
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. 

 

Promet, trgovina  

  
 
Gombač, Žiga: Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija.    
Ilustr. Ivan Mitrevski. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. (Kako deluje), 40 str. 
| 6 | 2. stopnja | [ ZELO DOBRO ], poučno leposlovje | televizija 
 
Gombač, Žiga: Tisa reši svet ali Kako deluje radio.    
Ilustr. Ivan Mitrevski. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. (Kako deluje), 40 str. 
| 6 | 2. stopnja | [ ZELO DOBRO ], poučno leposlovje | radio 
 
Hardesty, Von: Letenje.    
Prev. Peter Berden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str. 
| 6 | 2. stopnja | [ ODLIČNO ], fotografije | letala, zgodovina 
 
Štiri knjige iz zbirke Pustolovec predstavljajo človeško telo, organske sisteme in njihovo delovanje, 
zgodovino medicine, razvoj bionike, zdravo prehrano; razumevanje letenja, prednike in mejnike 
letalstva, različna zračna plovila, zlasti letala; izume, njihovo zgodovino in prve izumitelje, vrsto 
velikih izumov od kolesa in jadra do bionike in interneta; ter poučno knjigo o vremenu. V tem letu je v 
isti zbirki izšel tudi ponatis knjige o dinozavrih avtorja J. A. Longa. Odlična zbirka Pustolovec 
konceptualno nadaljuje tradicijo "klasičnih" mladinskih enciklopedij, v posameznih delih pa prinaša 
med mlade bralce že preizkušene priljubljene tematike, a se po kvaliteti predstavitve nedvomno 
ločuje od poplave tovrstnih zbirk. Vse knjige so na dele razdeljene "pregledno" in "natančno" ter tako 
prinašajo smiseln preplet preglednega in poglobljenega znanja. Vsak del sklepa slovarček 
"strokovnih" izrazov, ki so smiselno izbrani in jasno razloženi. Največja prednost zbirke je poudarek 
na razumevanju, ki nadomešča zgolj faktografijo, dobrodošle so predvsem razumljive in barvite 
sheme. Bogato (skoraj tridimenzionalno!) slikovno gradivo naredi zbirko privlačno, a hkrati ni samo 
sebi namen, saj je primerno, jasno in nazorno povezano z besedilom. (TB) 
 
 Llewellyn, Claire: Na cesti.    
Prev. Sabrina Žgajnar Meze. Ilustr. Mike Gordon. Ljubljana: Grlica, 2006. (Previdno!), 32 str. 
| 6 | B- stopnja | nesreče, nevarnosti, problemi najmlajših, promet, varnost 
 



Vzgojne slikanice predstavljajo številne nevarnosti v različnih okoljih in situacijah. Realno – toda ne 
zastrašujoče! – je prikazano, da se otroku lahko zaradi nepoučenosti in neprevidnosti zgodijo nesreče 
povsod, tako pri raziskovanju okolja kot pri igri. Ilustracija je nazorna, obenem pa duhovita, blizu 
predšolskemu otroku. Kratko besedilo prinaša le osnovna dejstva, najpomembnejša opozorila pa so v 
obliki stripa, izrečejo jih otroci (včasih svojim igračam) ali odrasli. Slikanice spodbujajo otroke in 
njihove vzgojitelje, da bi se pogovarjali o možnih nezgodah in nesrečah, predvsem pa o tem, kako se 
jim izogniti, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih, in kaj naj otroci storijo, če vendarle pride 
do njih. Na koncu vsake slikanice so napotki za starše in druge vzgojitelje in predlogi za aktivnosti po 
branju in pogovoru.  
 

 

 

Pripravila: mag. Tilka Jamnik 


