
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. 
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Anže jadra že od malega, Janja in Marko pa bi se jadralne veščine nadvse rada naučila. Bralec bo v 
družbi treh prijateljev spoznal svet jadralnega športa s poudarkom na jadranju na optimistu, majhni 
jadrnici, na kateri otroci navadno začno svojo jadralsko pot. Dinamično, a pregledno oblikovana 
knjiga s pomočjo besedila, ilustracij in fotografij obdela jadralne klube, olimpijsko jadranje, vrste 
jadrnic, opremo jadralca in jadrnice, vozle, vetrove in pravila na morju ter jadranje na optimistu. 
Slednje vključuje pripravo in spust jadrnice v vodo, pristajanje, prevračanje, pospravljanje jadrnice in 
seveda sámo jadranje (proti vetru, v bok, v krmo in obrate). Knjigi je na koncu dodan še slovarček 
jadralnih izrazov v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in francoščini, sklepa pa jo skica, po 
kateri lahko otroci izdelajo maketo optimista. Knjiga na obvladljivem številu strani ponudi 
presenetljivo celovito predstavitev jadralnega športa, za katerega se bo po branju gotovo navdušil 
marsikateri bralec in se, upajmo, v prebujenem športnem duhu odvrnil od večnega posedanja pred 
računalnikom. Sploh pa knjiga ni primerna samo za otroke, saj lep uvodni vpogled v jadralni šport 
ponudi tudi odraslemu, ki je na tem področju (še) neuk. (GK) 
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