
- Knjižne novosti v mesecu januarju za učitelje: 

DANES se učimo zunaj : priročnik za dejavnosti v naravi 

 

Danes se učimo zunaj je priročnik, v katerem so zbrane raznolike naloge iz naravoslovja in 
športa in je namenjen vam, učiteljem in vzgojiteljem in vsem tistim, ki skupine otrok pogosto 
vodite v naravo. V njem boste zagotovo našli ideje tudi starši in ostali, ki otroke radi popeljete 
ven, na prosto, na sveži zrak. Ko se odpravite, vzemite s seboj tudi priročnik,  ki ga imate sedaj 
pred seboj, potem pa naravo skupaj navdušeno raziskujte, doživljajte njene lepote, se v njej 
sproščeno igrajte, prijetno družite in veselo zabavajte. Zagotovo boste v njem vedno našli 
kakšno nalogo ali vsaj idejo, ki vas bo spodbudila, da naravo skupaj z otroki spoznate na nov, 
drugačen način. Prilagodite naloge svojemu okolju, izpeljite jih po svoje in vsakič drugače. 
Otroci vam bodo hvaležni. 

Narava je tam, 
kjer dolgčas ne obstaja. 
Je vsak trenutek drugačna 
in vedno privlačna, 
je navdih za ideje, 
nam bogati življenje, 
nas vedno kaj novega nauči, 
če le imamo odprte oči. 

Odprimo oči in se odpravimo v najlepšo in najboljšo učilnico na svetu – naravo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Knjižne novosti v mesecu februarju za učitelje: 

DOLINAR, Gregor: Mednarodni matematični kenguru 2012-2016 

 

V knjigi Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, ki je peta zbirka nalog s tega 

tekmovanja, so zbrane naloge in rešitve le-teh s tekmovanj v letih 2012, 2013, 2014, 2015 in 

2016. Osnovna naloga tekmovanja Kenguru je popularizacija matematike. Zanimiv, zabaven in 

igriv način zastavljanja matematičnih problemov je pripomogel, da je Mednarodni 

matematični kenguru najbolj množično mednarodno matematično tekmovanje, ki se ga je leta 

2016 udeležilo več kot 6 milijonov tekmovalcev iz več kot 60 držav sveta.  
 

Za konec pa dve knjižni novosti za mlade ekološke vrtnarke in vrtnarje: 

UCMAN, Renata: Ekološka zelišča : za male vrtnarje 

Pred vami je priročnik za ekološko vrtnarjenje na zeliščnem vrtu. Naj vam bo v pomoč pri 

sejanju in sajenju, vzgoji in negi, pa tudi pri nabiranju, sušenju in shranjevanju zelišč, 

začimbnic in dišavnic.  

 

UCMAN, Renata: Ekološki zelenjavni vrt : za male vrtnarje 

Pred vami je priročnik za ekološko vrtnarjenje na zelenjavnem vrtu. Vsebuje številne koristne 

nasvete, kako boste zelenjadnice posejali ali posadili v mešanih posevkih z dobrimi sosedi na 

vrtu, jih ekološko vzgajali in negovali ter tako sami pridelali zdravo, okusno in raznovrstno 

zelenjavo. 

 


