NOVOSTI V KNJIŽNICI

MAREC

Kako igrati nogomet
Obvezno branje za vse nogometne navdušence!
Knjiga Kako igrati nogomet je polna nasvetov, trikov in taktik, ki ti
bodo pomagale, da boš boljši igralec.
 Fotografije te KORAK ZA KORAKOM vodijo skozi osnovne nogometne veščine
 Uči se od najboljših igralcev sveta v rubriki STROKOVNJAKI
 Postani BOLJŠI IGRALEC z NASVETI in TAKTIKAMI

Moj dedek
David Bedford
Nekega toplega in sončnega popoldneva je šel mali medvedek
z dedkom medvedom na sprehod ob reki…

Moja babica
David Bedford
Mali ježek in njegova babica sta se rada skupaj igrala skrivalnice.
Nekega dne je babica šla iskat malega ježka ...
In ježek se je skril! S tačkami si je prekril usta, da ga babica ne bi
slišala, kako se hihita…

Ljubezen
Mat de la Pena
Slikanica, ki se je v samo dveh tednih po izidu v ZDA januarja
2018 zavihtela na prvo mesto lestvice knjižnih uspešnic New York
Timesa, otroke in odrasle navdušuje z izjemnimi ilustracijami in
čudovito zgodbo ljubezni v najlepših, pa tudi težkih trenutkih
življenja. Otrok začuti, da njegovim najbližjim ni vseeno zanj in da
v družini vedno lahko najde zavetje in podporo.
Večkrat nagrajeni avtor Mat de la Pena (za knjigo Last Stop on Market Stret je prejel
Newberyjevo medaljo – najvišje priznanje ameriških knjižničarjev za otroško književnost) in
ilustrator mnogih knjižnih uspešnic Loren Long sta skrbno izbrala vsako od sedemnajstih
velikih ilustracij. Z njimi sta podkrepila pomen besed ali opozorila na dodatno razsežnost
posamezne situacije.
Ljubezen v tej brezčasni slikanici postane melodija, ki prežema celotno življenje in v stiski
vzbuja upanje. Avtor neprizanesljivo poseže tudi v mračne situacije in kaže pot do najsvetlejših
zvezd.

Medved in miška 3
Majda Koren
Medved in miška se tokrat preizkušata v različnih poklicih in
izumljata, bolj ali manj uspešno, nove naprave. Knjiga ohranja
isto obliko kot prejšnji dve, namenjena pa je najmlajšim bralcem,
saj s svojo preprosto govorico in velikimi tiskanimi črkami nagovarja
otroke, ki se šele podajajo v bralno avanturo.

Garfield, kdo bo koga
Jim Davis
Malo je ljubiteljev stripov, ki jih ne bi prevzela nostalgija
ob pogledu na najbolj slavnega mačka na svetu. Izpod peresa
Jima Davisa. Danes Garfieldove stripe objavlja več kot 2400 časopisov,
doživel pa je tudi že upodobitve v obliki risank in filmov (glas v zadnjih dveh
filmih mu je posodil Bill Murray, v slovenski sinhronizaciji pa priljubljeni Jurij Zrnec).
V seriji Garfieldovih največjih uspešnic se nam obeta 12 knjig, v katerih bo skupaj zbranih 1500
najboljših stripov iz njegove dolge zgodovine. Vsekakor obvezno branje za vse, ki želijo dozo
smeha na račun bizarnih a domiselnih prigod.

Dnevnik nabritega mulca: Letovanje
Jeff Kinney
Gregova družina se je odpravila na letovanje. Mrzlo vreme je bilo pred vrati in
Tepeževi sklenejo, da bodo začasno pobegnili v tople kraje, v letovišče, kjer se
bodo dodobra spočili, se sprostili in si napolnili baterije. Toda kmalu ugotovijo,
da tropski raj ni tako rajski, kot so pričakovali. Sončarica, težave s prebavo in
nenehne invazije strupenih bitij z vseh koncev in krajev grozijo, da bodo uničili
to idilično družinsko letovanje. Bodo sploh kaj imeli od dopusta ali pa bo njihovo
letovanje na otoku epsko zanič? Dnevnik Nabritega mulca je mednarodna
uspešnica, ki že leta kraljuje na mednarodnih lestvicah in po kateri je bil posnet uspešen film.
V zbirki je do leta 2019 izšlo že 13 delov.

