mag. Tilka Jamnik1
e-naslov: tilka.jamnik@gmail.com
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NMSB 2022/Beremo skupaj: Branje in gibanje/šport2
Ob letošnjem NMSB/Beremo skupaj je na voljo več priporočilnih seznamov knjig na temo
»branje in gibanje«, ki smo jih pripravili različni avtorji. Zato se ti seznami razlikujejo,
obenem pa se nekateri naslovi ponavljajo. Na voljo je torej veliko predlogov in priporočil: ne
bi smelo biti zadreg, gibali bomo in brali oz. brali in gibali.
V ta seznam smo uvrstili predvsem novejše knjige (iz zadnjih sedmih let), ki poudarjajo
pomen gibanja za različna raziskovanja (narave, kulturne dediščine, znamenitosti idr.) in
pomen športa za osebni razvoj, utrjevanje identitete, premagovanje težkih življenjskih
situacij (bolezen, begunstvo) idr. Ker smo izbirali samo kakovostna besedila, se seveda v njih
prepletajo različni problemi. Dodali smo le nekaj poučnih knjig o športu; tega gradiva je
namreč v knjižnicah zelo veliko, našli ga boste v posebni skupini »šport«.
Izbirajte in dodajajte knjige po svoji presoji in glede na želje in zanimanje bralcev!
Pričakovati je izid še kakšne knjige, saj ne bomo brali in gibali le v času NMSB, ampak to
počnemo ves čas.

Vsebina:
LEPOSLOVNE KNJIGE:
-

Izbor novejših knjig, kjer je vsaj eno vsebinsko geslo šport (ali ena od športnih panog)
ali gibanje.

POUČNE KNJIGE:
- KNJIGE NA TEMO ŠPORT
Glej: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Tematsko-spodbudne-knjige-dokonca-leta-2020.pdf
Glej tudi: https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-karierni-center/izobrazevanje-indvojna-kariera-/sportajmo-in-berimo

1

2

Oblikovanje seznama je avtorsko delo; kdo drug bi morda katero od knjig razvrstil kako drugače.

Pričujoči seznam knjig je pripravljen na osnovi seznama »Poletno branje«. Izločene so knjige z izrazito
počitniškimi temami in dodane knjige o športu in gibanju.

-

KNJIGE NA TEMO SPOZNAVANJE SLOVENIJE, SLOVENSKE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE:
Glej: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Slov.-kult.-dediscina-2021-OK.pdf
- KNJIGE NA TEMO LJUBLJANA
Glej: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/LJUBLJANA.pdf

Seznam je namenjen mladim bralcem in mentorjem branja ter drugim vzgojiteljem.
Predvsem poučne knjige pa so primerne tudi za družinsko in medgeneracijsko branje.
Izbirajte, dodajajte po svoji presoji!
Knjige so v seznamih razdeljene na običajne stopnje:
1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ,
2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ,
3. stopnja – primerno za učence 7., 8. in 9. razredov OŠ,
4. stopnja – primerno za srednješolce.
Seznam je s pomočjo »Iskalnika kakovostnih mladinskih knjig« (https://www.mklj.si/pionirska/zlatehruske/#iskalnik-kakovostnih-mladinskih-knjig) in Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig,
ki jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici
Ljubljana (https://www.mklj.si/pionirska/prirocnik/ ), in z dovoljenjem PCMKK pri MKL. Od seznamov
Pionirske se razlikuje po razdelitvi knjig po stopnjah (triletjih v OŠ); izpuščene so ocene knjig in
anotacije. Zapisi niso povsem enotni, ker jih Pionirska skozi leta spreminja, strokovno poglablja idr.

