
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. 
 

Gojenje rastlin, vzreja živali  

  
Algarra, Alejandro: Naša ribica.  
Prev. Sabina Tamše. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2014. (Skrbim za svojega ljubljenčka), 35 
str. 
| 6 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], slikanica poučna | hišni ljubljenci, nega, ribe 
 
Zbirka knjižic o domačih živalih prinaša nabor uporabnih informacij, ki jih bodo mladi bralci 
potrebovali, ko se bodo odločali za domačega ljubljenčka ali pa, ko bodo že soočeni z domačim 
ljubljenčkom ugotavljali, kako skrbeti zanj. Pomembne informacije so vpete v zgodbo in 
pospremljene s prikupnimi ilustracijami, tako da so primerne za vse ljubitelje domačih živali, tudi 
tiste, ki se z njimi srečujejo le med platnicami knjig. Knjižice prinašajo pomembne informacije o 
odgovornem ravnanju z živalmi, od primernega dvigovanja in hranjenja, do dejstva, da živali, za 
katere ne moremo več skrbeti, ne smemo preprosto spustiti v naravo. Na žalost sicer dobro izbrane 
informacije na redkih mestih odstopajo od slovenske zakonodaje: medtem ko je mucek iz knjige Naš 
mucek, med vožnjo pravilno nameščen v transporter, kuža v knjigi Naš kuža, med vožnji sedi na 
zadnjem sedežu in moli glavo skozi okno, kar je zakonsko nedovoljeno in nevarno. (TB) 
 
Dennis Bryan, Kim: Konji: živali, ki so spremenile svet.    
Prev. Nina Medved. Tržič: Učila International, 2011. (Brezmejnost znanja), 64 str. 
| 6 | 2. stopnja | [ ODLIČNO ], prepognjeni listi | konji, živali v naravi 
 
Tri knjige o naravi iz zbirke Brezmejnost znanja se posvečajo vesolju, živalim in rastlinam. Zasnovane 
so kronološko razvojno. Prikazujejo razvoj od začetkov do končnega rezultata; rojstvo zvezde iz 
oblakov plina, njeno življenje v vesolju in njeno smrt; prve znane kopitarje, razvoj v prve konje ter 
udomačitev in današnje življenje teh živali; rast drevesa od drobcenega semena prek mlade rastline 
do velikega drevesa in mogočnega gozda. Ob tem pa vsaka knjiga tudi podrobneje opisuje ostale 
značilnosti zvezd, konj in dreves. S sliko in besedo na pregleden in sistematičen način prikazuje 
različne tipe zvezd (od barvitih pritlikavk, orjakinj in nadorjakinj, silovitih supernov, enojnih zvezd, 
dvojčic in trojčic ter zvezdnih kopic do razsežnih galaksij), različne pripadnike kopitarjev (od domačih 
in divjih oslov, zeber, posebnih konjev Przevalskega, neukročenih in domačih konjev do mul in 
mezgov) in raznotere vrste dreves (od golosemenk s semeni in brez cvetov do kritosemenk, kamor 
sodijo drevesa s semeni in cvetovi). Za konec zbirka ponuja pregled drugih zanimivosti, povezanih z 
osnovno tematiko posamezne knjige: poglavja o prvih astronomih, ozvezdjih, zvezdnih likih in 



zvezdnih kartah, zvezdni navigaciji ter napravah za opazovanje vesolja; zgodovinske preglede 
uporabe konj v raznih kulturah (za potovanja, vojne pohode, delo na polju, konjske dirke in 
tekmovanja), sezname slavnih konj in jahačev, prikaze različnih slogov jahanja ter kovaške obrti; 
predstavitev drevesa kot življenjskega okolja za različne živali in kot enega najdragocenejših živih bitij, 
ki ga je mogoče uporabiti na nešteto načinov, predvsem kot vir lesnega in sadnega bogastva (poglavja 
o sečnji, spravilu in uporabi lesa ter o sadovnjakih), posebna pozornost pa je posvečena tudi 
gozdovom sveta, njihovim prebivalcem in težavam, s katerimi se soočajo. Knjige se sklenejo z miti in 
legendami, nazadnje pa s pregledom dejstev o zvezdah, konjih in drevesih ter s preglednimi slovarčki 
manj znanih izrazov. (ZSV) 
 
García Sabatés, Berta; Segarra, Mercé: Naš hrček.  
Prev. Sabina Tamše. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2014. (Skrbim za svojega ljubljenčka), 35 
str. 
| 6 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], slikanica poučna | hišni ljubljenci, hrčki, nega 
 
