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Mag. Tilka Jamnik,  
Podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS 
e-naslov: tilka.jamnik@gmail.com  
 
 
Knjige na temo - POMOČ 
(sočutje, razumevanje in pomoč pri zelo različnih težavah, stiskah, boleznih, posebnostih, 
drugačnostih idr.)   
 
Seznam vsebuje kakovostne leposlovne knjige na temo POMOČ, ki so izšle predvsem v 

zadnjem desetletju, do konca leta 2017. Izdelan je 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.1 Zapisi niso povsem enotni, ker jih Pionirska skozi leta 

spreminja, strokovno poglablja idr. 

Knjige so v seznamu razdeljene na stopnje; svetujemo, da jih uporabljate glede na bralne in 

jezikovne zmožnosti otrok in mladih:  

 

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  
4. stopnja – primerno za srednješolce (tudi za napredno branje v 3. triletju OŠ)   

 

Mentorji seznam vsekakor dopolnjujte tudi z drugimi knjigami iz preteklih let in predvsem z 

novostmi. Po svoji strokovni presoji ga prilagodite zmožnostim mladih bralcev, izbirajte in 

dodajajte pa jih tudi po njihovih zanimanjih in željah.   

 

 

 

 

                                                           
1Od seznamov Pionirske se razlikuje po razdelitvi knjig po stopnjah (triletjih v OŠ); izpuščene so ocene knjig in 

anotacije. Pričujoči seznam upošteva prevedene knjige z odlično in prav dobro oceno; pri izvirno slovenski 
produkciji pa knjige z ocenami odlično, prav dobro in dobro.   
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B – za otroke med 3. in 6. letom   

 
Agassi, Martine: Zbirka Lepo obnašanje: 4 naslovi. Z rokami ne tepemo, Z besedami ne 
žalimo, Z nogami ne brcamo, Z zobmi ne grizemo.  
Prev. Tanja Goršič. Ilustr. Marieke Heinlen. Grlica, 2017, (Lepo obnašanje).  
| C | B - stopnja |del nanizanke, spremna beseda, didakt. navodila za odrasle, kartonka 
| otroci – vzgoja, nasilje – preprečevanje, predšolski otroci, predšolska vzgoja, družinska 
vzgoja  
 
Altschuler, Sally: Noetova ladja.    
Prev. Mojca Vilfan. Ilustr. Sven Nordqvist. Kranj: Narava, 2012, 25 str. 
| C | B - stopnja | za uro pravljic 
| naravne nesreče, Noe, pomoč, svetopisemske zgodbe, živali v domišljiji 
 
Bitenc, Janez: Zlata šivanka.    
Ilustr. Kristina Krhin. Maribor: Obzorja, 2015, 19 str. 
| C | B - stopnja | note, verzi (dodani) 
| ježi, oblačila, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji  
 
Bourgeois, Paulette: Franček rad pomaga.    
Prev. Mateja Arhar. Tehniška založba Slovenije, 2003. (Frančkove TV-zgodbice), 32 str. 
| C | B - stopnja | knjiga je del nanizanke 
| pomoč, želve, živali v domišljiji 
  
Donaldson, Julia: Najprisrčnejši velikan.    
Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Axel Scheffler. Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 31 str. 
| C | B - stopnja |   
| dobrota, pomoč, velikani, vrline, živali v naravi  
 
Gleeson, Libby: Beni in rdeča Rubi.    
Prev. Barbara Majcenovič Kline. Ilustr. Freya Blackwood. Hoče: Skrivnost, 2015, 32 str. 
| C | B - stopnja |   
| kmetija, kokoši, pomoč, prijateljstvo, psi, živali v naravi  
 
Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Železni Janez.    
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Damijan Stepančič. Mladinska knjiga, 2013, 31 str. 
| C | B - stopnja | pravljica klasična 
| fantastična bitja, kralji, pomoč, vitezi  
 
