A. De Saint- Exuprey: MALI PRINC
Nekega dne pilot pristane v puščavi zaradi okvare letela. Naslednji
dan pa spozna majhnega dečka – Malega princa, ki je hotel, da mu
nariše ovco…
Knjige se mi je zdela zabavna in hkrati zelo resna. Priporočila bi jo
vsem – otrokom kot odraslim, saj menim, da bi jo vsi razumeli in se ob
njej malo zamislili.
Nika Toplak, 7.a

E. Blyton: SKRIVNOST PODZEMNEGA HODNIKA
Piksi, Diana in Roger so si šli ogledat star grad. Oskrbnica je
pokazala, kje je bil včasih star skrivni hodnik! Ampak v gradu straši…
Urban Horvat, 6.b

J. Vidmar : JUNAKI PETEGA RAZREDA
Prijatelji Miha, Špela, Polona, Jaka in Tine so na izletu na Bledu. Na
otok se odpeljejo s čolnom. Ko si ogledajo (otok), se hočejo vrniti
nazaj, vendar opazijo, da Tine ni pravilno privezal čolna in ta se sedaj
ziblje po Blejskem jezeru. Zraven njih pa je zavezan še en lično
pobarvan rdeč čoln …

Knjigo bi priporočil vsem, ki radi berejo ter morda še niso dokončali
bralne značke in potrebujejo knjigo, ki ni zelo obsežna, saj knjiga
Junaki petega razreda ni tako debela.
Luka Banjanin, 7.a

L. in S. Hawking: JURE IN ZAKLADI VESOLJA
V tej knjigi pisatelj pripoveduje o vesoljskih dogodivščinah Jureta in
njegovih prijateljev Anice in Emila. Tokrat Juretova najboljša
prijateljica Anica potrebuje pomoč, saj je na očetovem super
računalniku Kozmosu odkrila skrivnostna sporočila iz vesolja …
Zgodba je opremljena z mnogimi fotografijami, podatki in besedili
znanstvenikov. V knjigi je tudi veliko barvnih posnetkov vesolja.
Meni se je knjiga zdela vredu.Nad njo nisem bil posebej navdušen.
Zdela se mi je preveč umirjena. Knjigo pa sem vseeno z veseljem
prebral, ker je v njej veliko podatkov o vesolju, ki so jih napisali
znanstveniki.
J. London: BELI OČNJAK
Knjiga Beli očnjak govori o volku, ki je kot majhen živel v težkih
razmerah. Izgubil je vse svoje bratce in sestrice ter očeta.Ko je bil
malo večji, ga je mama vedno vzela s seboj na lov.
Nekega dne sta z mamo zagledala Indijance, ki so njegovo mamo
prepoznali. Indijanci so ju vzeli s seboj in volčiča poimenovali Beli
očnjak.
Knjigo bi z veseljem vsem priporočala, saj je zelo čustvena in na
koncu se vse lepo konča. Vseeno pa je ne bi priporočala občutljivim
ljudem, saj je na začetku zelo žalostna. Meni je bila zelo všeč. ☺
Nika Toplak, 7.a

J. Vidmar : PRINCESKA Z NAPAKO
Iz Fatime se v šoli neprestano norčujejo zaradi njenih ponošenih
oblačil in revščine nasploh . Življenje ji grenijo njene sošolke (Nuša,
Tadeja in Sanja pa tudi sošolec Brane, ki jo namesto pozdrava
ponavadi zbada kar z: ˝Si že slišala tisti vic o Bosanki, ki pride v
Slovenijo˝.) …

