
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. 

 

Paleontologija (dinozavri, fosili) 

  
Bezek, Danijel: Mamut v naših krajih.    
Ilustr. Jakob Klemenčič. Ljubljana: Viharnik, 2015, 40 str. 
| 5 | 4. stopnja | [ ZELO DOBRO ], o avtorjih, spremno besedilo 
| arheologija, fosili, Kamnik, mamuti, paleontologija, paleozoologija, prazgodovina, Slovenija, živali v 
naravi 
  
Long, John A.: Dinozavri.  
Prev. Katja Berden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, 2011. (Pustolovec), 64 str. 
| 5 | 3. stopnja | [ ODLIČNO ]| dinozavri, paleontologija, prazgodovina 
 
 (Za anotacijo glej: Dyer, Alan: Vesolje. ) 
   
Matthews, Rupert O.: Velika knjiga o dinozavrih: postani paleontolog.    
Prev. Jelka Pogačnik. Murska Sobota: Pomurska založba, 2009, 120 str. 
| 5 | 3. stopnja | fotografije, slovar slikovni | dinozavri 
 
V sijajni knjigi o dinozavrih je v poglavjih o načinu življenja, prehranjevanja in boju za preživetje 
predstavljenih kar 68 različnih vrst dinozavrov. Risbe, ki poskušajo kar se da natančno posnemati 
znanstvena dognanja, so dopolnjene s fotografijami okostij in fosilov. Izkopanine so označene s 
kartotečnim lističem z latinskim imenom, nahajališčem in starostjo. Dodan je še zemljevid sveta z 
označbo nahajališča. Vsak dinozaver ima tudi primerjalno risbo velikosti s človekom. Na zadnjih 
straneh so dinozavri razvrščeni po času obstoja (trias, jura, kreda), ob manjših risbah so njihova 
latinska imena ter druge bistvene značilnosti – velikost, teža ter vrsta hrane. Škoda je le, da na ta 
seznam niso dodali še strani knjige z glavnim dinozavrovim opisom. Točne navedbe strani so sicer v 
stvarnem kazalu, ki sledi krajšemu slovarju manj znanih besed. Omeniti je treba še dve 
pomanjkljivosti – nekateri dinozavri so poimenovani le z latinskimi imeni, pa ni nikjer razloženo, čemu 
ni slovenske različice, moti pa tudi to, da se poleg imen posamičnih vrst občasno pojavijo tudi imena 
družin dinozavrov, a brez sistematike in brez obrazložitve. Zelo nazorna, poučna in tudi na oko 
prijetna knjiga, ki v kratkih besedilih dopušča vzporedni obstoj različnih paleontoloških razlag, s tem 
nekoliko izgubi vrednost, a manj pozorni bralci pomanjkljivosti ne bodo niti opazili. (KS) 
 
 



Mennen, Patricia: Vse o dinozavrih.    
Prev. Petra Anžlovar. Ilustr. Hans G. Schellenberger. Tržič: Učila International, 2013. (Kaj? Kako? 
Zakaj?), 18 str. 
| 5 | 1. stopnja | [ ZELO DOBRO ], slikanica kartonka, zavihki | dinozavri 
 
 (Za anotacijo glej Erne, Andrea: Odkrivamo vesolje; ASTRONOMIJA) 
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