Švrk in tat s pasje razstave
Lesley Gibbes
Švrkovo srce pospešeno utripa. Na zadnjih
treh pasjih razstavah so ukradli tiaro za zmagovalca, zato mora danes Švrk
globoko pod krinko. To bo njegov prvi primer v vlogi tajnega policijskega psa in
obeta se prava uganka. Jima bo z Žužo Žur uspelo zalotiti tatu draguljev pri delu?

Švrk in reševanje na pasji akademiji
Lesley Gibbes
Švrk začne izobraževanje za policijskega psa pod krinko. Preizkusi za
policijske pse so bili zahtevni, pasja akademija bo še zahtevnejša,
Švrk in njegova nova prijateljica Žuža Žur pa sta dobila še posebno
detektivsko nalogo. Precej psov pripravnikov se je namreč že poškodovalo
med pasjim treningom, zato so bili poslani domov. Stražmojster Strogov je
prepričan, da ni šlo samo za nesrečna naključja, in želi odkriti storilca, ki se skriva za vsemi
nesrečami. Švrk in Žuža morata rešiti skrivnost ali pa ne bosta nikoli postala policijska psa pod
krinko. Jima bo uspelo?

Švrk in torbičar ugrabitelj
Lesley Gibbes
Švrk je uspešno rešil svoj prvi pravi primer pod krinko, njegova
naslednja naloga pa je bolj osebne narave. Ugrabljena sta bila že
dva psička, ki jih zvezde prenašajo v torbicah. Naslednja slavna žrtev
pa Švrku veliko pomeni: to je njegova sestra Rozi. Švrka, Žužo in
Amadeusa spremenijo v pasje manekene, ki nastopajo na predstavitvi nove ovratnice. Ta naj
bi kužke ščitila pred ugrabitelji. Pa jih res?

Julianova zgodba
R. J. Palacio
Skoraj tri leta mineva, odkar smo dobili slovenski prevod mednarodne
uspešnice in prejemnice mnogih mednarodnih nagrad za kakovostno
literaturo, Čudo. August Pullman se je rodil s hudo deformacijo
obraza in do desetega leta preživel številne operacije. Vsi, ki ga
prvič vidijo, strmijo vanj. Nekateri se ob pogledu na njegov obraz celo
zdrznejo in zgrozijo. Manjši otroci pred njim celo zbežijo. Večina od njih se boji njegovega
dotika. Zgodbo Čudo nam pripovedujejo August sam, njegova sestra ter nekaj prijateljev.
Sedaj je pred nami še druga plat zgodbe - Julianova zgodba. Julian je do novega sošolca
Avgusta nesramen, pači se mu za hrbtom, v omarici mu pušča žaljiva sporočila, izmisli si
"igro", pri kateri si mora tisti, ki se dotakne Avgusta, umiti roke. Kako na medvrstniško nasilje
odreagira šola? Kako se odzovejo Julianovi straši? In kdo pomaga Julianu, da se iz napak nekaj
nauči?

Charlottina zgodba
R. J. Palacio
Charlottina zgodba prinaša dekliški pogled na dogodke v Beecherjevi osnovni
šoli, ki jo v petem razredu začne obiskovati tudi August Pullman, fant s hudo
deformacijo obraza. Kako dekleta sprejmejo prihod novega sošolca in kaj
menijo o nesramnem obnašanju nekaterih sošolcev? Zakaj je Charlotte do
Augusta zadržana? Katera dekleta so »popularna« in katera niso? V čem je
Summer drugačna od Charlotte? Kaj se zgodi, ko Ximena povabi Charlotte in
Summer, naj prespita pri njej? In kaj Charlotte na koncu spozna v pogovoru z ravnateljem?

Princeskin dnevnik: Princeska na zabavi
Meg Cabot
Dijaški svet, ki mu Mia predseduje, nenadoma ostane brez prebite pare.
A grandmere se domisli odštekanega načrta za zbiranje denarja, ki bo Mii
prinesel gledališko slavo in jo popeljal v ljubezensko razmerje z najstnikom,
ki pa ni njen fant. Nič čudnega, da se Michaelu Mia zdi zmešana ali vsaj ne preveč zabavna. Ali
je mogoče, da se Mia, skorajšnja zvezda odrskih desk, predsednica dijaškega sveta in bodoča
vladarica Genovije, ne zna zabavati?