LEPOSLOVNE KNJIGE

Izbor novejših knjig, kjer je vsaj eno vsebinsko geslo šport (ali ena od športnih panog) ali
gibanje.
1. stopnja – primerno za otroke v predšolskem obdobju (B stopnja) in 1. triletju OŠ
Boštjan Gorenc – Pižama: Si že kdaj jezdil morskega konjička?
Ilustr. Igor Šinkovec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022, 32 str.
| C – B stopnja
| Morje | Morske živali | Druščine | Počitnice | ekologija | onesnaževanje okolja | plavanje | pomoč
| potapljanje | pustolovščine | živali v domišljiji
Collier, Kelly: Štef in štafeta.
Prev. Tina Mahkota. Hlebce: Zala, 2019, 37 str.
| B – za predšolske | Konji | Tek | Tekmovanja | Ekipe | Sodelovanje | štafete | trening | teamsko
delo | solidarnost | vzgoja za vrednote | živali v domišljiji | velike tiskane črke
Dahlin, Petrus: Vesoljska pustolovščina.
Ilustr. Marcus Gunnar Pettersson. Prev.: Danni Stražar. Hlebce: Zala, 2020, 32 str.
| C – B stopnja
| Počitnice | Izleti | babice | dečki | hoja | narava | pustolovščine | ribolov | vesolje | živali
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/vesoljska-pustolovscina

Divjak, Darja: Foksi in športni duh.
Ilustr. David Fartek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 30 str.
| B – za predšolske | Šport - Olimpijske igre | Zimski športi | zimske olimpijske igre | tekmovanja |
pogum | športni duh | lisice | živali v domišljiji
Jovanović, Klarisa M.: Telovadec Nikolaj prežene tolovaja.
Ilustr. Štefan Turk. Medvode: Založba Malinc, 2020, 40 str.
| C – 1. stopnja |pogum, pomoč, šport, tatovi, tatvine
Krempl, Urša: Oskarjev svet.
Ilustr. Jure Kralj. Domžale: Studio Hieroglif, 2017, 31 str.
| B – za predšolske |Otroci | dečki | deklice | šport | letni časi | igra | vsakdan
Majhen, Zvezdana: Šport.
Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Maribor: Pivec, 2018, 20 str.
| B – za predšolske | Šport | verzi | kartonke | velike tiskane črke
Mav Hrovat, Nina: Bober nogometaš.
Ilustr. Tanja Komadina. Prev. Suzana Jeklič. Nogometni klub Domžale, 2016.
| C | 1. stopnja |poučni dodatek, večjezično, nogomet, bobri, drugačnost, šport, živali v domišljiji
Mlakar Črnič, Ida: Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib.
Ilustrirala Kristina Krhin. Radovljica: Didakta, 2019, 25 str.
| C | B. stopnja
| Pujsi | Prijateljstvo | pohodništvo | narava | živali v domišljiji | velike tiskane črke
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kako-sta-bibi-in-gusti-prezvijacila-hrib
Percival, Tom: Mihove razglednice.
Prev. Miha Sužnik. Ilustr. Tom Percival. Hlebce: Zala, 2015, 30 str.
| C | B- stopnja | knjiga je del nanizanke, pismo, zavihki
| počitnice, pošta, potovanja, taborjenje, živali v domišljiji
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/mihove-razglednice
Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah.
Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Maribor: Pivec, 2018, 34 str.
| C | 1. stopnja | Invalidi - Šport | Olimpijske igre | Paraplegiki | paraolimpijske igre | paraolimpijski
šport | športna tekmovanja | invalidnost | levi | risi | prijateljstvo | živali v domišljiji | poučno
leposlovje
Plohl, Igor: Lev Rogi premaguje ovire.
Ilustrirala Urška Stropnik Šonc. Maribor: Pivec ; Zveza paraplegikov Slovenije, 2022, 34 str.
| C | 1. stopnja
| Invalidi | Izleti | invalidnost | levi | ovire | paraplegiki | pogum | Prekmurje | prijateljstvo | volkovi
| Vinarium | znamenitosti | živali v domišljiji
Rippin, Sally: Zbirka Brina Brihta! Več naslovov, nekateri tudi o športu.
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Aki Fukuoka. (Skrivnost, 2015-2016). po 43 str.
| C | 1. stopnja |za oklevajoče bralce, za začetno samostojno branje, deklice, problemi najmlajših
Rippin, Sally: Zbirka Hej, Jaka! Več naslovov, nekateri tudi o športu.
Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Stephanie Spartels. (Skrivnost, 2015-2016). po 43 str.
| C | 1. stopnja |za oklevajoče bralce, za začetno samostojno branje, dečki, problemi najmlajših