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica.    
Ilustr. Zvonko Čoh. Prir. Anja Štefan. Mladinska knjiga, 2011, (Velike slikanice), 23 str. 
| L | B - stopnja | ljudsko slovstvo, za uro pravljic 
| dobrota, hudiči, mačehe, pogum, pomoč, samozavest, sovraštvo 
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Hvaležni medved: koroška pripovedka.    
Ilustr. Jelka Godec Schmidt. Prir. Kristina Brenk. Mladinska knjiga, 2013, 15 str. 
| C | B - stopnja | ljudsko slovstvo, nova izdaja, ponatis, velike tiskane črke 
| hvaležnost, Koroška, medvedi, pomoč, Slovenija, živali v domišljiji 
 
Klenovšek Musil, Manica: Slon Stane.   
Maribor: Pivec, 2017, 26 str. 
| C | B - stopnja    
|sloni – mravlje – pripovedovanje, poslušanje, zgodbe, prijateljstvo, sodelovanje, živali v 
domišljiji 
 
Košuta, Miroslav: Zmaj v parku. 
Ilustr. Ana Razpotnik. Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 2017, 32 str. 
| C | B - stopnja    
| avtomobili – promet – problemi, urbanizavcija, zmaji – pomoč, mesta, parki, narava   
 
Kraljič, Helena: Danes nočem videti nikogar več.  
Ilustr. Celia Biscoe. Spr. beseda: Igor Saksida. Jezero: Morfemplus, 2016, 26 str. 
| C | B - stopnja| spr. beseda 
| jeza, nesreče, pomoč, prijateljstvo, zajci, živali v domišljiji 
 
Kraljič, Helena: Koza Zoja išče prijateljico.    
Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem, 2012, 17 str. 
| C | B - stopnja   
| koze, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji 
 
Levstik, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico.    
Ilustr. Roža Piščanec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, (Velike slikanice), 18 str. 
| C | B - stopnja | ponatis, za uro pravljic 
| dečki, družina, oblačila, pomoč, revščina, živali v domišljiji 
 
Lovis-Miler, Kateřina: Krtek in ribica. 
Prev. Nives Vidrih. Zdeněk Miler. Narava, 2016, 55 str. 
| C | B - stopnja | del nanizanke 
|krti, biseri, pomoč, prijateljstvo, ribe, živali v domišljiji 
  
Makarovič, Svetlana: Sapramišja sreča.    
Ilustr. Daša Simčič. Dob pri Domžalah: Miš, 2008, 28 str. 
| C | B - stopnja 
| miši, pomoč, prijateljstvo, sreča, zima, živali v domišljiji  
 
Pergar, Saša: O petelinu Cekinu.    
Ilustr. Anton Buzeti. Prir. Saša Pergar. Ajda, IBO Gomboc, 2008, (Iz zibelke), 30 str. 
| C | B - stopnja | ljudsko slovstvo, priredba, velike tiskane črke 
| pomoč, revščina 
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Peroci, Ela: Hišica iz kock.    
Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, (Velike slikanice), 13 str. 
| C | B - stopnja | nova izdaja, ponatis, za uro pravljic 
| dom, igra, igrače, pomoč, potovanja 
  
Petiška, Eduard: Kako je krtek dobil hlačice.    
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. Zdeněk Miler. Preddvor: Narava, 2011, 63 str. 
| C | B - stopnja | knjiga je del nanizanke, nov prevod, nova izdaja, ponatis 
| krti, pomoč, solidarnost, živali v domišljiji 
 
Rdeča kokoška: irska ljudska pravljica.    
Prev. Kristina Brenk. Ilustr. Maša Kozjek. Mladinska knjiga, 2008, 15 str. 
| C | B - stopnja | ljudsko slovstvo, pravljica klasična, za uro pravljic 
| kokoši, lisice, mačke, miši, pomoč, živali v domišljiji  
 
Rokavička: ukrajinska ljudska pravljica.    
Prev. Kristina Brenk. Ilustr. Hana Stupica. Mladinska knjiga, 2014, (Velike slikanice), 24 str. 
| C | B - stopnja | ljudsko slovstvo, nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis, za uro 
pravljic 
| dedki, pomoč, zima, živali v domišljiji 
 
