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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
37

Bikova, Anna. Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "ideālu mammu" /
Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga :
Avots, 2017 (Latgales druka, SIA). - Rīga : Avots, 2017. - Rēzekne :
Latgales druka, SIA. , 2017. - 269, [3] lpp. : ilustrācijas. - Šī ir gudra,
labestīga grāmata par to, kā kļūt par labu mammu, kas savam bērnam
iemāca dzīvē būt patstāvīgam. Autore aicina padomāt, saskatīt
analoģijas un pievērst uzmanību agrākiem notikumiem un iespējām
atteikties no dažādām iepriekš pieņemtām likumībām. Grāmata
palīdzēs cilvēkiem, kuri cieš no vecāku perfekcionisma, atbrīvoties no
uzmācīgās vainas sajūtas, kas neveicina harmoniskas attiecības ar
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Самостоятельный ребенок, или Как
стать "ленивой мамой". - "Anna Bikova - populāras tīmekļa vietnes
autore" -- uz pirmā vāka. . - "Metode, kas teicami darbojas" -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Kāpēc esmu "Ideāla (slinka) mamma"? ; Vienkāršas
iemaņas ; Patstāvība kā rakstura iezīme.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

51

Āboltiņa, Baiba, 1955-. Rokasgrāmata matemātikā : vecāko klašu
skolēniem un studentiem / Baiba Āboltiņa, Karmena Liepiņa ;
redaktore Rudīte Kriķe ; dizaina autors Eduards Groševs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,
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2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 320 lpp. - Alfabētiskais
rādītājs: 316.-320. lpp. - Šajā rokasgrāmatā ir iekļauts ne tikai
teorētiskais materiāls (definīcijas, teorēmas, formulas), bet visām
tēmām
ir
sniegti
uzdevumu
risināšanas
piemēri.
Saturā: Kopas un darbības ar tām ; Skaitļi ; Daļas ; Racionālo
skaitļu kāpināšana ; Logaritmi ; Kompleksie skaitļi ; Algebriskas
izteiksmes ; Vienādojumi ; Nevienādības ; Funkcijas ;
Eksponentfunkcija, tās īpašības un grafiks ; Logaritmiskā funkcija, tās
īpašības un grafiks ; Nevienādības ar diviem mainīgajiem un to
sistēmas ; Trigonometrija ; Kombinatorika ; Statistikas elementi ;
Varbūtību teorijas elementi ; Vienādojumi un nevienādības ar
parametriem ; Matemātiskie spriedumi, izteikumi un pierādījumi ;
Planimetrija ; Vektori ; Ģeometriskie pārveidojumi ; Stereometrija.
Martina, Ruta. Dzīvnieku pasaule / Ruta Martina [teksts] un Alans
Sanderss [ilustrācijas] ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna.
- Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing, [2017].
- Malaizija. , 2017. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Mazie
pētnieki). - Laiks doties ceļojumā apkārt pasaulei un iepazīt dažādus
dzīvniekus. Atver atlokus un uzzini, kur tie mitinās, ko ēd un ko tiem
patīk darīt – tas viss šajā aizraujošajā dzīvās dabas ceļvedī!. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Animal
World.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
611
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Martina, Ruta. Mans ķermenis / Ruta Martina [teksts] un Alans
Sanderss [ilustrācijas] ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda
Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing,
[2017]. - Malaizija. , 2017. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
- (Mazie pētnieki). - Laiks iepazīt pārsteidzošo cilvēka ķermeni un
uzzināt, kas notiek zem ādas. Atver atlokus un izpēti, kā darbojas
smadzenes, kas mūsos uztur enerģiju, kā aug bērni un vēl daudz ko
citu!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosakums: My
Amazing Body.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
7.03

Ричардз, Мэри. Шедевр! Величайшие художники всех времён :
научно-популярное издание / Мэри Ричардз ; перевод с
английского Марии Петровой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп,
2017. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. , 2017. - 95, [1] с. :
ил. - (Удивительные энциклопедии). - Словарь: с. 92-93. . Указатель: с. 93. - Искусство, которое потрясло мир. Художники,
никогда не знавшие славы. Удивительные открытия: как мы
смотрим и что мы видим. Потрясающие подробности появления
на свет величайших произведений искусства. Микеланджело
превратил потолок сикстинской капеллы в небесный свод.