Suhodolčan, Primož: Več naslovov, resnične pravljice o športnikih: Primož in Bajk: neverjetna dirka;
Tina in medvedja moč : Tina Maze; Anže : ledeni kralj : Anže Kopitar: Goran : legenda o zmaju :
Goran Dragić; Lipko in svetovni prvaki; Lipko in KošoRok. Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: DZS,
2021, 31 str.
| C | 1. stopnja | šport
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/primoz-in-bajk
Štampe Žmavc, Bina: Mižekmiž, mornar sveta.
Ilustriral Peter Škerl. Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2022, 27 str.
| C | B- stopnja |
| Potovanja po morju | Dečki | domišljija | gusarji | igra | kapitani | ladje | mornarji | plovba |
pustolovščine | živali v domišljiji | pripoved v verzih

2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ, tudi še na 3. stopnji
Badger, Meredith: Dekleta, fantje in češnjeva pita s čokolado.
Prev. Andrea Potočnik. Skrivnost, 2019, 144 str.
| P | 2. stopnja | Dekleta | Odraščanje | Prijateljstvo | atletika | družina | fantje | ljubezen | spolna
identiteta | šole | šport
Baisch, Milena: Anton pod vodo.
Prev. Neža Božič. Ilustr. Elke Kusche. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Pisanice), 93 str.
| P | 2. stopnja | humor, slikogib
| babice, dedki, jezera, počitnice, prijateljstvo, ribe
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/anton-pod-vodo
Berocay, Roy: Brcanje lune.
Prev. Jurij Kunaver. (Zala, 2016), 93 str.
| P | 2. stopnja |za pogovore o knjigah, nogomet, deklice, nogometaši, šport
Douglas, Jozua: Pošastni učitelj plavanja.
Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Elly Hees. (Mladinska knjiga, 2014), 206 str.
| P | 2. stopnja |za oklevajoče bralce, za pogovore o knjigah, nasilje, očetje, plavanje, slava, šport,
tekmovanje, učitelji, ugrabitve
Doyle, Roddy: Divjina.
Prev. Tina Mahkota. Hlebce : Zala, 2021, 235 str.
| P | 2. stopnja
| Družinski odnosi | Počitnice | Finska | Pustolovščine | Polarna območja | Iskanje | matere in hčere
| matere in sinovi | družine | mladostniki | Identiteta | odraščanje | nesreče | pogum | psi |
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/divjina
Gmehling, Will: Poletje na bazenu.
Prev. Alexandra Natalie Zaleznik. Dob pri Domžalah: Miš založba, 2022, 144 str.
| P | 2. stopnja
| Bratje in sestre | Kopališča | Plavalni bazeni | Poletje | Počitnice | dogodivščine | družbena
slojevitost | družina | nagrade | plavanje | prijateljstvo | revščina | vragolije | vrstniki | vsakdan |
zaljubljenost