Rose, Gerald: Tigrova preproga.    
Prev. Mateja Črv Sužnik, Miha Sužnik. Ilustr. Gerald Rose. Hlebce: Zala, 2012, 30 str. 
| C | B - stopnja   
| čaj, kralji, pomoč, razbojniki, tigri, živali v domišljiji 
   
Svetina, Peter: Čudežni prstan.    
Ilustr. Damijan Stepančič. KUD: Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011. 
(Gugalnica), 35 str. 
| C | B - stopnja    
| Ljubljana, opera, osamljenost, pomoč, predmeti, prijateljstvo 
 
Šabec, Robert: Brata Pirata in zaklad iz Čokolandije. 
Ilustr. Staš Kleindiest. Mladika, 2017, 27 str. 
| C | B - stopnja|  poučne informacije, poučno leposlovje 
| delovna sila – otroci – izkoriščanje, pirati, zakladi – čokolada, kakao, pridelovanje, otroško 
delo, pravičnost 
 
Štefan, Anja: Bobek in barčica.    
Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, (Velike slikanice), 25 str. 
| C | B - stopnja | za uro pravljic 
| odgovornost, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji 
 
Štefan, Anja: Bobek in zlate kokoši.  
Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, (Velike slikanice), 29 str. 
| C | B - stopnja | del nanizanke 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/rokavicka
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|želje, begavci, dom, družina, jajca, kokoši, pomoč, strah, živali v domišljiji 
 
Topli potok: slovenska ljudska pripoved.    
Ilustr. Ive Šubic. Prir. Erna Starovasnik. Mladinska knjiga, 2013, (Biserna Čebelica), 15 str. 
| C | B - stopnja | ljudsko slovstvo, nova izdaja, ponatis 
| dečki, ljubezen, matere, pomoč, vile, voda 
 
Vrščaj, Tina: Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata. 
Ilustr. Ana Baraga. Mladinska knjiga, 2017, (Knjižnica Čebelica), 16 str. 
| C | B - stopnja |    
| pogum, zajci – samozavest, plašnost, pomoč, posmehovanje, živali v domišljiji 
 
Wellesley, Rosie: Kako je ježek našel prijatelja.    
Prev. Miha Sužnik. Ilustr. Rosie Wellesley. Hlebce: Zala, 2015, 25 str. 
| C | B - stopnja |   
| jabolka, ježi, osli, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji 
 
Zupan, Vitomil: Plašček za Barbaro.    
Ilustr. Ana Zavadlav. Dob pri Domžalah: Miš, 2015, 20 str. 
| C | B - stopnja | nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis, za uro pravljic 
| deklice, oblačila, osamljenost, pomoč, želje 
 
 

1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ 
 

Bitenc, Janez: Mucka z balonom. 
Ilustr. Jelka Reichman. Mladinska knjiga, 2016, (Knjižnica Čebelica), 16 str. 
| C | 1. stopnja | velike tiskane črke 
| mačke, baloni, oblaki, pomoč, živali v domišljiji 
 
Blanco, Noelia: Sanje v dolini Mili.    
Prev. Mojiceja Podgoršek. Ilustr. Valeria Docampo. Domžale: Epistola, 2015, 34 str. 
| C | 1. stopnja | simbolična pripoved 
| pomoč, roboti, sanje, stroji, tehnologija, želje 
  
Březinová, Ivona: Bombonček za dedija Edija.    
Prev. Diana Pungeršič. Ilustr. Eva Mastníková. Miš, 2015, (Prva zorenja), 74 str. 
| C | 1. stopnja | za pogovore o knjigah 
| Alzheimerjeva bolezen, bolezni, dedki, demenca, družina, pomoč, starci, starost, vnuki 
 