Брейгель посмел изобразить на полотне крестьян. Ван Гог
рискнул всем ради искусства. Кандинский переложил музыку в
живопись. Кало превратила себя в предмет искусства. Уорхол
вывел искусство в массы и штампует его на «фабрике». А что
художники делают прямо сейчас?. - 10+.

Uzdevumi ar sērkociņiem un citi atjautības uzdevumi / sastādījusi
Inta Kalniņa ; mākslinieciskā noformējuma autore Lilija Rimicāne. Rīga : Avots, [2017]. - Rīga : Avots, [2017]. , [2017]. - 86 lpp. :
ilustrācijas. - (Asini prātu!). - Šajā grāmatā apkopoti 50 varianti, kā ar
nelielu sērkociņu skaitu "palauzīt" prātu, un vai nu vienatnē, vai,
sacenšoties draugu pulkā, īsināt laiku un likt darboties atjautībai un
loģiskai domāšanai.
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Priedoliņa, Undīne, 1990-. Have Fun! : angļu valoda pirmsskolā :
rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem / Undīne Priedoliņa ; zīmējumu
autore Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2017. - Rīga : RaKa, [2017]. 2017. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Piedāvātais rotaļnodarbību
apraksts un struktūra palīdz pirmsskolas pedagogiem organizēt
pedagoģisko procesu angļu valodā. Tajā ir piedāvāti ieteikumi un
pamatojumi svešvalodas apguves nepieciešamībai. Savukārt grāmatas
saturu vispusīgi atvieglo bērnu mācības skolā. Tas aptver visas
pirmsskolas izglītības mācību saturu jomas jeb priekšmetus un ir vērsts
uz mūsdienīgu mācību procesa realizāciju. - Grāmata ir domāta
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri tiek sagatavoti skolai; pirmsskolas
pedagogiem, kuri īsteno obligātās izglītības saturu; kā arī personām,
kuras nodrošina izglītības procesu mājas apstākļos. . - Grāmata “Have
Fun!” ir radīta ar mērķi – iepazīstināt bērnus ar angļu valodu, paralēli
stiprinot kompetences dzimtajā valodā; padarīt vieglāku pāreju no
pirmsskolas
uz
skolu.
Saturā: Angļu valodas apguves process pirmsskolā ; Ieteikumi
pirmsskolas skolotājiem mācību procesa organizēšanā svešvalodā ;
Astoņi iemesli angļu valodas apguvei jau pirmsskolā! ; LESSON 1
Hello and goodbye! ; LESSON 2 A boy and a girl ; LESSON 3 The
Family ; LESSON 4 We are friends ; LESSON 5 Counting 1 to 5 ;
LESSON 6 My face ; LESSON 7 My body ; LESSON 8 Counting 6 to
9 ; LESSON 9 Colours ; LESSON 10 My house ; LESSON 11 In the
rooms ; LESSON 12 Animals ; LESSON 13 Merry Christmas! ;
LESSON 14 Winter ; LESSON 15 A snowman ; LESSON 16 Winter
clothes ; LESSON 17 My preschool ; LESSON 18 Shapes ; LESSON
19 Food for you ; LESSON 20 My feelings ; LESSON 21 At the shop
; LESSON 22 Spring ; LESSON 23 Time of the day ; LESSON 24
What time is it? LESSON 25 Days of the week ; LESSON 26 In the
Zoo ; LESSON 27 My clothes ; LESSON 28 Weather ; LESSON 29
Transporation ; LESSON 30 Happy holidays! ; Pielikumi.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Литвина, Александра. История старой квартиры / Александра
Литвина ; ил. Ани Десницкой. - Москва : Самокат, 2017. - Москва
: Самокат, 2017. , 2017. - 56 с. : ил. - Старый дом в тихом
московском переулке, шесть пролетов наверх и дверь налево - и
мы у Муромцевых. Мы вошли в старую московскую квартиру
октябрьским вечером 1902 года и остались тут на целых сто лет.
Познакомились с несколькими поколениями Муромцевых, их
соседями и друзьями, стали свидетелями встреч и расставаний,
горя и счастья, потерь и надежд, какие пережили многие семьи в
России. - 4.-6.kl.
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Āle, Florians. Kur tu esi, mazais suņuk? / Florians Āle ; Denicas
Grūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ;
redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Ķīna).
