
     

  OKTOBER in NOVEMBER 2021   

  

 1 

 

Strokovna literatura 
 

 

SLOVENŠČINA: 
 A. Goljevšček: POD PREŠERNOVO GLAVO (gradivo za Cankarjevo tekmovanje) 
 F. Lainšček: KURJI PASTIR (gradivo za Cankarjevo tekmovanje) 
 A. Kermauner: VSE JE V NAŠIH ROKAH (Gluhota sodi med najtežje invalidnosti. 

Komunikacijske ovire, nezmožnost interakcije z okoljem zaradi okvare ali polne izgube sluha so 
vzrok različnih oblik socialne izključenosti. Knjiga nam prinaša kretnje za posamezne besede.) 

 

MEDICINA: 
 KO SE ZGODI SAMOMOR UČENCA ALI DIJAKA (smernice za postvencijo v šoli) 

 

VRTNARSTVO: 
 OZELENITEV STREH IN VERTIKALNIH POVRŠIN 

 

KMETIJSTVO: 
 POGOSTE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI RASTLIN 

 

ŠOLSTVO: 
 S. Cvetek: NA ŠTUDENTA OSREDINJENO POUČEVANJE: priročnik za visokošolske 

učitelje (Priročnik opisuje in skozi spoznanja znanosti učenja ter primere inovativnih poučevalnih 
praks utemeljuje načela in koristi na študenta osredinjenega učenja, ki danes predstavlja splošni 
okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah.) 
 

 S. Cvetek: OSNOVE VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE (Je prvo celovito in tematsko 

zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu 
usposabljanju ter profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in 
visokošolskih ustanov.) 

 

  



     

  OKTOBER in NOVEMBER 2021   

  

 2 

 

Leposlovje 

 
 L. Foley: SEZNAM GOSTOV (Zapeljivo zamotana kriminalka o poročnem slavju, ki se 

sprevrže v nekaj temačnega.) 

 A. Gabriel: HVALA, GOSPOD DIOR (Mlada ženska v povojnih letih išče svojo srečo v Parizu 
in spozna Christiana Diorja.) 

 M. Marly: EDITH PIAF (Edith Piaf uteleša voljo do ljubezni kot nihče drug in gre v svojem 
ustvarjanju in življenju do konca.) 

 D. Silva: PORTRET VOHUNKE (Zgodbe o skrivnostnem vohunu/restavratorju slik Gabrielu 
Allonu.) 

 D. Silva: PADLI ANGEL (Sijajna zgodba…vznemirljiv, akcije poln triler.) 

 D. Cole: KONČNICA (Kriminalka, ki vas zasvoji in vam ne pusti zadihati.) 

 C. Bernard: FRIDA KAHLO (Preplet ljubezni, sovraštva in bolečine, ki je zaznamoval 
slikarkino življenje.) 

 S. de Valasco: TIGROVO MLEKO (Roman o odraščanju in težavah, ki jih prinesejo najstniška 
leta. Hudo je, ker je meja med svetom, ki smo ga doživljali kot otroci in svetom odraslih, na 
katerega še nismo čisto pripravljeni, zelo tanka.) 
 


