NOVO V KNJIŽNICI

John Green: Katherine, Katherine
Čudežni deček Colin Singleton je obseden z anagrami.
Serijsko se zaljublja v dekleta, ki jim je ime Katherine, ko mu
nogo da že devetnajsta, pa se odloči temu napraviti
konec. Da bi si razbistril glavo in v miru sestavil matematični
izrek, ki bi predvidel prihodnost vseh njegovih morebitnih
zvez v prihodnosti, se s prijateljem Hassanom odpravi na
razburljivo potovanje ...
Humorni roman izjemno uspešnega ameriškega pisatelja
Johna Greena (1977), ki vas bo nasmejal do solz, je bil leta
2007 uvrščen med finaliste za nagrado Michael L. Printz in
nagrado Los Angeles Times Book Prize.
Starostna skupina: 8., 9. razred

JOZUA DOUGLAS: Pošastni učitelj plavanja
Lev je čisto običajen fant. Ni pretirano nadarjen. Poje za eno figo.
Slabšega športnika od njega ni. Ples: pozabi. In kadar nariše
svojega očeta, so vsi prepričani, da je na risbi opica. A gospod
Sivec verjame vanj. »Lev,« mu dostikrat reče, »nekoč boš slaven.«
Lev se ob tem le kislo nasmehne. Toda gospod Sivec misli resno.
Hoče, da njegov sin postane superzvezda! Junak, odličnik, prvak!
Tako izjemen izjemnež, da se bo celo sredi džungle našel kdo, ki
bo rekel: »Lev Sivec? Ja, seveda ga poznam!« Gospod Sivec si na
vse kriplje prizadeva, da bi on ali pa njegov sin dosegla kaj
izjemnega, in za to je pripravljen storiti marsikaj. Levu to v resnici
uspe, čeprav si njegov oče niti v sanjah ne more predstavljati, kako
…
Za napeti in zabavni roman Pošastni učitelj plavanja je nizozemski pisatelj Jozua Douglas
(1977) leta 2013 prejel nagrado Hotze de Roosprijs za najbolj priljubljeno knjigo med
osnovnošolci nizozemske občine Zaanstad.
Starostna skupina: 5., 6., 7. razred

DAVID WALLIAMS: Vsi ti brezupno obupni otroci
Deset slastno srhljivih zgodb od enega najbolj priljubljenih
avtorjev
za
otroke
ta
hip!
Ste pripravljeni na srečanje z brezupno obupnimi otroki? Si
upate spoznati slinavega Slinka, cmeravo Cilko, ušivega Šimeta,
migetavo Minko, smrkavega Sandija, nemarno Nedo, Braneta
Udava, pukajočo Punči, resnega Resnika in Zofijo na zofi? Le
pogumno!
Starostna skupina: 3., 4. in 5. razred

DAVID WALLIAMS: V naši šoli je kača!
Miranda je bila rada nekaj posebnega. Zato na dan, ko so
otroci lahko prinesli v šolo domače ljubljenčke, ni prinesla
kanarčka ali mucka, ampak pitonko Penelopo. Otroci so se
lepo igrali s kačo, dokler ni prišla ravnateljica, prepovedala
kači zadrževanje v šoli in jo zaprla v pisarno. Penelopa se
seveda ni strinjala z njo … Uf, zabava se je komaj zdaj dobro
začela!
Starostna skupina: 1., 2. in 3. razred

ANJA ŠTEFAN: Sadje z naše ladje
Pesnica, pisateljica in pripovedovalka ljudskih pripovedi Anja Štefan in
slikarka Jelka Reichman sodita med najboljše in tudi najbolj priljubljene
sodobne slovenske avtorje za otroke. Skupaj sta ustvarili slikanice
Lešniki, lešniki, Lonček na pike, Sto ugank, Še sto ugank, ki spadajo v
klasiko slovenske književnosti.
Slikaniška zbirka pesmi Sadje z naše ladje nas bo popeljala v svet
otroške igre, radovednosti in veselja.
Primerno za: 1., 2. in 3. razred