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Suņu mamma brīnās: kur tu esi, mazais suņuk? Kūtī
pie vistām? Pļavā pie govīm? Varbūt paslēpies suņa būdā? Šis ir stāsts
par mazo suņuku un viņa mammu. Grāmatiņa ar daudziem pārsteigumu
pilniem lodziņiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Wo bist du, kleiner Hund?.
Āle, Florians. Kur tu esi, mazais kaķēn? / Florians Āle ; Denicas
Grūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ;
redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Ķīna).
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Kaķu mamma brīnās: kur gan palicis viņas mazulis?
Varbūt paslēpies iepirkumu somā? Varbūt ieritinājies segā? Vai varbūt
plunčājas vannā? Šis ir stāsts par kaķēnu un viņa mammu. Grāmatiņa ar
daudziem pārsteigumu
lodziņiem.
- Pirmsskolas
vecuma
bērniem.Oriģinālnosaukums. Wo bist du, kleine Katze?.
Klik klak : es mācos ciparus / tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Egmont
Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing, [2017]. - Rīga : Egmont
Latvija. - Ķīna. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Zaķenīte
Pūciņa gatavojas dzimšanas dienas svinībām, taču darāmā vēl tik daudz!
Mazajiem gudriniekiem patiks griezt ripu un atklāt attēlus zem atlokiem.
Jautrais un izglītojošais stāsts palīdzēs apgūt ciparus un iemācīties
skaitīt!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Klik klak : es mācos krāsas / tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Egmont
Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing, [2017]. - Rīga : Egmont
Latvija. - Ķīna. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Kaķenīte
Podziņa atklāj, ka visas viņas drēbes ir zaudējušas krāsu. Viņa dodas
ceļojumā, lai tās atgūtu. Mazajiem gudriniekiem patiks griezt ripu un
atklāt attēlus zem atlokiem. Jautrais un izglītojošais stāsts palīdzēs iepazīt
krāsas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Flip Flap.
I discover the colours. - Tulkots no angļu valodas.
Lindgrēne, Astrida. Ziemassvētki kūtiņā / Astrida Lindgrēne, Larss
Klintings ; redaktore Ilze Vācere ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ;
tulkojums Aija Dvinska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 25 nenumurētas lpp. +
ilustrācijas. - Astridas Lindgrēnes izjusto stāstījumu par bērniņu, kas
piedzimst kūtiņā tieši Ziemassvētku naktī, meistarīgi un ar sirds siltumu
ilustrējis mākslinieks Larss Klintings. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Jul i stallet.
Sarkangalvīte : pasaka / brāļu Grimmu pasaku pārstāstījusi Ieva
Samauska ; māksliniece Līva Pakalne ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte.
- Rīga : Latvijas Mediji, 2017 (Dardedze hologrāfija, SIA). - Rīga :
Latvijas Mediji, [2017]. - Rīga : Dardedze hologrāfija, SIA. , 2017. - 23
nenumurētas lpp. - Brāļu Grimmu pasaku bērniem ir pārstāstījusi Ieva
Samauska: "Vai tu esi bijis lielā, biezā mežā? Sarkangalvīte mežā bijusi
jau tik daudz reižu, ka mamma viņu laiž tur vienu pašu. Bet kādu dienu
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Sarkangalvīte savā ceļā satiek vilku, iedomājies! Īstu pelēko vilku, kurš
nedzīvo vis zooloģiskajā dārzā, bet pastaigājas savā vaļā. Un nav nemaz
tik labs, kā izliekas... Bet pasakās labais vienmēr uzvar ļauno!". Pirmsskolas vecuma bērniem.
101 dalmācietis : pēc Dodijas Smitas stāsta / tekstu adaptējis Pīters
Bentlijs ; ilustrējis Stīvens Lentons ; tulkojums latviešu valodā: Aija
Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , 2017. - 30 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. - Šī ir krāšņi ilustrēta grāmata pēc iemīļotā Dodijas
Smitas stāsta par simt un vienu dalmācieti. Kad Pongo un Pinga saprot,
ka viņu kucēni ir nolaupīti, abi zina – vainīga ir ļaunā Kruella de Vila.
Vai dalmācieši paspēs izglābt savus mīļos kucēnus?. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Hundred and One
Dalmatians.