Gombač, Žiga: NK Svoboda.
Spremna beseda Boštjan Videmšek. (Miš, 2016), 181 str.
| P | 2. stopnja / Begunci – Sirci, Družba – Kritika, Nogomet, Prijateljstvo - begunska pot / družina /
migranti / nasilje / pomoč / preživetje / vojna
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/nk-svoboda
Petek Levokov, Milan: Lov za templjarskim zakladom.
Ilustr. Igor Šinkovec. (Mladinska knjiga, 2018), 264 str.
| P – 2. stopnja
| Fantje - Počitnice | Zakladi | Raziskovanje | druščine | pustolovščine | prijateljstvo |
skrivnost | kulturna dediščina | tatovi
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/tri-desne-dve-levi
Pucer, Sonja: Bajker Jure.
Ilustr. Barbara Koblar. (Viharnik, 2016) 42 str.
| P | 2. stopnja |kolesarjenje, fantje – samopodoba, mačke, šport
Santiago, Roberto: Zbirka Nogometastični: več naslovov.
Prev. Barbara Pregelj. Medvode: Malinc, 2019-2022, po 290 str.
| P | 2. stopnja | Nogomet | dekleta | fantje | goljufije | nogometne ekipe | šport | športne stave |
tekme
Suhodolčan, Primož: Več naslovov: Košarkar naj bo!, Ranta vrača udarec; Ranta in košarkatorji;
Kolesar naj bo!; Ranta in košarkatorji.
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija.
| P | 2. stopnja | Košarka | Fantje | Šport | športni klubi | druščine | dogodivščine | humor
Woltz, Anna: Zobje morskega psa.
Ilustr. Maartje Kuiper. Prev. Katjuša Ručigaj. Dob: Miš, 2021, 116 str.
| P – 2. stopnja
| Mladostniki | Prijateljstvo | Kolesarjenje | Družinski odnosi | Rak (medicina) | družina | doživljanje
bolezni | duševna stiska | medosebni odnosi | pomoč
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/zobje-morskega-psa

3. stopnja – primerno za učence 7., 8., 9. razredov OŠ, tudi še za srednješolce
Androjna, Irena: Modri otok.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021.
| M – 3. stopnja
| Raziskovalni tabori | Jadransko morje | Otoki | prijateljstvo | pustolovščine | fantastika
Caranzza, Maite: Poti svobode. Prev. Veronika Rot. Medvode: Malinc, 2019, 273 str.
Spremna beseda Veronika Rot in Barbara Pregelj: Tisti prostor med mano in nami.
M – 3. stopnja
| Družina | Skrivnost | Dekleta | Ljubezenski trikotnik | Taborjenje | Skavti | Pogrešane osebe |
počitnice | pustolovščine | mladostniki | medosebni odnosi | Španija | preteklost | raziskovanje |
državljanska vojna

Coleman, Michael: Čudakov boj.
Prev. Anja Kokalj. Ljubljana : Grlica, 2006, 144 str.
Spremna beseda: Jana Zirkelbach Trpinčenje kot oblika nasilja med najstniki.
| M| 3. stopnja | tretje triletje OŠ, srednješolci
| drugačnost / fantje / vrstniki / drugačnost / nasilje / izsiljevanje / ustrahovanje / stiske /
samopodoba
Herrndorf, Wolfgang: Čik.
Prev. Brane Čop. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013, 244 str.
| M| 3. stopnja | tretje triletje OŠ, srednješolci
Jonsberg, Barry: Pesem, ki jo lahko slišim le jaz.
Prev. Nataša Grom. Dob: Miš, 2019. 280 str.
| M – 3. stopnja | Fantje | Odraščanje | Tesnoba | Medosebni odnosi | Identiteta | duševne motnje
| panika | družinski odnosi | dedki | medgeneracijski odnosi | šole | prijateljstvo | zaljubljenost |
šport | psihosocialna prilagojenost
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pesem-ki-jo-lahko-slisim-le-jaz
Karlovšek, Boris: Nepričakovana pustolovščina.
Ilustr. Alan Vukovič. Marleys, 2020, 207 str.
| M| 3. stopnja
| begunci, družina, dvojčki (ljudje), jadranje, kriminal, morje, počitnice, pustolovščine, Sirija,
tihotapstvo
Karlovšek, Igor: Peta osebna.
Dob: Miš, 2022, 203 str.
| M | 4. stopnja
| Fantje -- Odraščanje -- Družinski odnosi -- Odnosi med spoloma -- mladostniki / medosebni odnosi /
družina / šole / šport / košarka / zaljubljenost / ljubosumje / kriminal / požari / duševne motnje
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/peta-osebna
Karlovšek, Igor: Preživetje.
Dob: Miš, 2018. (Srečanja), 291 str.
| M| 3. stopnja | tretje triletje OŠ, srednješolci
| Gozdovi - Preživetje v naravi | Očetje in sinovi | medosebni odnosi | dekleta | fantje | nesreče |
pomoč | pogum | pustolovščine | šport | ugrabitve | kriminal
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/prezivetje
Kodrič Filipić, Neli: Superga.
Ilustr. Damijan Stepančič. (Mladika, 2015). (Strip), 71 str.
| M | 3. stopnja | Afganistan, begunci, preživetje, Slovenija, šport
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/superga
Šinigoj, Damijan: Kjer veter spi.
Dob: Miš, 2020, 205 str.
In: Dob pri Domžalah : Miš ; Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2022
| M – 3. stopnja
| jamarstvo | jame | mladostniki | nesreče | preživetje | pustolovščine | reševanje
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kjer-veter-spi