Ne čutim se
Jana Frey
Elina se je nepričakovano uvrstila v naslednji krog pevskega tekmovanja.
Njeni novi oboževalci so navdušeni, ona pa se počuti vedno bolj prazno,
ne ve več kdo je, niti kaj si želi. V brezizhodnosti se zateče k samopoškodovanju.
Ko jo opazi član žirije, se Elina zbliža z njim. Prepričana je v ljubeč odnos –
saj zaradi svoje čustvene lakote in želje po zaščiti ne vidi, da ji je ponujena
le bežna avantura. V trenutku, ko se je prisiljena soočiti z grozo pred
zapuščanjem, se njen nestabilni čustveni svet do konca zdrobi. Jana Frey
realistično in občutljivo pripoveduje o dolgotrajni motnji v osebnostnem delovanju
(borderline), s katero se mora spopasti nadarjena deklica in o njenem ponovnem vračanju v
zdravo življenje. ...

Neskončni stolp želv
John Green
Šestnajstletna Aza nima namena raziskovati skrivnostne smrti milijarderja
Russlla Picketta, a v igri je nagrada v vrednosti sto tisoč dolarjev in
njena najboljša, neustrašna prijateljica Daisy si želi rešiti primer.
Aza se trudi. Poskuša biti dobra hčerka, dobra prijateljica, dobra
učenka, punca in celo dobra detektivka, hkrati pa preživeti v vse bolj
zgoščeni spirali lastnih misli.
Ko se zdi, da gre vse samo še navzdol, se vendar pojavi upanje …
Težko pričakovani roman Neskončen stolp želv izjemno priljubljenega Johna Greena (1977) je
Iskrena pripoved o duševni motnji, s katero se vse življenje spopada tudi avtor sam. Ustvaril
je najbolj zrelo delo doslej, ki so ga za svojega nemudoma vzeli bralci po vsem svetu.

Rafa
Rafael Nadal in John Carlin
Ko je pri osmih letih zmagal na prvenstvu Balearskih otokov,
je postala španska teniška javnost pozorna na tihega in plašnega
dečka iz majhnega otoškega mesteca na Majorki, ki je od štirih let
dalje s stricem Tonijem vsak dan igral tenis. Ko je z osemnajstimi leti
usodno pripomogel k zmagi Španije na Davisovem pokalu, pa ga je
spoznala tudi svetovna teniška javnost in ga v letih, ki so sledila,
vzela za svojega.
Odlična knjiga, ki ponuja vpogled v zakulisje vrhunskega športa in pojasnjuje, kako se
vljudni in prijazni Rafael na teniškem igrišču spremeni v gladiatorja, ki se do zadnjega
bori za vsako žogo.

Moč neodvisnega razmišljanja
Ian Gilbert
Šolsko in domače okolje, odnosi, navade in izkušnje … vse to
na nas vpliva do te mere, da ravnamo po uveljavljenih vzorcih.
Bolj ali manj se držimo ustaljenih prepričanj in ne razmišljamo
povsem neodvisno.
Avtor vas spodbuja, celo izziva, da postavite pod vprašaj svoje dosedanje načine razmišljanja
in delovanja. Ponuja vam »miselna hranila«, ki jih lahko uživate vsak dan. Predstavlja vam
ustvarjalna in inovativna izhodišča in izzive, ki vam bodo v pomoč pri iskanju novih rešitev,
hkrati pa bodo širili vaša obzorja.
Knjiga vas ne bo spremljala le pri delu v šoli, ampak v vašem celotnem vsakdanu. Pomagala

Komunikacija – ključ do uspeha
John West, Dave Harris
Obstaja več pristopov k vodenju, a prav vsi zahtevajo
veliko mero medsebojnega zaupanja in sodelovanja, kar je
mogoče vzpostaviti le z učinkovito komunikacijo. Priročnik
temelji na tem nespornem dejstvu in ponuja 149 preverjenih
predlog za vodenje konstruktivnih pogovorov in sestankov, ki
pripeljejo do dolgoročno najboljših rešitev. S pomočjo teh preprostih orodij boste kot vodja
lažje vzpostavili ploden dialog s svojimi sodelavci ter jih še učinkoviteje spodbujali, motivirali in
usmerjali.