Skalbe, Kārlis, 1879-1945. Kaķīša dzirnavas : pasaka / Kārlis Skalbe ;
māksliniece Ieva Jurjāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2017 (Jelgavas tipogrāfija, SIA). - Rīga : Latvijas
Mediji, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, SIA. , 2017. - 41
nenumurēta lpp. - Pasaka “Kaķīša dzirnavas”, tas ir stāstījums par labo
un ļauno, par žēlsirdību – par mūžīgām vērtībām. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Skotons, Robs. Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata : pēc
Roba Skotona bestsellera / Kari Maisteres teksts ; Rika Fārleja vāka
dizains ; Roberta Eberca ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ruta
Svaža ; redaktores: Veronika Pužule, Sarmīte Lomovceva. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 23 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Runcis Puncis atklāj, ka nav laikus nodevis
bibliotēkā grāmatu, un saprot, ka būs lielas nepatikšanas, ja kāds to
uzzinās. Punčuks bēg no bibliotēkas, tomēr beigu beigās viss beidzas
labi. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Splat the Cat
and the Late Library Book.
Skotons, Robs. Runča Punča skolas superbrauciens / Robs Skotons ; no
angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktores: Veronika Pužule,
Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - ©2017. - 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Sirsnīgs
un mīļš stāsts par pūkainā un melnā runcīša piedzīvojumiem, likstām un
laimes mirkļiem ekskursijas dienā. Kā Runcim Puncim veiksies? Vai
viņš redzēs pingvīnus?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Splat and the Cool School Trip.
Lūisa, Džila. Kucēnu akadēmija / Džila Lūisa ; ilustrējusi Sāra Horna ;
no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Margita Krasnā. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 118, [9]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums:
Star
on
Stormy
Mountain.
. Ringa vētru kalna virsotnē.
Lūisa, Džila. Kucēnu akadēmija / Džila Lūisa ; ilustrējusi Sāra Horna ;
no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Margita Krasnā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s Poligrāfists). - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 120, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Scout and the
Sausage
Thief.
. Lūce un desu zaglis.
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Hokinss, Skots. Ogļu kalna bibliotēka : [fantāzijas romāns] / Skots
Hokinss ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Anete Caune
; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, 2017 (Jelgava) : SIA
Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Prometejs, 2017. - Jelgava : SIA Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 430 lpp. ; 22 cm. - Reiz – cik sen tas īsti bija? –
Karolīna bija normāla amerikāņu meitene. Normāli jaunieši bija arī
Deivids, Maikls, Margarēta un citi. Tas bija pirms tam, kad viņus savā
paspārnē pieņēma vīrs, kurš lika sevi dēvēt par Tēvu. Tagad viņi mitinās
noslēpumainā Bibliotēkā, kurā glabājas kas vairāk par grāmatām. Viņi
apgūst baisas un nežēlīgas zintis, lai reiz kļūtu... jā gan, par ko gan viņi
pamazām tiek veidoti? Taču notiek negaidītais. Kad pazūd Tēvs, ierastā
dzīve sagriežas kājām gaisā. Bibliotēka paliek neaizsargāta, un šķiet, ka
tas sāk ietekmēt visas apkārtējās pasaules esamību... Karolīnai ir pašai
savs plāns. Tajā ietilpst kramplauzis un divas lauvas, dažas
atgriezeniskas un dažas neatgriezeniskas nāves, Bibliotēkā apgūtie
noslēpumi un noslēpumi, kurus nevar līdz galam apgūt nekur. Un tomēr:
vai cīņā par plāna īstenošanu Karolīna nav piemirsusi kaut ko ļoti
būtisku?. - Oriģinālnosaukums: The Library at Mount Char.
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : romāns ar karikatūrām / Džefs
Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina
Grūbe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. 217 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Gregs Heflijs un viņa ģimene laižas
projām no pilsētas! Un laižas arī vārda tiešajā nozīmē – ar lidmašīnu,
kurā Gregs ir nonācis pirmoreiz dzīvē un nebūt nejūtas ērti. Aukstajā,
stresa pilnajā Ziemassvētku tuvošanās laikā Hefliji ir pieņēmuši lēmumu
meklēt atpūtu un mieru kādas tropu salas kūrortā. Dažām šajā paradīzes
stūrītī pavadītām dienām vajadzētu darīt ar Gregu un viņa sagurušo
ģimeni brīnumus. Taču drīz vien Hefliji atklāj, ka “paradīzē” ne viss ir
tā, kā viņi bija cerējuši. Saules apdegumi, vēdera darbības traucējumi un
indīgi tropu radījumi ir tikai daži no kaitīgajiem faktoriem, kas draud
sagraut ģimenes brīvdienas. Vai Heflijiem izdosies saglābt savu atpūtas
braucienu vai arī šī bēgšana uz salu izvērtīsies par pilnīgu katastrofu?. 4.-6.klase. - Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid.
