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.
Vzgoja
Duša, Irena: Vzgoja staršev.
Ilustr. Izar T. Lunaček. Spr. beseda Jana Zirkelbach. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. (Najst), 227
str.
| 3 | 4. stopnja | [ ODLIČNO ], priročnik, spremna beseda, za pogovore o knjigah
| mladostniki, odnosi, odrasli, starševstvo, vzgoja
Izjemno zabaven in domiseln priročnik o odnosih med starši in najstniki sta ustvarila pisateljica,
novinarka, prevajalka in priljubljena publicistka v mladinskih revijah ter nič manj iskrivo ironičen in
prodoren filozof in stripar. Tako kot uspešnica istega tandema Seksikon (DZS, 2008), je tudi ta
priročnik najprej izhajal v obliki podlistka v reviji Pil plus. Priročnik odlikuje »naravna« izbira tem, ki
obvladujejo vsakodnevna razmerja med starši in njihovimi najstniki, odlična mera spusta na raven
mladih in prepričljiva ponudba razumevanj starševskih zagat, strahov in predsodkov, ki naj bi jim jih
njihovi potomci pomagali premoščati na »licu mesta«. Kot nekak zvesti Sančo Pansa temu
prizadevanju sledi karikatura ilustratorja – oba hkrati do solz zabavna in do občudovanja kultivirana.
(VZ)
Enright, Dominique; Macdonald, Guy: Knjiga za fante: kako boš v vsem najboljši.
Prev. Andrej Hiti Ožinger. Ilustr. Nikalas Catlow. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 129 str.
| 3 | 3. stopnja | priročnik | fantje, prosti čas
Zabaven in prikupen priročnik, primeren za vedoželjne fante do starosti 12 let, ob katerem pa se z
lahkoto zabavajo tudi odrasli. V priročniku najdemo obilico nasvetov za odraščajoče, navihane in
iznajdljive fante o tem, kako biti najboljši v vsem. Ob branju hudomušnih, a nepogrešljivih nasvetov,
se lahko zabavamo ure in ure. V priročniku lahko tako najdemo informacije in navodila o tem, kako
lahko narediš "olija" (obrat rolke v skoku), kako se znebiš kolcanja, kako zmaguješ v računalniških
igricah, kako brcneš žogo, da bo zavila, kot to zna Beckham, ali o tem, kako hipnotiziraš kokoš in tako
zamašiš usta vsevednežu. Izviren priročnik, ki ga lahko mladi, in tudi starejši bralci prebirajo vedno
znova in znova, pa bodo v njem vedno našli kakšno novo domislico za preganjanje dolgčasa in
dokazovanje, da so v vsem najboljši. (PP)
Foster, Juliana: Knjiga za punce: kako boš v vsem najboljša.
Prev. Tina Stranek. Ilustr. Amanda Enright. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 129 str.
| 3 | 3. stopnja | priročnik| dekleta, prosti čas

Podobno kot priročnik Knjiga za fante prinaša tudi Knjiga za punce številne izvirne in simpatične
nasvete o tem, kako si lahko najboljša v vsem. Tako se lahko dekleta podučijo o tem, kako se najlažje
izgovoriš, ko zamudiš pouk, kako lahko predelaš majico, spraviš ob živce družino in prijatelje, sestaviš
najboljšo plesno koreografijo ali spečeš kruh. Ne manjka pa niti inovativnih in zabavnih nasvetov o
tem, kako lahko preživiš napad zombijev, rešiš planet ali postaneš zvezdnica. Podobno kot Knjiga za
fante, je tudi Knjiga za punce priročnik, ki ga lahko dekleta vzamejo v roke vedno znova in si z njim
preganjajo dolgčas ter se poleg tega naučijo še kakšno stvar, v kateri bodo lahko najboljše.
Priporočljivo branje za dneve, ki bi jih radi preživeli brez računalnika in televizije. (PP)
Zubrzycka, Elzbieta: Nekomu povej!
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Agnieszka Zelewska. Ljubljana: Koleda, 2007, 48 str.
| 3 | 1. stopnja | tipografija različna | etika, lepo vedenje, pedofilija, vzgoja
Priročnik se loteva "težkih tem", o katerih redko spregovorimo. Na otrokom primeren način se
namreč loteva vprašanja različnih vidikov spoštovanja: do narave, drugih ljudi, sebe, predvsem pa do
svojega lastnega telesa, ob čemer avtorica izpostavi temo, kako otroke naučiti varovati sebe in svoje
telo ob spolnem nadlegovanju. S kratkimi predstavitvami neustreznih situacij poskušata avtorici z
besedo in sliko poudariti otrokove pravice v zvezi z lastnim telesom. Knjiga je namenjena pogovoru, ki
naj bi otrokom pomagal ohranjati občutek lastne vrednosti, prepoznavati neustrezno ravnanje
odraslih in vrstnikov in jih vzpodbujati, da bi z zaupno odraslo osebo lažje spregovorili o krivicah,
nevarnostih ali zlorabah, tako svojih kot tujih. Avtorica je knjigo razdelila na štiri tematske sklope, ki
so pregledni, kratki in razumljivi tudi predšolskim otrokom, staršem pa bodo gotovo v pomoč dobro
zamišljeni predlogi za pogovor z otroki. (IM)
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