
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. 

Življenjepisi  
  
Majhen, Zvezdana: Hiša glasbe: o glasbenikih Ipavcih.    
Ilustr. Mojca Cerjak. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2010. (Midva), 29 str. 
| 9 | 1. stopnja | [ ODLIČNO ], slikanica poučna, življenjepis 
 
Nadvse dobrodošel projekt , ki ga je založba uvedla z zbirko Midva: znameniti Slovenci, pričenja 
slikanica o znameniti glasbeni družini Ipavcev, katerih mnoge stvaritve so danes ponarodele, medtem 
ko v kulturni zavesti večine mladih ne obstajajo. Posrečena kompozicija vsebine in oblike spominja na 
glasbeno kompozicijo. Od prve strani dalje se namreč prepletata poučna tema o življenju in delu 
Ipavcev ter lirična tema o pomenu glasbe za naše življenje. To vsebinsko prepletanje z enako mero 
liričnosti spremlja ilustracija Mojce Cerjak, skupaj z oblikovanjem vred pa pripoved izzveni kot 
umirjen samospev Benjamina Ipavca: ravno prav zemeljska in ravno prav vznesena. (VZ) 
 
Wang, Huiqin: Ferdinand Avguštin Hallerstein: Slovenec v Prepovedanem mestu.  
Prev. Natalija Toplišek. Ilustr. Huiqin Wang. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Velike slikanice), 31 
str.  
| 9 | 2. stopnja | [ ODLIČNO ], besedilo tudi v kitajščini, slikanica poučna, slovar (dodan) 
| astronomija, Ferdinand Avguštin Hallerstein (1703-1774), jezuiti, Kitajska, misijonarji, Slovenci, 
večkulturnost 
 
Avtorska slikanica kitajske ilustratorke je odlična v več pogledih: predstavlja življenje in delo 
znamenitega – toda rojakom premalo znanega – Slovenca iz 18. stl., ki je bil kot jezuit misijonar v 
Pekingu in je skupaj s kitajskimi učenjaki deloval na področju astronomije; obenem predstavlja 
sočasno življenje na Kitajskem; vrhunska ilustracija upošteva tradicionalno kitajsko slikarstvo in vnaša 
elemente kaligrafije; besedilo je dvojezično, v slovenščini in kitajščini; dodan je slovar nekaj kitajskih 
izrazov v treh vrstah zapisov (to so pismenke, pinjin transkripcija in slovenski prevod); opremljena je z 
zemljevidom, z vrisano traso Hallersteinovega potovanja na Kitajsko. Podobno kot je nekoč 
Hallerstein s svojim delovanjem predstavljal povezovanje dveh kultur in znanosti, umetnica Wangova 
sedaj udejanja povezovanje med dvema kulturama in umetnostima, zato je njena slikanica pravi 
sodobni medkulturni biser, obenem pa pomemben za slovensko narodno identiteto. Slikanica kot 
celota predstavlja dovršeno spojitev vseh elementov in je s svojo prefinjeno literarno-likovno podobo 
lahko poučna in hkrati v estetski užitek bralcem vseh generacij. Leta 2014 je prejela nagrado Kristine 
Brenkove za izvirno slovensko slikanico. (TJ) 
 



Wang, Huiqin: Giuseppe Castiglione: slikar v prepovedanem mestu.    
Prev. Natalija Toplišek. Ilustr. Huiqin Wang. Jezero: Morfemplus, 2015, 31 str. 
| 9 | 2. stopnja | [ ZELO DOBRO ], besedilo tudi v drugem jeziku, slikanica poučna | Giuseppe 
Castiglione (1688-1766), Italija, Kitajska, kulturna zgodovina, slikarstvo, stoletje, 18., večkulturnost 
 
Žoltowska Darska, Yvette: Messi: mali deček, ki je postal velik nogometni junak.    
Prev. Martin Jankovič. Tržič: Učila International, 2015, 191 str. 
| 9 | 3. stopnja | [ ZELO DOBRO ], fotografije, za oklevajoče bralce, življenjepis 
| Argentina, Lionel Andrés Messi (1987-), nogomet, Španija, šport 
 
Žoltowska Darska, Yvette: Ronaldo: fant, ki je vedel, kaj hoče.    
Prev. Jurij Šešet. Tržič: Učila International, 2015, 207 str. 
| 9 | 3. stopnja | [ ZELO DOBRO ], fotografije, za oklevajoče bralce, življenjepis 
| Cristiano Ronaldo (1985-), nogomet, Portugalska, šport 
 

 

Pripravila: mag. Tilka Jamnik 


