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GUINNESOVA KNJIGA
REKORDOV 2019
Knjiga predstavlja raznolike talente z vsega sveta,
katerih sanje iz lanskega leta so se uresničile.
Zbira dosežke posameznikov, skupin, živalske rekorde,
rekorde v naravi, znanosti… Še posebej pa se jim
posveča letošnja izdaja, saj je njena osrednja tema
gibanje ustvarjalcev/izumiteljev. Del knjige Spoznajte
ustvarjalce obsega 23 strani in predstavlja ustvarjalce za
naslednjimi rekordi: največji vozni šestnožni robot,
največja vodna pištola, najhitrejši reaktivni gokart in še
več podobnih. Guinnessova knjiga rekordov spodbuja
ljudi, da spoznajo svojo unikatno nadarjenost in talent
ter ju uresničijo.

HRTI NA SPREHODU
Nina Novak Kerbler
Glavna junaka slikanice sta posvojena hrta Tom in Kim,
ki sta nekoč tekmovala na pasjih dirkah. Čeprav v
preteklosti njun vsakdan ni bil vselej obsijan s soncem,
zdaj že več let zajemata življenje z veliko žlico in počneta
vse to, kar hrti obožujejo: poležavata do onemoglosti,
grizljata »kostke«, prežita na mačke in hodita na dolge
sprehode. Še vedno pa se najraje od vsega crkljata.
Nekega dne pa na sprehodu srečata prestrašeno hrtico
Lu, ki je še ne poznata …

USTAVA V STRIPU
Iz ustave izhajajo temelje vrednote in načela, na
katerih sloni tako naša osebna svoboda kot tudi
način, na katerega živimo in se razvijamo kot
skupnost. Ustava je ključna za spoznavanje naših
temeljnih pravic in svoboščin…

ŽIVLJENJE V VODI
Barbara Taylor
Vodno okolje je idealno za obstoj živih bitij,
katerih telesa so sestavljena tudi iz več kot
75 odstotkov vode. Vsebuje kisik za dihanje
živali in ogljikov dioksid, iz katerega vodne
rastline s pomočjo sončne svetlobe tvorijo
novo organsko snov.

ŽIVLJENJE V GOZDU
Barbara Taylor
Skrivnostni in očarljivi svet gozdov zmernega
pasu najdemo večinoma na severni zemeljski
polobli. V gozdovih zmernega pasu pa mora
biti rastlinstvo in živalstvo prilagojeno nenehnim
vremenskim spremembam, zlasti kritičnim hladnim
zimskim mesecem.

ČUDO
R. J. Palacio
Knjiga za najstnike, ki jo morajo obvezno prebrati
tudi vsi odrasli. In svet bo postal za odtenek lepši.
Izjemen roman, več let trdno zasidran na vrhu lestvice
mladinskih uspešnic New York Timesa, prejemnik mnogih
nagrad za kakovostno mladinsko literaturo, je osvojil že
milijone otrok in odraslih po vsem svetu. V odličnem prevodu
Boštjana Gorenca je dostopen tudi v slovenščini.

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?

JULIANOVA ZGODBA
R. J. Palacio
Julianova zgodba zdaj prinaša nov pogled na dogodke
v Beecherjevi osnovni šoli, ki jo v petem razredu začne
obiskovati tudi August Pullman, fant s hudo deformacijo
obraza. Zakaj je Julian do novega sošolca Augusta tako
nesramen? Zakaj se ga izogiba in mu v omarici pušča
listke z žaljivimi sporočili? Kako se na Julianovo obnašanje
odzove vodstvo šole? Kako pa na vse skupaj gledajo
Julianovi starši?
In kdo na koncu poskrbi za to, da Julian obžaluje svoja
neprimerna dejanja in postane boljši človek?

