
5. RAZRED 
 

Branje je najboljše učenje. (A. Puškin)                        
 

PROGRAM IN NAČIN DELA ZA FBZ 
 

Tekmovanje za FBZ bo potekalo vsak četrtek pri dodatnem/dopolnilnem pouku. Tekmovanje je 

namenjeno vsem učencem, ki v tem šolskem letu želijo osvojiti bralno značko.  Izbor knjig je 

okviren. Knjige si lahko izbereš sam, za mnenje o ustreznosti knjige pa vprašaj knjižničarko ali se 

posvetuj z razredničarko.  

Preberi štiri knjige in eno pesniško zbirko.  

 

V zvezek ( lahko je lanskoletni ) zapiši: 

 naslov knjige, 

 ime in priimek avtorja, 

 ime in priimek ilustratorja, 

 glavne osebe, 

 misel o prebrani knjigi, 

 ilustracija knjige. 

 

Pesniško zbirko si izberi, preberi, si izberi pesem ( ima naj vsaj tri kitice ) in se jo nauči.   

Zapis v zvezek je enak kot pri knjigi. 

 

SEZNAM: 

1. F. Bevk: Pestrna ali Pastirci -  OBVEZNO  

2. B. Novak: Zvesti prijatelji ( ena od knjig iz zbirke ) 

3. P. Svetina: Skrivnost mlečne čokolade 

4. T. Kokalj: Vražja avtocesta 

5. L. Stevenson: Otok zakladov 

6. Blyton: Pet prijateljev ( ena od knjig ) 

7. J. K. Rowling: Harry Potter ( ena od knjig ) 

8. I. Abedi: Prihaja Lola 

9. J. Wilson: Problemi na netu 

10. J. Masannek: Vražja nogometna druščina 

11. E. Colfer: Knjižničarka Mrcina 

12. T. Kokalj: Senca na balkonu 

13. G. Hauptmann: Kaj ohranja mirno kri 

14. C. S. Lewis: Zgodbe iz Narnije 

15. S. Pregl: Priročnik za klatenje 

16. G. Kopietz & J. Sommer: Na vroči sledi 

17. R. Dahl: Charlie in tovarna čokolade 

18. B. A. Novak: Prebesedimo besede – pesniška zbirka 

19. T. Pavček: Vrtiljak - pesniška zbirka 

Vabim te, da se nam pridružiš in ti želim veliko bralnih užitkov! 



KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE  

 

1. Roald Dahl: Matilda do 27. OKTOBRA 2017 

2. Erich Kästner: ena njegova knjiga po izbiri do 22. DECEMBRA 2017 

3. Bogdan Novak: Kekec in divji mož do 28. FEBRUARJA 2018 

4. Thomas Brezina: ena po izbiri iz zbirke Novohlačniki do 11. MAJA 

2018 

O prebrani knjigi napiši v mali zvezek: 

 naslov knjige, 

 ime in priimek avtorja, 

 ime in priimek ilustratorja, 

 ime založbe in letnico izdaje, 

 oznaka oseb (najmanj treh: opiši videz osebe in njen značaj), 

 kraj in čas dogajanja (vedno lahko določimo vsaj nekaj, npr. v šoli, v 

knjižnici, na polju, v gozdu, celo poletje, dva meseca, odraščanje 

književne osebe, poleti itd.), 

 opis zanimivega dogodka (obsega naj vsaj eno stran v malem zvezku), 

 sporočilo knjige (kaj te knjiga nauči; pazi, to ni povzemanje vsebine), 

 mnenje o prebrani knjigi (Knjiga mi je všeč, ker ...), 

 ilustracija odlomka. 

Ko boš opisoval/a junaka in dogodek iz knjige, piši s svojimi besedami in ne prepisuj iz 

knjige. Preden oddaš domače branje (teden prej), se lahko pogovoriš z učiteljico, da 

skupaj ugotovita, če ti še kaj manjka. 

 

 



9. RAZRED 

DOMAČE BRANJE     

 

PRIJETNO BRANJE. 