Hrvatin: LEPE PUNCE LEPO BRUHAJO
Glavna junakinja, ki jo avtorica ne poimenuje, je ujeta v začarani krog
bulimije. Stara je 15 let, obiskuje srednjo šolo in se nenehno sooča s
težkimi življenjskimi izkušnjami. Roman nam ne razkriva začetke
njene bolezni, le stopnjevanje, vrhunec in razplet. Stopnjevanje
bulimije se začne po smrti očeta, vrhunec pa doseže, ko glavna
junakinja svoje težave zaupa prijateljici …
Neža Kuhar, 7.a
ČEZ OBZORJE Z VETROM …
Knjiga govori o nizozemski deklici Polleke. Ima očeta, ki je bil
zasvojen, vendar je odšel v Nepal in se je njegovo stanje izboljšalo, a
je vzljubil tudi drugo vero. Ves čas mora nositi obleko do tal, kar pa
njegovemu očetu (Pollekinemu dedku) ni všeč. Pollekina starša sta
ločena in mama organizira poroko. Na poroki pa je potrebovala
družice…
Knjiga pa ni čisto zaključena, da bi lahko povedala, kako se je
razpletlo.
Lena Trantura, 7.b
F. Joly: NORI NA NOGOMET
Knjiga govori o punci Sonji, ki je tudi glavna igralka in je nora na
nogomet. Sonja ima dva brata po imenu Bob in Seb. Oba trenirata
nogomet. Preselili so se v blok in Sonja je morala tudi na drugo šolo.
Njen sošolec Damjan je igral pri nogometnem klubu Piščančki, ki
Sonjo niso hoteli sprejeti v svojo ekipo in zato se je Sonja odločila da
se jim bo maščevala …
S svojo prijateljico Izabelo sta skovali načrt.
Knjigo bi priporočal svojim nogometnim prijateljem.

Filip Stojanović 6.

D. Šinigoj : ISKANJE EVE
Vse skupaj se začne s tem, ko se tričlanska družina odpravi na
potovanje po Jadranskem morju, tam pa v majhnem čolnu najdejo 15letnega fanta, ki je oblečen v majico s sliko punce z napisom looking
for Eve… Leon (fant najden v morju). Je Šved, ki je preko socialnega
omrežja Facebook spoznal Slovenko Evo. Želi se srečati z njo, ampak
zgodba se zaplete…
Knjiga mi je bila zelo všeč, saj je zelo zanimiva in se ves čas nekaj
dogaja. Priporočala bi jo učencem, ki imajo radi napete, a vseeno ne
preveč zakomplicirane knjige.
Lena Trantura, 7.b

V. Möderndorfer: KOT V FILMU
Knjiga govori o skoraj dvanajstletnemu Gašperju. Gašper ima
simpatijo, ki ji je ime Tina in najboljšega prijatelja Marka. Živi v
bloku in svoj čas preživlja na računalniku oz. internetu, kjer raziskuje
pomen neznanih besed. A naenkrat se mu svet obrne na glavo…

Meni je bila knjiga všeč in zanimiva.

D. Meadows: ENEJA, TOPAZNA VILA

Anja in Nina sta se odpravili izbirati kostum za zabavo za noč
čarovnic. Odločili sta se, da se bosta našemili v nekaj pravljičnega,
saj so vile njune prijateljice…

Knjigo bi priporočila predvsem puncam, saj je vsebina bolj primerna
za njih. Vseeno pa mislim, da bi bila zanimiva tudi fantom. Priporočam
jo predvsem tistim, ki jih zanimajo vile in malo čarovnije. Meni je bila
zelo všeč.
Nika Toplak, 7.a
T. Diterlizzi: SKRIVNOST HIŠE PAJKOVSKI (Kamen Vsevid)
Deček Jure je živel z mamo, sestro in bratom v stari vili. Z nikomer
se ni razumel. Najraje je bral knjigo o škratih in se druzil s škratom,
ki ga je videl samo on …
M. Dekleva: NAZAJ V PRETEKLOST
Miha je genialni fant, učenec 8. razreda . Na računalniku je začel
pisati svojo znanstveno-fantastično knjigo. V njegovi knjigi sta bila
prijatelja Mojca in Andrej, ter seveda on sam kot genialec, ki je
izumil časovni stroj. Tako so vsi trije potovali po preteklosti in
srečevali razne znane ljudi,… Koga vse so srečali? Preberite!
NAPISAL: F. Levstik; MARTIN KRPAV Z VRHA
Knjiga govori o možu Krpanu, ki je bil naj večji in najmočnejši v
tistem času. Nekega dne je tovoril britansko sol in mimo se je
pripeljal cesar v kočiji. Vprašal je Krpana, kaj nosi. Odgovoril je, da
nosi bruse, ker je bila sol prepovedana. Cesar se ni zanimal in je šel
naprej. Po nekaj letih pa je na cesarstvo prišel hudobenTurk po imenu
Brdavs, ki je hotel zavzeti cesarstvo in je ubil vsakega, ki mu je bil na
poti. Cesar se je spomnil, da je pred leti spoznal Krpana in poslal je po
njega…