Březinová, Ivona: Fant in pes.    
Prev. Nives Vidrih. Ilustr. Eva Švrčková. Kranj: Narava, 2014, 58 str. 
| C | 1. stopnja    
| dečki, drugačnost, invalidnost, otroci s posebnimi potrebami, pomoč, psi, šola 
 
Dieltiens, Kristien: Medved velikan. 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/bomboncek-za-dedija-edija
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Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Seppe Van den Berghe. Narava, 2016, 140 str. 
| C | 1. stopnja     
| medvedi – mladiči, lov, družina, kmetije, lovci, strah, ujetništvo, pomoč, živali v domišljiji 
 
Howarth, Naomi: Zgodba o vrani. 
Prev. Mateja Črv-Sužnik in Miha Sužnik. Zala, 2016, 25 str. 
| C | 1. stopnja | za uro pravljic, pripoved v verzih 
| vrane, indijanske ljudske pravljice – priredbe, lepota, nesebičnost, pomoč, pogum, ptice, 
sonce, zima, živali v domišljiji 
 
Hrovat, Uroš: Velika packarija. 
Pipinova knjiga, 2017, (Zuk, neverjetni izumitelj), 48 str. 
| C | 1. stopnja | del nanizanke 
| iznajdbe, dečki, pomoč, posebneži 
 
Igerabide, Juan Kruz: Jona ima veliko težavo = Jonás tiene un problema muy gordo.  
Prev. Barbara Pregelj. Ilustr. Mikel Valverde. Malinc, 2016,  44 str. 
| C | 1. stopnja | del nanizanke, večjezično, besedilo tudi v španskem jeziku  
| nočna enureza, čarovnice, pomoč, problemi najmlajših, spanje 
 
Jogan, Dunja: Srečkov kovček.  
Hlebce: Zala, 2017, 28 str. 
| C | 1. stopnja | simbolična pripoved, večnaslovniška književnost 
| čustva, pomoč, sreča 
 
Kodrič Filipić, Neli: Požar.  
Ilustr. Bojana Dimitrovski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. (Velike slikanice), 32 str. 
| C | 1. stopnja | za pogovore o knjigah, za uro pravljic   
| begunci, strpnost, drugačnost, medkulturnost, pomoč, požari, solidarnost, večkulturnost 
 
Kopinšek, Simona: Pajkodlak in Kresnica. 
Ilustr. Kristina Krhin. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, 34 str. 
| C | 1. stopnja |  pripoved v verzih 
| pajki - nevarnost, gozd – žvali – pomoč, kresnice (žuželke), strah, reševanje, solidarnost, 
živali v domišljiji 
 
Langreuter, Jutta: Na pomoč!    
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Andrea Hebrock. Ljubljana: Kres, 2005, 26 str. 
| C | 1. stopnja | za uro pravljic 
| pomoč, živali v domišljiji  
   
Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja. 
Ilustracije Kristina Krhin. Prev. Ganimet Shala ... et al. Miš, 2016, 39 str. 
| C | 1. stopnja | poučni dodatek, večjezično, besedilo tudi v  alb., angl., bos. in mak. jeziku. 
| prijateljstvo, hvaležnost, miši, pomoč / živali v domišljiji   
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/zgodba-o-vrani
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/serija-o-joni-6-naslovov
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/sreckov-kovcek
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/pozar
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/miska-zeli-prijatelja
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Moore- Mallinos, Jennifer: 2 naslova: Marko v težavah, Matej in računalniški vampirji.  
Prev. Andraž Golc. Ilustr. Gustavo Mazali. Mladinska knjiga, 2017, 31 str. 
| C | 1 – za začetno branje| didakt. navodila za odrasle, poučno leposlovje 
|vrstniki – nasilje – preprečevanje,  internet – odvisnosti, pomoč 
 
Morpurgo, Michael: Nežni velikan.  
Prev. Maja Lupša. Ilustr. Michael Foreman. Pipinova knjiga, 2016. 32 str. 
| C | 1. stopnja      
|velikani, onesnaževanje okolja, drugačnost, ekologija, jezera, ljubezen, narava, pomoč 
 