12. Laižamies!.
Patersons, Džeimss. Pamatskola : [stāsts] / Džeimss Patersons un Kriss
Tebetss ; Lauras Pārkas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina
Ozoliņa ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 307, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Reifs kopā ar māsu Džordžiju pēc mammas
ierosinājuma dodas uz vasaras nometni, taču tā vis nav parasta nometne
ar daudzveidīgām izklaidēm. Tūlīt pat noskaidrosim vienu faktu:
Vanamoras nometnē, dzirdot vārdus “jautrība” un “spēles”, nevienam pat
prātā neienāk, piemēram, dziedāšana pie ugunskura visas nakts garumā
vai ceptu māršmelovu ēšana. Katru dienu no astoņiem rītā līdz pulksten
divpadsmitiem tajā paredzētas stundas. Kā saka Reifs: “Es un vasaras
darbi. ATKAL kopā.”. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Middle school:
how
i
survived
bullies,
broccoli,
and
snake
hill.
[4]. Kā es izdzīvoju cīņā ar huligāniem, brokoļiem un čūsku kalnu.
Lindgrēne, Astrida. Trokšņu ciema bērni / Astrida Lindgrēne, Ilona
Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 80 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Šajā jaukajā grāmatā apkopotas visas bilžu
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grāmatiņas par Trokšņu ciema bērniem. Tās uzrakstīt Astridu Lindgrēni
iedvesmojusi viņas pašas bērnība. Šie stāsti ir iemīļoti daudzās zemēs, arī
pateicoties Ilonas Vīklandes brīnišķīgajām ilustrācijām. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Barnen i Bullerbyn.
Saturs: Bērnu svētki Trokšņu ciemā. Pavasaris Trokšņu ciemā.
Ziemassvētki Trokšņu ciemā.
Olsone, Kristīna. Hesterhillas noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru
valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; māksliniece Natālija Kugajevska ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. - Vasaras brīvlaikā Mega un Franks uz dažām nedēļām apmetas
pie tēvoča Eliota Hesterhillā. Un gandrīz tūlīt pēc viņu ierašanās lielajā,
vecajā mājā sāk risināties dīvaini notikumi. Kas tie par bērniem, kurus
Mega naktī dzird raudam? Kas ir meitene ar bizi, kura kādu gaida
pamestajā dzelzceļa stacijā? Un kas tā par Lielo nelaimi, kura pirms simt
gadiem draudēja iznīcināt visu ciemu? Mega un Franks sāk šķetināt
noslēpumu un pa slepenām telpām un pazemes tuneli nokļūst...
Hesterhillā 20. gadsimta sākumā! Vai viņiem izdosies mainīt vēstures
gaitu un izglābt ciemu no bojāejas?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Mysteriet på Hester Hill.
Olsone, Kristīna. Hesterhillas noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru
valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; māksliniece Natālija Kugajevska ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. - Vasaras brīvlaikā Mega un Franks uz dažām nedēļām apmetas
pie tēvoča Eliota Hesterhillā. Un gandrīz tūlīt pēc viņu ierašanās lielajā,
vecajā mājā sāk risināties dīvaini notikumi. Kas tie par bērniem, kurus
Mega naktī dzird raudam? Kas ir meitene ar bizi, kura kādu gaida
pamestajā dzelzceļa stacijā? Un kas tā par Lielo nelaimi, kura pirms simt
gadiem draudēja iznīcināt visu ciemu? Mega un Franks sāk šķetināt
noslēpumu un pa slepenām telpām un pazemes tuneli nokļūst...
Hesterhillā 20. gadsimta sākumā! Vai viņiem izdosies mainīt vēstures
gaitu un izglābt ciemu no bojāejas?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Mysteriet på Hester Hill.