Šinigoj, Damijan: Iskanje Eve.
Dob : Miš, 2014, 158 str.
| M – 3. stopnja
Švedi -- Potovanja -- Slovenija -- Mladostniki -- ljubezen / prijateljstvo

4. stopnja – primerno za srednješolce
Catozzella, Giuseppe: Nikoli ne reci, da te je strah.
Prev. Eva Kobe Pavlovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. (Odisej), 271 str.
| M| 4. stopnja|Yusuf Omar, Samia (1991-2012), atletinje, begunci, Somalija, družbene razmere.
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/nikoli-ne-reci-da-te-je-strah
in:
Reinhard Kleist: Sanje o olimpijadi.
Prev. Mojca Kranjc. (Zavod VigeVageKnjige, 2017), 150 str.
| M| 4. stopnja |Omar, Samia Yusuf, 1991-2012 | Atletinje | Tek | Somalija | Begunci | Družbene
razmere | olimpijske igre | šport | vojne | nasilje | stripi
Martel, Yann: Pijevo življenje.
Prev. Luka Senica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 325 str.
In: z ilustracijami Tomislava Torjanca. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009, XII, 300 str.
Virk, Jani: Brez imena.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 195 str.
| M| 4. stopnja |Družina - Ločitev | Fantje | Psihične travme | Posilstvo | mladostniki | družinski
odnosi | psihopatologija | depresija (medicina) | šport | nogomet | trenerji | homoseksualnost |
spolna zloraba | duševna stiska | samodestruktivnost

POUČNE KNJIGE

Knjige o športu
Glej tudi: https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-karierni-center/izobrazevanje-in-dvojnakariera-/sportajmo-in-berimo
Antične olimpijske igre.
Ilustr. Johnny Núñez. Prev. Branka Dobovšek Dekleva. Jezero: Morfemplus, 2020. 48 str.
| P - 2. stopnja
| Olimpijske igre | Zgodovina | Grčija | Antika | Kulturna zgodovina | olimpijada | športne discipline
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/anticne-olimpijske-igre
Doussot, Michel: Rokomet.
Prev. Ana Marija Toman. Primus: 2017, 69 str.
| C | 1. stopnja | Rokomet | Priročniki | šport | igre z žogo | pravila igre
Fabjan, Marjan: Zmagovita pot juda.
Primus, 2018, 47 str.
| P| 2. stopnja | Judo | Borilne veščine | šport | pravila | trening | tekmovanja