Novak, Nina: Moj prijatelj je drugačen. 
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016, 37 str. 
| C | 1. stopnja | o avtorjih,  poučni dodatek, didakt. navodila za odrasle, velike tiskane črke  
| imigranti, diskriminacija, dečki – Albanci – Slovenija, prijateljstvo, drugačnost, izsiljevanje, 
medkulturnost, nasilje, pogum, pomoč, ustrahovanje, večkulturnost  
 
Ogrizek, Maša: Gospa s klobukom. 
Ilustr. Tanja Komadina. Mladinska knjiga, (Deteljica), 2017, 115 str. 
| C | 1. stopnja | za branje v nadaljevanjih 
| potovanja, optimizem, pomoč, posebneži, prijateljstvo, pustolovščine, solidarnost, starejši 
ljudje, vrednote   
 
Ortelli, Barbara: Dom za medveda.    
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Barbara Ortelli. Ljubljana: Kres, 2011, 29 str. 
| C | 1. stopnja    
| dom, medvedi, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji 
 
Oskarsson, Bárđur: Sploščeni zajec.  
Prev. Darko Čuden. Hlebce: Zala, 2016, 32 str. 
| C | 1. stopnja | za pogovore o knjigah 
|smrt, pomoč, skrb, sočutje 
 
Peklar, Andreja:  Ferdo, veliki ptič. 
KUD Sodobnost International, 2016, 32 str. 
| C | 1. stopnja | brez besedila 
| ptice, drugačnost, pomoč, živali v domišljiji  
 
Pennypacker, Sara: Klementina, prijateljica tedna.    
Prev. Simonca Cesar. Ilustr. Marla Frazee. Izola: Grlica, 2012. (Klementina; 4), 148 str. 
| C | 1. stopnja | humor, knjiga je del nanizanke 
| deklice, družina, pomoč, prijateljstvo, samopodoba, šola, vragolije  
 
Pregl, Sanja: Pravi prijatelj. 
Ilustr. Maja Lubi. Morfemplus, 2017, 26 str. 
| C | 1. stopnja    

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/gospa-s-klobukom
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/splosceni-zajec
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ferdo-veliki-ptic
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| izsiljevanje, pogum, nasilje, pomoč, prijateljstvio, samopodoba 
Pregelj, Sebastijan: Duh Babujan in nepričakovana selitev. 
Ilustr. Ana Razpotnik. Miš, 2016, (Miškolinke), 59 str. 
| C | 1. stopnja | del nanizanke 
| duhovi, selitev, pomoč 
 
Pregelj, Sebastijan: Duh Babujan in prijatelji.    
Ilustr. Ana Razpotnik. Dob pri Domžalah: Miš, 2014, (Miškolinke), 53 str. 
| C | 1. stopnja | del nanizanke 
| drugačnost, duhovi, hiše, prijateljstvo, slepota 
 
Ribičič, Josip: Miškolin.    
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, (Velike slikanice), 67 str. 
| C | 1. stopnja | o avtorjih, ponatis, za branje v nadaljevanjih 
| družina, miši, pogum, pomoč, prijateljstvo, pustolovščine, živali v domišljiji 
 
Rosen, Michael: Ne pozabi tigra!    
Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Tony Ross. Hoče: Skrivnost, 2015, 91 str. 
| C | 1. stopnja | humor, za oklevajoče bralce, za začetno samostojno branje 
| družina, hišni ljubljenci, mačke, pomoč, živali v domišljiji  
 
Ryan, Margaret: Uganka doktorja Sfinge.    
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Kate Pankhurst. Hlebce: Zala, 2015, (Nenavadna ulica), 64 str. 
| C | 1. stopnja | humor, knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce 
| Egipt, fantje, mačke, pomoč, sosedje 
 
Valjavec, Matija: Pastir.    
Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, (Zakladi otroštva), 15 str. 
| C | 1. stopnja | ponatis, pravljica klasična, priredba 
| čarovnije, dobrota, pomoč, živali v domišljiji 
 