Stiltons, Džeronīmo. Pelīgās brīvdienas pansijā "Mirapeles" : [stāsts] /
Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - (Jelgava) : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 117, [2] lpp. - (Stāsti,
gardi kā siers ; 16). - Kad Džeronīmo Stiltons beidzot ir gatavs doties
atvaļinājumā, atlicis tikai viens brīvdienu piedāvājums – atpūta pansijā
“Mirapeles”. Cena ir milzīga, ērtības – minimālas, taču nav citas izvēles.
Tomēr brīvdienas izvēršas negaidīti krāsainas, un Stiltons grāmatā
labprāt dalās ar savu pieredzi, lai arī lasītāji savus brīvos brīžus spētu
padarīt aizraujošus, neaizmirstamus un patiesi... superpelīgus!. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Quella Stratopica
Vacanza Alla Pensione Mirasorci... - Stāsta pielikumā – vesela spēļu,
rotaļu un dažādu brīvdienu pavadīšanas ideju kolekcija.
Kratohvīls, Milošs. Labo darbu vaininieki / Milošs Kratohvīls ;
ilustrējis Milans Starijs ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ;
redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2017. - Rīga : Pētergailis,
[2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 120, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Duchaři.
2. Spocinieki.
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Balžekiene, Andrē. Pilsētbērziņu ģimene zaļumos : [stāsts] / Andrē
Balžekiene ; māksliniece Laura Belēviča ; no angļu valodas tulkojusi
Dagnija Dreika ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Pētergailis,
[2017] (Jelgavas tipogrāfija, SIA). - Rīga : Pētergailis, [2017]. - Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija, SIA. , [2017]. - 48 lpp. : ilustrācijas. - Pilsētbērziņu
ģimenes ikdiena neatšķiras no daudzu pilsētnieku dzīves ritma. No rīta
viņi pamostas, iet uz darbu vai skolu, vēlāk pārnāk mājās un atpūšas. Svin
dzimšanas dienas un mīl savus kaķus. Līdzīgi kā daudzās citās
pilsētnieku ģimenēs, to visu Pilsētbērziņi dara lūkojoties – nē! drīzāk
blenžot, – datoru,viedtālruņu, planšetu un televizoru ekrānos. Un viņu
dzīve rit kā parasti – līdz dienai, kad, kā jau dažkārt ģimenēs gadās, sākas
strīds. Stress, nogurums, kaut kur pazudusī spēja saprasties – tas viss
nobrūk gan pār vecākiem, gan bērniem, un iestājas nopietna krīze.
Pilsētbērziņi saprot – neparastai krīzei jāatrod neparasts risinājums.
Trakajā pilsētas ritmā noteikti nepieciešams pārtraukums - pienācis laiks
zaļumniekoties..... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Zandere, Inese, 1958-. Puika ar suni : stāsts par nosargātu noslēpumu /
Inese Zandere ; ilustrāciju autors Reinis Pētersons ; redaktore Maima
Grīnberga. - Rīga : Liels un mazs, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga :
Liels un mazs, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 76, [4] lpp.
: ilustrācijas. - Galvenā varoņa prototips ir leģendārā ebreju glābēja Žaņa
Lipkes dēls Zigfrīds Ojars, saukts par Zigi. Zēnam bija tikai 8 gadi, kad
sākās Otrais pasaules karš. Gan kara laika bīstamie notikumi, kas skāra
visus Latvijas iedzīvotājus, gan Ziga vecāku neticamā drosme, glābjot no
nāves cilvēkus, ko nacisti bija nolēmuši iznīcināt, zēnam bija smags
pārdzīvojums. Zigis savām acīm redz ļaunumu. Sliktie ir tie, kas sit un
šauj citus. Daudz grūtāk viņam ir saprast, vai tētis ir labs cilvēks? Zigim
nākas domāt par daudzām nesaprotamām lietām, ko dara pieaugušie.
Viņa ģimeni no malas vēro kaimiņu meitene Silvija. Pirmās burtnīcas
notikumi risinās 1941. gada vasarā un rudenī, un noslēdzas ar traģisku
ainu - Rīgas geto iemītnieku izdzīšanu, lai nogalinātu viņus Rumbulas
mežā. Burtnīcas 7 nodaļas stāsta par noslēpumiem, bailēm un Ziga
uzticamo
draugu
–
suni
Džeri.
4.-6.kl.
1. burtnīca. Bailes.
