
Svetujemo, da knjige, ki so v seznamih razdeljene na običajne stopnje, uporabljate glede na 

bralne in jezikovne zmožnosti bralcev:  
 

B – primerno za otroke med 3. in 6. letom, tudi še v zgodnjem bralnem obdobju 
1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ, tudi še na 2. stopnji 
2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ, tudi še na 3. stopnji 
3. stopnja – primerno za učence 7., 8. in 9. razredov OŠ, tudi za srednješolce  
 

Mentorji sezname vsekakor dopolnjujte tudi z drugimi knjigami iz preteklih let in predvsem z 
novostmi. Po svoji strokovni presoji jih prilagodite zmožnostim mladih bralcev, izbirajte in 
dodajajte pa jih tudi po njihovih zanimanjih in željah.   

Seznami knjig so pripravljeni s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki 
jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici 
Ljubljana (http://www.mklj.si/prirocnik/item/451), in z dovoljenjem PCMKK pri MKL. 

Ekologija  

  
Brower, Kenneth; Greenberg, Paul; Hayden, Thomas: Morje.    
Prev. Dora Mali. Spr. beseda Alexandra Cousteau. Ljubljana: Rokus Klett, National Geographic 
Slovenija, 2011. (National geographic; 5), 96 str. 
| 5 | 3. stopnja | [ ZELO DOBRO ], o avtorjih, spremna beseda | morje 
 
Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet. Energija klik!    
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str. 
| 5 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike 
tiskane črke | energija, varčevanje 
 
Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet: 3 naslovi: Odpadki fej!, Voda pljusk!, Zrak 

švist!  Prev. Darinka Koderman Patačko.  
Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str. 
| 5 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike 
tiskane črke | odpadki, recikliranje  
 
Mckay, Kim; Bonnin, Jenny: Postani ekofaca!: 100 stvari, ki jih lahko narediš, da rešiš planet.    
Prev. Primož Trobevšek. Ilustr. Marian Kyte. Spr. beseda David de Rothschild, Samuel Žbogar. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2010, 143 str. 
| 5 | 2. stopnja | [ ZELO DOBRO ], fotografije, spremna beseda, spremno besedilo 
| ekologija, okolje, varstvo okolja 
 
Zavedanje o ekologiji je danes na prelomnici, na kateri postaja ekološki aktivizem tržno mikaven, zato 
sta tudi v tovrstnih knjigah objektivnost in uporabnost pogosto ogroženi. Avstralski avtorici v pričujoči 
knjigi, ki sta jo prvič izdali v Avstraliji (2008), pozneje pa je predvsem s pomočjo Društva National 
Geographic izšla v mnogo deželah po svetu, pasti aktivizma uspešno obideta. Pogum in prednost tega 
dela sta v »pogledu okoli sebe«, sledenju našemu ravnanju v vsakdanjih stvareh od trenutka, ko 
vstanemo, do trenutka, ko spet zaspimo. Poleg standardnih tem o varčevanju z energijo, recikliranju 
in onesnaževanju se knjiga loteva tudi vsebin, kot so higiena, zabava, hobiji, druženje, reklame, 
zvezdniki ter odnos do dnevnih poročil, politike, lastnega zdravja in osebnega počutja. V vsakem 
poglavju najdemo predlog, kaj lahko naredimo za izboljšanje določenega problema in kako se pri tem 
tudi zabavamo. Na koncu sta knjigi dodana obsežen seznam spletnih naslovov (tudi slovenskih), 
urejenih po abecedi ekoloških tem, ter slovarček ekoloških pojmov. Slovenski prevod je domačim 



razmeram prilagodil mag. Robert Špendl. Knjiga je natisnjena na ekološkem papirju s potrdilom FSC. 
(VZ) 
 
Walsh, Melanie: 10 stvari, ki jih lahko naredim za lepši svet.    
Prev. Luka Novak. Ljubljana: Vale-Novak, 2008, 28 str. 
| 5 | B- stopnja | slikanica izrezanka, tipografija različna, zavihki | ekologija 
 

Zelo izvirno narejena avtorska slikanica, ki ubeseduje problematiko ekologije na preprost, prepričljiv 
in razumljiv način, ki so ga sposobni dojeti tudi zelo majhni otroci, je odlična poučna knjiga. S 
konceptom učinkovitih in izstopajočih ilustracij ter teksta, v katerem ni nobenih odvečnih besed, 
ampak samo jasni in prepričljivi argumenti, ki potrjujejo 10 priporočil, takoj vzbudi bralčevo 
pozornost. Avtorica v njej postopoma našteva ravnanja, ki so čisto preprosta in jih je treba osvojiti že 
v otroštvu, tako da nam postanejo samoumevna, kot je npr. vsakodnevno umivanje zob, rok …, 
ugašanje luči, ko odhajamo iz sobe, zapiranje vodovodne pipe v kopalnici, ločevanje odpadkov, da 
čim več hodimo peš in se ne po nepotrebnem vozimo z avtomobilom … Sklicevanje na ekološko 
zavest posameznika oz. njeno razvijanje je glavna motivacija za nastanek slikanice, v kateri ni ničesar 
premalo in ničesar preveč. Priporočamo jo tudi staršem in vzgojiteljem, da z njeno pomočjo ekološko 
vzgajajo otroke, bodočnost našega modrega planeta Zemlje. (DLV) 
 

 

 

Pripravila: mag. Tilka Jamnik 

 