Vidmar, Janja: Dežela belega oblaka. 
Ilustr. Suzana Bricelj. Miš, 2016, 24 str. 
| C | 1. stopnja | poučni dodatek 
| Maori, dečki, kiti, Nova Zelandija, morje, pomoč, prijateljstvo 
 
Weston, Carrie: Bravo, Boris!    
Prev. Vida Frelih. Ilustr. Tim Warnes. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 32 str. 
| C | 1. stopnja    
| medvedi, pomoč, prijateljstvo, šola, taborjenje, živali v domišljiji 
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2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ 
 

Applegate, Katherine: En in edini Ivan. 
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Patricia Castelao. Narava, 2017, 305 str. 
| P | 2. stopnja | za pogovore o knjigah 
| prijateljstvo, divje živali v ujetništvu, gorile, dobrobit živali, odnosi med človekom in živaljo, 
pogum, pomoč, sloni, umetnost, upanje 
 
Gomboc, Mateja: Tinka 2.    
Ilustr. Kristina Krhin. Ljubljana: Družina, 2014, 135 str. 
| P | 2. stopnja | humor, spremno besedilo 
| deklice, detektivi, pomoč, prijateljstvo, vsakdan 
 
Kokalj, Tatjana: Cirkus treh vetrov. 
Ilustr. Anja Kokalj. Brin, 2017, 115 str. 
| P | 2. stopnja | o avtorjih 
|brezposelnost, cirkus, družina, pomoč, revščina 
 
Minne, Brigitte: Pripoved o gospe Veverici in ostalih živalih v mamini glavi.    
Prev. Irena Hrast. Ilustr. Marja Meijer. Spr. beseda Sana Čoderl. Ozara Slovenija, 2008, 93 str. 
| P | 2. stopnja 
| drugačnost, družina, duševne bolezni, pomoč, razumevanje, stiske 
 
Parr, Maria: Tonja iz Hudega brega.    
Prev. Darko Čuden. Ilustr. Jure Engelsberger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Knjižnica 
Sinjega galeba; 339), 232 str. 
| P | 2. stopnja | humor 
| deklice, družina, pomoč, prijateljstvo, skrivnosti, sosedje, vragolije 
 
Svetina, Peter: Sredi sreče in v četrtek zjutraj.    
Ilustr. Kristina Krhin. Ljubljana: Sodobnost International, 2015. (Gugalnica), 26 str. 
| P | 2. stopnja | naslovniško odprta pripoved, slikanica + 
| drugačnost, glasba, nonsens, ples, pomoč, prijateljstvo, vreme, zaupanje 
  
Šrut, Pavel: Lihožerci se vračajo.    
Prev. Peter Kuhar. Ilustr. Galina Miklínová. Ljubljana: Sodobnost International, 2015. 181 str. 
| P | 2. stopnja | knjiga je del nanizanke, o avtorjih 
| Afrika, družina, fantastična bitja, oblačila, pogum, pomoč, prijateljstvo, pustolovščine  
 
Tellegen, Toon: Čriček in temačni občutek. 
Prev. Staša Pavlović. Ilustr. Ana Zavadlav. Mladinska knjiga, 2017, 183 str. 
| P | 2. stopnja | o avtorjih, za pogovore o knjigah, večnaslovniška književnost 
| depresija (medicina), čustva – problemi, živali – simbolika, prijateljstvo, pomoč, duševne 
motnje, žalost, živali v domišljiji  
 
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/en-in-edini-ivan
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/tonja-iz-hudega-brega
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Whelan, Gerard: Vsiljivec v sanjah.    
Prev. Bojana Ivanjšič Mureškić. Spr. beseda Ana Duša. Novo mesto: Goga, 2008. (Lunapark), 
252 str. 
| P | 2. stopnja 
| družina, pomoč, sanje 
 
 