Valentin Borko, 7.a

EDEN OD NAS LAŽE
Knjiga govori o petih dijakih v šolskem priporu, ker je njihov učitelj
našel telefone v torbah. Vse je lepo potekalo, ko nenadoma Simon
pade in se začne dušiti, saj mu je nekdo podtaknil arašidovo olje v
lonček. Simon se je boril, a mu ni uspelo. Tako se zgodba začne.
Knjiga mi je bila res zelo všeč zelo napeta in res priporočam vsem.
SAM DOMA
Prebrala sem tudi knjigo Sam doma. O tej knjigi je tudi film. Knjiga
govori o dečku Kevinu, ki je ostal za Božič isam doma. Obiščeta ga
dva roparja, zato je Kevin nastavljal pasti po hiši. Kevin se ni vdal in
uspelo mu je zaščititi hišo in sebe.
Knjiga mi je bila všeč, čeprav sem filme že velikokrat pogledala ,zato
sem že vedela, kaj sledi.

ZGODBE IZ NARNIJE – LEV, ČAROVNICA IN OMARA
Knjigo sem prebrala že pred nekaj časa, ampak se vseeno spomnim.
Gre se o otrocih, ki pridejo v star grad, kjer živijo. Lučka je nekega
dne stopila v omaro, ko se je igrala skrivalnice in prišla v čisto novi
svet Narnija. Za njo sta prišli še brata in sestra. Radovednost jih je
gnala naprej …

ROMEO IN JULIJA
Romeo in Julija sta se spoznala na zabavi in se na smrt zaljubila.
Obstajal pa je problem, da sta pripadala družinam, ki so bile sprte….
Bila sem žalostna zaradi nesrečnega konca.

A. De Saint Exupery: MALI PRINC
Nekega dne pilot Antoine de Saint Exupéry pristane v puščavi, zaradi
okvare na motorju letala. Drugi dan ga je v zori prebudil neobičajen
deček. To je bil Mali princ, s katerim je avtor začel zgodbo. Vsak dan
je pilot spoznaval vse več o dečkovem planetu.
Knjiga je bila vredu čeprav mi ni bila najboljša, saj ni nekako za moj
okus.
Alin Kovač Draksler, 8.b

D. Muck: POD MILIM NEBOM
Nekega dne sta se Vlasta in Taja odločili, da želita imeti
postulovščino in sta si že naredili načrt kako bosta odšli v Ameriko
ter obogateli. Ko sta odšli, sta se najprej z avtobusom odpeljali v
Piran, kjer sta prespali v nekem čolnu (zelo ju je bilo strah), naslednji
dan pa …

G. Kijer: EJ, MOJE IME JE POLLEKE!
12- letna Polleke je pred kratkim izgubila dedka. S prijateljico
Consuelo večkrat obiščeta Pollekino babico, njene živali na kmetiji in
dedkov grob. Polleke ne razume zakaj ljudje verujejo. Consuelo
Polleke nekega dne pokaže njene običaje. K dedkovemu grobu s seboj
odneseta hrano in pijačo, med katero je bilo tudi žganje (saj ga je
dedek imel zelo rad), da bi dedka ˝nahranili˝…

