besno. V poletni oblekici in s
čepico, iz katere sta rasli nekakšni rogovili. Groznovilca!
Prebivalci Hude hoste še slutijo ne, kaj jih čaka.

Preživetje
Igor Karlovšek
Najstnik Simon je up slovenskega smučanja, tudi v
mednarodnem okolju se uvršča na najvišja mesta na
smučarskih tekmovanjih, potem pa doživi prometno nesrečo.
Zanj je smučanja konec. Njegov oče se s tem ne more
sprijazniti in Simon ima zato občutek, da je za očeta postal
slabič. Da bi se izkazal in bi mu oče dal priznanje, se odloči, da
bo med počitnicami mesec dni preživel v gozdu brez vseh
civilizacijskih pomagal. To ni tako preprosto, kot si je
predstavljal, a tretji teden se je življenja zunaj civilizacije že
navadil. Takrat naleti na dvanajstletno deklico, ki ubeži svojim
ugrabiteljem. Simon ji pomaga rešiti se.
Gre za pustolovsko-kriminalni mladinski roman, ki vešče
opisuje način preživetja v naravi, natančneje v kočevskih
gozdovih. Roman se problematike odraščanja loteva prek
napete pustolovske zgodbe ter odlično združuje dva pola
preživetja – naravnim in človeškim oviram navkljub.

VSE, VSE
Nicola yoon
Madeline je alergična na ves svet. Pa ne v prenesenem
pomenu. Zaradi bolezni ne sme iz hiše, pravzaprav ni bila zunaj
že 17 let. Edini dve osebi, s katerima je v živem stiku, sta
mama in medicinska sestra Carla. Toda nekega dne se v
sosednjo hišo vseli družina in z njo fant njenih let. Medtem ko
ga Madeline opazuje skozi okno, se njen in njegov pogled
ujameta. Fantu je ime Olly in ne traja dolgo, ko naveže stik s
skrivnostno sosedo. Od prvega dne je jasno, da bo to, kar sledi
katastrofa. A ne takšna, kakršne se je je bala Madeline.