Zbirka knjižic o domačih živalih prinaša nabor uporabnih informacij, ki jih bodo mladi bralci 
potrebovali, ko se bodo odločali za domačega ljubljenčka ali pa, ko bodo že soočeni z domačim 
ljubljenčkom ugotavljali, kako skrbeti zanj. Pomembne informacije so vpete v zgodbo in 
pospremljene s prikupnimi ilustracijami, tako da so primerne za vse ljubitelje domačih živali, tudi 
tiste, ki se z njimi srečujejo le med platnicami knjig. Knjižice prinašajo pomembne informacije o 
odgovornem ravnanju z živalmi, od primernega dvigovanja in hranjenja, do dejstva, da živali, za 
katere ne moremo več skrbeti, ne smemo preprosto spustiti v naravo. Na žalost sicer dobro izbrane 
informacije na redkih mestih odstopajo od slovenske zakonodaje: medtem ko je mucek iz knjige Naš 
mucek, med vožnjo pravilno nameščen v transporter, kuža v knjigi Naš kuža, med vožnji sedi na 
zadnjem sedežu in moli glavo skozi okno, kar je zakonsko nedovoljeno in nevarno. (TB) 
 
Kessel, Carola von: Kmetija.    
Prev. Branka Fišer. Ilustr. Maja Wagner. Tržič: Učila International, 2013. (Mali radovednež), 26 str. 
| 6 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], slikanica kartonka, zavihki | kmetija, živali v naravi  
 
 (Za anotacijo glej: Steinfeld, Lena: Zemlja; NARAVOSLOVJE) 
 
Ray, Hannah: Tam na kmetiji. 3 naslovi: Kokoši, Krave, Prašiči. 

Prev. Alenka Stanič. Ilustr. Chris Davidson. Murska Sobota: Pomurska založba, 2007, 24 str. 
| 6 | 1. stopnja | didaktične vzpodbude, fotografije 
| kmetija, kokoši, ročne spretnosti, živali v naravi 
 
Vsaka od treh knjig predstavi po eno domačo žival na kmetiji: kokoši, krave, prašiče. Predstavitev je 
celovita, zaokrožena, primerna otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju: anatomija 
živali, življenjski krog, njene značilnosti, njihova koristnost za človeka, z njo povezani običaji na raznih 
koncih sveta. V vsaki knjigi je slovarček novih izrazov in spodbudna ideja za otrokovo ročno 
ustvarjalnost ali zabavni poskus. Na kraju so še Zamisli za učitelje in starše, ki prinašajo vrsto 
predlogov, kako naj bi z otroki nadgradili znanje o obravnavani živali; le-te so primerne tako za 
družino kot za vrtec in celo za medpredmetne povezave na nižji stopnji osnovne šole. Knjige so 
bogato opremljene z nazornimi fotografijami, določene informacije so jasno poudarjene, pa tudi 
oblikovanje v celoti prispeva k poučnosti in privlačnosti. (tj) 
 
Roca, Núria: 2 naslova: Naš kuža, Naš mucek.  
Prev. Sabina Tamše. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2014. (Skrbim za svojega ljubljenčka), 36 
str. 
| 6 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], slikanica poučna | hišni ljubljenci, nega, psi 



Zbirka knjižic o domačih živalih prinaša nabor uporabnih informacij, ki jih bodo mladi bralci 
potrebovali, ko se bodo odločali za domačega ljubljenčka ali pa, ko bodo že soočeni z domačim 
ljubljenčkom ugotavljali, kako skrbeti zanj. Pomembne informacije so vpete v zgodbo in 
pospremljene s prikupnimi ilustracijami, tako da so primerne za vse ljubitelje domačih živali, tudi 
tiste, ki se z njimi srečujejo le med platnicami knjig. Knjižice prinašajo pomembne informacije o 
odgovornem ravnanju z živalmi, od primernega dvigovanja in hranjenja, do dejstva, da živali, za 
katere ne moremo več skrbeti, ne smemo preprosto spustiti v naravo. Na žalost sicer dobro izbrane 
informacije na redkih mestih odstopajo od slovenske zakonodaje: medtem ko je mucek iz knjige Naš 
mucek, med vožnjo pravilno nameščen v transporter, kuža v knjigi Naš kuža, med vožnji sedi na 
zadnjem sedežu in moli glavo skozi okno, kar je zakonsko nedovoljeno in nevarno. (TB) 
   
Ucman, Renata: Mali ekološki vrtnar: z naravo do zdravega pridelka.    
Fotogr. Renata Ucman. Ljubljana: Kozmos, 2011, 120 str. 
| 6 | 2. stopnja | [ ZELO DOBRO ], fotografije, navodila za ustvarjanje, o avtorjih, priročnik 
| ekologija, vrtnarstvo, vrtovi 
 
 
 

Pripravila: mag. Tilka Jamnik 
 