Knjigo bi priporočila vsem najstnicam, saj opisuje zanimivo, hecno in
na trenutke poučno življenje deklice prav takšne starosti. Ko knjigo
začneš brati, ne moreš nehati. Odlična je.☺

Nika Toplek. 7.a

ČRNA ELEKTRIKA
Ema je deklica, ki ima za očeta župana majhnega mesta. Nekega dne,
ko je Ema skakala pol listju je videla majhno drevo. Prišla ga je
pogledati bližje in takrat je drevesce spregovorilo. Drevescu je dala
ime Bruno …
Kaja Strmšek, 7.b.

A. Stanton: GRAVŽARIJE GOSPODA GNILCA
Knjiga mi je bila všeč, ker je napeta, pustolovska, smešna in ker se
vse dobro konča. Priporočil bi jo vsem, ki so že kdaj brali kakšno
knjigo iz zbirke Gospod Gnilc in vsem ki so jim všeč napete in zabavne
zgodbe. Seveda pa bi jo priporočil tudi vsem mojim sošolcem.
Šestošolec

C. Beauvais: #3špehbombe
Mireille je bila letos izbrana za bronasto špehbombo. Dvakrat
zaporedoma je bila izbrana za zlato, zato je mislila, da bo letos tudi.
Ampak ni bila. Srebro je dosegla neka sedmarka Hakima Idriss,
zmago pa je slavila neka nova Astrid Blomvall. Mireille se odloči, da
gre obiskat obe špehbombici …
Knjigo smo morali prebrati veselošolci od 7. do 9. razreda. Primerna
je za fante in dekleta. Bralcem, ki se bodo odločili za to knjigo,
priporočam, da knjigo preberejo v celoti, tudi epilog, saj se v njem
skriva kar nekaj skrivnosti knjige.

Čarman Jernej, 7.a

A. Christie: Umor v Orient Expresu
Detektiv Poirot je šel nekega dne na vlak (Orient Ekspres) in je
opazil, da na njem niso bili ravno prijazni ljudje. Naslednji dan je
bil umorjen Samuel Rachett. To je bil bogat kriminalec. Poirot je
zaslišal veliko ljudi in mu ni bilo preveč jasno, kaj se dogaja.
Čistilka mu je povedala, da je slišala šibek ženski glas; stara gospa
pa je rekla da je videla moškega….

V. Pečjak: KAM JE IZGINILA EMA LAUŠ:

Ema Lauš je imela grozno nočno moro. Sanjala je o hobotnicah, ki
so jo lovile. Zdelo se ji je zelo resnično. Njen brat Peter pa se ji
je smejal. Čez nekaj mesecev sta se peljala mimo travnika. Ema
ga je prepoznala. Bil je iz njenih sanj o hobotnicah….

A. Chistie: Tretje dekle
Ko je detektiv Poirot nekega dne užival ob kavi, je na vrata potrkala
Norma Restarich. Povedala mu je, da je mogoče kriva za umor in naj jo
reši. Kmalu zatem so našli umorjeno Normino babico, ki je živela v
istem bloku. Čez nekaj dni je Norma spet prišla k Poirotu in ga prosila
za pomoč…
Napeto, razburljivo.