NOVAK, M. Cimre 

BEVK, F. Kaplan Martin Čedermac 

VIDMAR, J.  Nimaš pojma 

TOWNSEND, S. Skrivni dnevnik Jadrana Krta 

COLE, B. Barvni ekran 

ROZMAN, S. Ta glavna Urša 

KUCLAR, Š. Ne bom več pobegnila 

AROLD, M. Živeti hočem 

SWINDELLS, R. Na hladnem 

ZOLLER, E. Eva in Martin 

C. IN M. LAMB Pripovedke iz Shakespeara 

BRANKO GRADIŠNIK Strogo zaupno NA Irskem 

ANTON INGOLIČ Gimnazijks 

 Pa da bi znal, bi vam zapel - izbor iz 
sodobne slovenske poezije 

V. MAL:  Na ranču veranda 

ROBERTSON Pisma zaljubljene najstnice 

I. ZORMAN Sla po letenju 

 P. POHL Pogrešam te 

D. MUCK Pod milim nebom 

 Sama doma 

R. SWINDELLS Sramota 

E. HORELOVÁ Ivanina odločitev 

McDONALD, J. Barva kože 

ANN BRASHARES:  Štiri prijateljice in ene hlače ali Drugo 

poletje hlač 

IRENA VELIKONJA Poletje na okenski polici 

TONE PAVČEK Majhnice in majnice 

ALLAN STRATTON Chandine skrivnosti 

MAJDA KOREN Julija je zaljubljena 

TONE PARTLJIČ Hotel sem prijeti še luno 

ŠPUR  KATJA Sošolca 

DIM DUŠAN Distorzija 

GRAČNER DRAGICA Punčka, kje si doma 

ZORMAN IVO V sedemnajstem 

ZORMAN IVO Bolečina odraščanja 

DOLENC, MATE Golo morje 

CHRISTINE F. Mi, otroci s postaje ZOO 

MOŠKRIČ  M 
 

Ledene magnolije 
 

 

 
 
 



 
 

KNJIGE IN NAVODILA ZA DOMAČE BRANJE 9. r 
 

1. Janja Vidmar: Princeska z napako                       do 7. 11. 2017 

 

2. Prešeren.doc (izdala Založba Rokus)  do  5. 1. 2018 

 

3. Ivan Cankar: Moje življenje       do  9. 3. 2018 

 

4. Ena knjiga iz seznama    do 18. 5. 2018 

  

 

Navodila bo učiteljica sproti podajala, za vsako domače branje posebej. 

 

 

Navodila za 1. domače branje – J. Vidmar: Princeska z napako 

 

O prebrani knjigi napiši naslednje: 

 osnovni podatki o knjigi (avtor, naslov, založba, leto izida knjige) 

 kraj in čas dogajanja 

 oznaka glavnih in stranskih oseb 

 s katero osebo bi se lahko poistovetil in zakaj tako misliš 

 tebi najbolj zanimiv del knjige (morda dogodek, odziv književne osebe, 

preobrat ...) 

 kratka obnova 

 sporočilo knjige 

 tvoje mnenje oziroma ocena knjige (utemelji npr. knjiga mi je všeč, ker ...) 

 
 

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA  (6 knjig)   

Iz seznama za domače branje izberi 2 knjigi, ki ju nisi izbral za domače branje. 

Za 6. knjigo se odloči med pesniškima zbirkama (Barbara Gregorič Gorenc: Tri 

pike … ali Dragotin Kette: Pesmi). Eno pesem iz pesniške zbirke, primerno tvoji 

starosti, se boš naučil na pamet. 3 knjige lahko izbereš po svoji želji, vendar se 

prej posvetuj z učiteljico, če so primerne.  

 

Knjige za bralno značko lahko pričneš predstavljati učiteljici že drugi teden 

pouka (običajno med odmorom po pouku slovenščine). Sicer pa se dobivamo 

enkrat mesečno.   
 
Za pridno branje boš nagrajen z lepo oceno v redovalnico. 

 

PRIJETNO BRANJE. 