Infografični vodnik po nogometu.
Prev. Neža Vilhelm. Jezero: Morfemplus, 2019, 63 str.
| P| 2. stopnja | Nogomet | šport
Kos, Gaja: Migiji migajo.
Ilustr. Igor Šinkovec. Dob: Miš, 2019, 84 str.
| C | 1. stopnja |Šport | Družina | Rekreacija | Slovenija | Izletništvo | športne panoge | gibanje |
narava | oprema | vodniki | humor | poučno leposlovje
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/migiji-migajo
Könnecke, Ole: Šport je čudovit.
Prevod. Alexandra Natalie Zaleznik. Maribor : Skrivnost, 2020, 53 str.
| C | 1. stopnja
| poučna slikanica, šport, športne panoge
Muha, Viktorija: Plesalka: moj dnevnik.
Plesalka Evelin Arh. (A-knjiga, 2015), 35 str.
| 7 | 2. stopnja |dnevnik, fotografije, ples, šport
Rada imam konje.
Prev. Katja Bizjak. (Učila International, 2014), 120 str.
| 7 | 2. stopnja |jahanje, konji, nega, živali v naravi
Skinner, Adam: Športopedija.
[ilustriran pregled svetovnih športov: predstavlja več kot 60 športov].
Ilustr. Mark Long. Prev. Brigita Kotnik Turk, Miha Hočevar. Ljubljana: Vida, 2019, 112 str.
| šport | leksikoni
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/sportopedija
Svečko, Marina: Greš tudi ti na jadranje?
Ilustr. SUzana Bužan. JK Skipper, 2019, 49 str.
| C | 1. stopnja | Jadranje | družina | jadrnice | morje | poučno leposlovje
Tuzimek, Dariusz: Neymar.
Prev. Martin Jankovič. Tržič: Učila International, 2017, 172 str.
| 9 | 3. stopnja | Santos, Neymar da Silva, 1992- | Biografije | brazilski nogometaši | nogomet | šport
Minuz, Armando: Velika knjiga o športu.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec. Tržič; Učila International, 2018, 87 str.
| C | 1. stopnja | Športne panoge | Šport
Žoltovska Darska, Yvette: 3 naslova: Messi: mali deček, ki je postal velik nogometni junak. Ronaldo:
fant, ki je vedel, kaj hoče. Ibra. (Učila International, 2015, 2016).
| 9 | 3. stopnja |fotografije, za oklevajoče bralce, življenjepis, nogomet, šport

KNJIGE NA TEMO SPOZNAVANJE SLOVENIJE, SLOVENSKE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE:
Glej: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Slov.-kult.-dediscina-2021-OK.pdf
Bogataj, Janez: Kokoška Fani o Sloveniji.
Ilustr. Marko Kočevar. Ljubljana : Hart, 2020, 79 str.
Slovenija – Kulturna dediščina
Bogataj, Janez: Slovenija: kulturna dediščina na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in
Balkana.
Ilustr. Marko Kočevar; fotografije Janez Bogataj, arhiv Fotolia. Ljubljana: Hart, 2018, 106 str.
Slovenija – Kulturna dediščina
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/slovenija-kulturna-dediscina-na-sticiscu-alpsredozemlja-panonske-nizine-in-balkana
Cerar, Irena: Pravljične poti Slovenije (4 knjige): družinski izleti.
Ljubljana: Sidarta, 2021), 288 str.
Izletništvo – Vodniki – pravljice – družinski izleti / pohodniške poti / naravne znamenitosti
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pravljicne-poti-brez-meja
Eichenseer, Erika: Rajski vrt = Paradise garden.
Prev. Gaja Kos. Ilustr. Peter Škerl. Dob: Miš, 2021, 32 str.
| slikanica+
| Bog | Stvarjenje | Slovenija | stvarjenje sveta | legende | večjezično
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/rajski-vrt
Grilc, Uroš. Zbirka Škratolovščine. (več naslovov)
Različni ilustratorji. Bevke, Škrateljc.
Izletništvo – družinski izleti – pravljice
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/mali-plac
Kovač, Tinkara: Tinka Tonka Flavtofonka in neandertalćeva [!] piščal iz Divjih bab : Tinka Tonka
Flavtofonka na svojih popotovanjih skozi prostor in čas spoznava flavte sveta.
Ilustr. Kiki Klimt. Koper : samozal. T. Kovač, 2017, 22 str.
Mitrevski, Ivan: Žanov super mega fantastični potep po zgodovini Slovenije.
[napisal in narisal] Ivan Mitrevski. Kamnik : samozal., 2021, 71 str.
| P | 2. stopnja | Slovenija -- zgodovina – strip
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/zanov-super-mega-fantasticni-potep-po-zgodovini-slovenije

