
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. 
 

Tuji jeziki  

 

  
Bucik, Nataša: Kukujev slikovni slovar: slovensko-English-français.    
Prev. Kaja Bucik. Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, 2014, 95 str. 
| 8 | B- stopnja | slovar slikovni | angleščina, francoščina 
 
Kuku je postal že eden izmed tradicionalnih likov slovenskih poučnih slikanic, saj sta avtorica besedila 
Nataša Bucik in ilustratorka Ana Zavadlav skupaj ustvarili že pet knjig, hkrati pa Kukuja s prijatelji 
pogosto najdemo tudi na straneh revijalnega tiska. V trojezičnem (slovensko-angleško-francosko) 
slikovnem slovarju je na 95 straneh predstavljenih več kot 1200 besed. Didaktično navodilo je le na 
samem začetku knjige, starši si bodo zato morali sami poiskati načine učenja, kar pa knjigi ni v škodo, 
tako bolj do izraza pridejo natančne, a igrive ilustracije. Ob velikih ilustracijah se njihovi deli ponovijo, 
poleg njih pa so izpisani pomeni. Če besedilo ni povsem ob ilustraciji, ju povezuje pikčasta črta, ki ne 
kvari likovnih upodobitev. Slovar bodo lahko uporabljali otroci sami, saj bodo uživali ob gledanju, 
medtem pa spoznavali pomene, predmete, živali, občutke, nasprotja, barve, tržnico, šport, dom, 
kmetijo, vozila in še kaj. Starši morajo paziti na ustrezno izgovorjavo besed, da bo učenje pravilno. 
Vse besede, nekatere se v knjigi pojavijo večkrat, so tudi v kazalu na koncu knjige. (KS) 
 

 

 

Pripravila: mag. Tilka Jamnik 