Сокровища Нибелунгов : предания германских народов
средневековой Европы : сборник / пересказ Екатерины
Баловабановой, Ольги Петерсон ; иллюстрации Дениса Гордеева. Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - СанктПетербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. , 2015. - 336 с. : ил. (Больше чем книга). - "Песнь о Нибелунгах" относится к тем
литературным произведениям, которые словно растворены в
европейской культуре. Воинская доблесть, истинная любовь,
вероломное предательство, неумолимость рока и неизбежность
возмездия - мотивы, легшие в основу этой величественной драмы,
по сей день вдохновляют литераторов, художников и композиторов.
Эпическая поэма, созданная в начале XIII века неизвестным
австрийским автором, вобрала в себя многочисленные
переплетающиеся сюжеты и образы, которые в течение нескольких
столетий кочевали по литературному пространству средневековой
Европы. В эту книгу вошли также пересказы произведений,
непосредственно примыкающих к "Песни о Нибелунгах", - поэмы
"Песнь о Гудруне", которую Вильгельм Гримм называл немецкой
"Одиссеей", и сказаний о Дитрихе Бернском. Завершает сборник
прозаическое переложение единственного сохранившегося
крупного памятника англосаксонского эпоса - поэмы "Беовульф".
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Иллюстрации и уникальные элементы оформления в этой книге
выполнены замечательным художником Денисом Гордеевым.
Яркие образы, словно сошедшие со средневековых миниатюр,
завораживают игрой красок и изысканностью форм и погружают
читателя в таинственную и драматическую атмосферу рыцарской
эпохи.
12+.
Содержание: Песнь о Нибелунгах ; Песнь о Гудруне ; Сказание
о Вольфдитрихе ; ИЗ СКАЗАНИЙ О ДИТРИХЕ БЕРНСКОМ.
Бегство Дитриха ; Битва при Равенне ; Смерть Эрменриха ; Песнь о
великане Экке ; Песнь о Хильдебранде ; ПРИЛОЖЕНИЕ. Песнь о
Зигфриде в роговой коже ; Песнь о Хильдебранде ; Беовульф.
Чашка по-английски : сборник стихов / по мотивам стихов Спайка
Миллигана ; художник Евгений Антоненков ; пересказ Г.М.
Кружкова. - Москва : Нигма, 2016. - Москва : Нигма, 2016. , 2016. 48 с. : ил. - А знаете ли вы, что случается, когда автор затевает игру
со словом и с читателем? Сразу же начинают расти грюши (да-да,
именно грЮши), а у входа в магазин вас встречает мульмуля и
заводит на мульмульском языке светскую беседу. Вы больше не
сможете представить себе мир, где нет бедного Ёрзи-Морзи и
скромного слонёнка с Беркли-стрит, и узнаете, что если бы
Наполеон не форсил, то выиграл бы бой при Ватерлоо. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Гоголь, Н. В.(Николай Васильевич), 1809-1852. Вечера на хуторе
близ Диканьки : повести / Н. В. Гоголь ; художник О. Коминарец. Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2016. - Москва : Махаон ;
Азбука-Аттикус, 2016. , 2016. - 136 с. : ил. - Издание посвящено 200летнему юбилею Н. В. Гоголя.
Муха, Рената. Ужаленный уж : [стихи] / Рената Муха ;
иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон, 2016. Москва : Махаон, 2016. , 2016. - [32] с. : ил. - (Весёлые строчки). Рената Григорьевна Муха сочиняла для бывших детей и будущих
взрослых и чаще называла себя «переводчиком»: «Герои моих
стихов -звери, птицы, насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати,
но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче считать себя
переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с
языка дождей и калош…» И эти замечательные «переводы»
достойны того, чтобы сопровождать нас по жизни, заражая
оптимизмом и не позволяя стареть душой!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Рупасова, Маша. С неба падали старушки : [стихи] / Маша
Рупасова ; иллюстрации Юлии Соминой. - Москва : АСТ, 2017. Москва : АСТ, 2017. , 2017. - 62, [2] с. : ил. - (Манюня и другие). Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже перечитали
детям всех классиков вроде Агнии Барто и Самуила Маршака, и
теперь хотят обратиться к творчеству современных детских поэтов.
И, поверьте, среди наших современников есть достойные имена!. Pirmsskolas vecuma bērniem.