Pregelj, Sebastijan: Zgodbe s konca kamene dobe. (7 knjig)
Ilustr. Jure Engelsberger. Dob: Miš.
| P –2. stopnja
| kamena doba | kolišča | prazgodovina
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/decek-brin-na-domacem-koliscu
Rozman, Andrej: Pesmi iz galerije.
Spremljevalna besedila Kristina Preninger. Ilustr. Jakob Klemenčič. Fotografije Janko Dermastja, Bojan
Salaj. Ljubljana: Narodna galerija, 2018. 136 str.
| M| 3. stopnja | 3. triletje, srednješolci
| Narodna galerija - Ljubljana - Umetnostne zbirke | slovensko slikarstvo | slovenski slikarji |
slovenska umetnost | verzi
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pesmi-iz-galerije

Selinšek, Aljaž: Mi Rimljani.
Ilustr. Kasia Rižnar. Ptuj: Društvo Poetovio LXIX, 2020, 29 str.
| C| 1. stopnja
| poučni dodatek, poučno leposlovje, antika, kulturna zgodovina, Poetovio, Ptuj, Rimljani

KNJIGE NA TEMO LJUBLJANA
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/LJUBLJANA.pdf
Blažić, Milena, Kregar Gliha, Mateja, Bedenk, Kasilda: Pravljična in literarna Ljubljana.
Fotografije Ljubljane Dunja Wedam. (Morfemplus, 2022), 105 str.
| P – 2. stopnja
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pravljicna-in-literarna-ljubljana
Melik, Jelka in Jeraj, Mateja: Ljubljana, zeleno mesto.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo, Ela Hartman, Pia Cvar. Foto. Jelka Melik ... et al. Ljubljana: Hart, 2016, 32 str.
| 9 | P | 2. stopnja |
Ljubljana / krajepis / zgodovina / kulturna zgodovina / domoznanstvo / znamenitosti
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ljubljana-zeleno-mesto
Mlakar Črnič, Ida: Pravljični sprehod po Ljubljani.
Ilustracije Zarja Menart. (Mestna knjižnica, 2021) 42 str.
| C – 1. stopnja
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pravljicni-sprehod-po-ljubljani

TEMATSKO SPODBUDNE KNJIGE:
Glej: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Tematsko-spodbudne-knjige-do-konca-leta2020.pdf
In še posebej izbor novejših knjig na temo narava, šport, ročne spretnosti in družabne igre
Knjige o NARAVI:
Bajd, Barbara: Gremo na morsko obalo.
Ilustr. Jože Glad, Ela Hartman, in Tatjana Cvar. Ljubljana: Hart, 2020, 84 str.
| P | 2. stopnja
| določevalni ključi, morske obale, morske rastline, morske živali, narava, poskusi, opazovanje
Bajd, Barbara: Zbirka Utripi sveta. (več naslovov)
Ljubljana: Hart.
| P | 2. stopnja
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kranjska-sivka-cebelica-od-kod-in-kam
McAnulty, Dara: Dnevnik mladega naravoslovca.
Prevod Anja Radaljac. Ljubljana : UMco, 2021, 273 str.
McAnulty, Dara, 2004- -- Dnevniki -- Narava -- Letni časi -- Severna Irska -- Avtizem -- Otroci -Varstvo okolja -- družbena angažiranost / družina / odnos do narave / varstvo okolja /
okoljevarstveniki / osebna doživetja / šole

Würmli, Marcus: 100 stvari za raziskovalce narave.
Ilustracije Hendrik Kranenberg, Olav Marahrens. Prevod Anja Furlan. Tržič: Učila International, 2020,
223 str.
| P | 2. stopnja
| narava, naredi sam, opazovanje, preživetje, raziskovanje, ročne spretnosti, spoznavanje narave,
taborništvo