3. stopnja – primerno za učence 7., 8. in 9. razredov OŠ, tudi za srednješolce  
 
Gombač, Žiga: NK Svoboda.  
Spr. beseda Boštjan Videmšek. Dob pri Domžalah: Miš, 2016, (Zbirka Z(o)renja), 181 str. 
| M | 3. stopnja| zahtevno branje, spr. beseda, za pogovore o knjigah 
| begunci – Sirci, družba, - kritika, nogomet, prijateljstvo , begunskapot, družina, migranti, 
nasilje, pomoč, preživetje,  
 
Hartnett, Sonya: Srebrni osliček.    
Prev. Milan Žlof. Ilustr. Anne Spudvilas. Ljubljana: Družba Piano, 2010, 199 str. 
| M | 3. stopnja | o avtorjih, za pogovore o knjigah 
| begunci, Francija, osli, pomoč, prijateljstvo, simboli, skrivnosti, sodobnost, stoletje, 1. pol. 
20., vojaki, vojne, živali v naravi  
 
Jonsberg, Barry: Moje življenje kot abeceda. 
Prev. in spr. beseda: Tadeja Spruk. Miš, 2017, Z(o)renja, 227 str.  
| M | 3. stopnja | spremna beseda, za pogovore o knjigah 
| dekleta – odraščanje, družine – problemi, pomoč – altruizem, avtizem, depresija 
(medicina), domišljija, pogum, prijateljstvo, samopodoba, smrt, optimizem 
 
Kokalj, Vida: Fant, ki je sejal zvezde. 
Primus, 2016, (Avtorji), 241 str. 
| M | 3. stopnja | o avtorjih, za pogovore o knjigah 
| potovanja skozi čas, Celje – antika, Celeia, družina, prevare, pomoč, Rimljani 
 
Kreller, Susan: Slonov ne vidimo.    
Prev. Alexandra Natalie Zaleznik. Izola: Grlica, 2014, (Na robu), 160 str. 
| M | 3. stopnja | za pogovore o knjigah 
| dekleta, družba (skupnost), družina, nasilje, očetje, pomoč, reševanje, sosedje, stiske, 
ugrabitve, zanemarjanje, zapostavljenost  
   
Vigan, Delphine de: No in jaz.    
Prev. Alenka Moder Saje. Spr. beseda Špela Razpotnik. Mladinska knjiga, 2012, 303 str. 
| M | 3. stopnja | o avtorjih, spremna beseda, za pogovore o knjigah 
| brezdomci, dom, etika, ljubezen, osamljenost, pogum, pomoč, prijateljstvo 
 
 
 
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/nk-svoboda
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/moje-zivljenje-kot-abeceda
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4. stopnja – primerno za srednješolce   
 
Hanika, Beate Teresa: Krik Rdeče kapice. 
Prev. Tina Štrancar. Spr. beseda: Eva Hrovat-Kuhar. Miš, 2016, 210 str.  
| M | 4. stopnja | zahtevno branje | o avtorjih, spr. beseda, za pogovore o knjigah 
|dekleta – spolna zloraba, dedki, krvoskrunstvo, družina, pogum, pomoč, prijateljstvo, stari 
starši, vnuki 
 
Švajncer, Marija: Očetovi udarci. 
Maribor: Kulturni center Maribor, 2017, 186 str. 
| M | 4. stopnja | za kritično samostojno branje |o avtorjih, za pogovore o knjigah 
| očetje – alkoholizem – nasilje, dekleta – zlorabe, družina, matere, trpljenje, trpinčenje, 
glasba, pomoč 
 
Van Tol, Alex: Viralni posnetek. 
Prev. Nataša Grom. Domžale: Miš, 2016, (Iziberi), 106 str. 
| M | 4. stopnja | zahtevno branje|za pogovore o knjigah 
| spolna zloraba – videoposnetki, prijateljstvo, mladostniki, mobilni telefoni, odraščanje, 
pomoč, posilstvo, samomori, zloraba 
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/krik-rdece-kapice
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/viralni-posnetek

