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Učenci 1. VIO priporočajo v branje 

 

                 

 

 

                

                          

 

 

           

Učenci 3. VIO priporočajo v branje 

 

                   

 

C. S. Lewis: Zgodbe iz Narnije 
JessicanTownsend: 

Prekletstvo Morrigan Vran 

 

David Walliams: Zlobna zobarka 

Paulette Burgeois:  

Franček sklene kupčijo 

LOUPY Christophe:  

NE JOKAJ, ŠAPKO 

J. K. Rowling: Harry Potter Francesca Simon:  

Grozni Gašper 

Vivian French: 

Princesa Karolina in otvoritveni ples 

Desa Muck: 

Anica in grozovitež 

Miki Muster: Zvitorepec Brata Grimm: Obuti maček 

Vinko Mӧderndorfer: 

Jaz sem Andrej 

Isabel Abedi: 

Isola 

Stephen Chbosky: 

Charliejev svet 



 

 

                   

 

 

 

 

           

 

»V knjižnici mi je všeč, ker je toliko knjig. Nikoli mi ni dolgčas. Danes smo spoznali novo 

Andersenovo pravljico o smešnem bedaku Jurčku.«  

(Eva Kostanjevec, 3. b) 

 

»Všeč mi je bilo, ker smo lahko pili, jedli in še brali. To je res super.«  

(Eva Stražišar, 2. a) 

 

»Danes sem v knjižnici slišala novo pravljico Bedak Jurček. Fino je bilo, ko smo se 

pogovarjali o zgodbi. Všeč mi je bilo, da smo bili vključeni prvi, drugi in tretji razredi.« 

(Ria Ajhmajer, 3. b) 

 

»Knjiga Čudovite leteče knjige nama je bila zelo zanimiva in poučna, hkrati pa tudi 

domišljijska in zabavna. Od obeh učiteljic je bilo prijazno, da sta nam pripravili čajanko in 

brali knjigo. Na koncu naju je navdušil kviz o knjižnih junakih (Male sive celice).« 

(Tinkara in Nika, 6. a) 

 

John Green: 

 Kdo si, Aljaska? 

Donna Tartt:  

Skrivna zgodovina 

Louisa May Alcott:  

Čas deklištva 

Jane Austen: 

Prevzetnost in pristranost 

Holly Black:  

Okrutni princ 

Suzanne Collins:  

Igre lakote 

Oscar Wilde:  

Slika Doriana Graya 

Enid Blyton: 

 Pet prijateljev 

Roald Dahl:  

Poba 

J. K. Rowling:  

Harry Potter 



»V knjižnici mi je všeč, ker se vedno naučim nekaj novega in spoznavam nove knjižne 

svetove. Moja najljubša knjiga je Harry Potter.«  

(Mia Roj, 5. b) 

 

»Danes mi je bilo na naši čajanki všeč, ker smo se pogovarjali o najljubših knjigah. 

Učiteljica nam je prebrala zgodbo o letečih knjigah. Lahko smo pili čaj in jedli piškote. Na 

koncu smo se razdelili v tri skupine in igrali Male sive celice na temo književnih junakov.« 

(Ella Kolbl, 5. b) 

 

»Na današnji čajanki sem zelo uživala, saj smo se vsi razgovorili. Pogovarjali smo se o 

dejanskih težavah, s katerimi se spopadajo najstniki.« 

(Katarina Bezjak Lazar, 9. a) 

 

 

 

 


