
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. 
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Biblija za bistroumne je knjiga vaj in ugank za hitrejše in učinkovitejše razmišljanje ter boljši spomin, 
ki jo je napisal Dan Moore, strokovnjak za filozofijo razuma in logiko. Delo je razdeljeno na osem 
poglavij, ki obravnavajo različna področja od logike do matematike, prostorske predstave in besednih 
iger. Sive možganske celice lahko urimo ob igranju sudokuja, reševanju matematičnih ugank ali ob 
nalogah iz lateralnega in analitičnega mišljenja. Na koncu vsakega poglavja najdemo tudi rešitve. 
Odlika knjige je v tem, da so naloge, ki lahko kaj kmalu (vsaj za večino) postanejo duhamorne in 
bralca kvečjemu odvrnejo od dela, opisane na zabaven in igriv način, uganke in probleme pa 
dopolnjujejo tudi ilustracije in fotografije, kar delo še dodatno popestri. Priporočamo vsakemu 
bistroumnežu, ki se ne brani dobre »možganske aerobike«, in vsem, tako mladim kot odraslim 
bralcem, ki hočejo zgolj preveriti ali prevetriti svoje umske sposobnosti. (PP) 
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