V. Mal: Baronov mlajši brat
Baronov mlajši brat je sodoben mladinski roman pisatelja Vitana Mala.
Tadej Škrjanec, brat velikega Barona, je učenec šestega c razreda
osnovne šole Majde Vrhovnik iz Ljubljane. Rad se umakne na nogometni
stadion, kjer pobira žoge na prvoligaških tekmah. Nekega dne se je

odpravil v Baronovo družbo. Razen Boba in Barona so imeli vsi
motorje....
Knjigo bi priporočal vsem sošolcem, da spoznajo kam vodi svet drog in
alkohola.
Miha Nežmah, 9.A

D. Muck: BLAZNO RESNO O ŠOLI
Knjiga mi je bila všeč predvsem zaradi sestave. Prvi del knjige govori
o težavah, ki se dogajajo v razredu. Razložene so težave in v bistvu
predstavljene na tak način, kot bi se lahko zgodile tudi v tvojem
razredu. Razplete težav povedo, ti pa sam lahko razmisliš, kaj bi bilo
najbolje storiti. Malo me je edino zanimal konec razpleta v razredu,
saj ga niso do konca obrazložili. V drugem delu knjige povedo, kako se
lahko sam bolje in bolj sproščeno uči. Dobiš tudi nekaj koristnih
nasvetov.
Knjigo bi priporočala učencem moje starosti, saj menim, da opisuje
dogodke, ki se lahko zgodijo prav nam. Najbolj pa mi je všeč zadnji
del knjige, kjer se lahko naučiš lažje in bolj zbrano učiti. Sama vaj še
nisem preizkusila, vendar ko se bomo vrnili v šolo in se bodo začele
ocene, se bomo nekako morali bolj zbrati.
Lena Trantura, 7.b
L. Sachar: ZELENO JEZERO
Knjiga Zeleno jezero govori o koloniji v kateri pristanejo poredni otroci, ali pa
otroci ki so kaj naredili (ukradli, skrili,…) Knjiga bolj ko ne opisuje, kako je
doživljal to mladi fant Stanley, ki je v koloniji pristal zato, ker so mislili, da je
“ukradel” športne superge. Tam je spoznal nove »prijatelje«, ki so mu nadeli ime
“bomba”…

R. J. Palacio: JULIANOVA ZGODBA
To je v bistvu knjiga Čudo, vendar iz vidika Juliana, kako je preživljal dejstvo, da
ima takšnega sošolca, kako ga ni razumel ,… V bistvu se začne s tem, kako Julijan
živi, preden dobi novega sošolca Augusta, kako je on glavna »faca« na šoli.
Zaradi njega je imel nočne more in po nekaj dnevih šolanja, mu je začel pisati
sovražna sporočilca …

I.Plohl: PUSTOLOVŠČINE V PRLEKIJI
Knjiga govori o štirih prijateljih - Lini, bratu Lanu, bratrancu Urhu in psu
Zokiju. Z vlakom so se odpeljali k teti Anici in stricu Mirku. Naokrog po Prlekiji
so se vozili s kolesi in naleteli na starca, ki jim je pripovedoval različne legende,
za katere še sam ni vedel, če so resnične. Prijatelji so se odpravili
pustolovščinam naproti …

N. K. Lorenzutti: AVTOBUS OB TREH
Tine še nima primerne družbe. Spozna sina mamine prijateljice Uroša, ki se mu
zdi primeren za njegovo družbo. Nekega poletnega dne se zmenita, da bo Uroš
nekaj dni pri Tinetu. Skupaj počneta veliko stvari …

D. Muck: HČI LUNE
Lučka je štirinajstletno dekle, ki živi v Ljubljani pri svojih posvojiteljih. Svojih
bioloških staršev sploh ne pozna in ker ji je prava mati neznanka, si domišlja, da
je njena mati luna. Luni zaupa vse, verjame tudi v njeno čarobno moč …

E. Blyton: SKRIVNIH SEDEM (NA NOVI SLEDI)
Nekega dne je skrivno društvo odšlo v šolo z njihovimi značkami. Vsi
so jih prosili, da bi jih vzeli zraven, ampak jih niso hoteli, saj jih je

lahko samo sedem. Zato ker so bili ostali žalostni in jezni, so si
naredili svoje skrivno društvo - pet prijateljev …
Maruša Rajh 6.b

L. Pichon: Tadej Golob Svet je čudovit (recimo)
Nekega dne se je Tomaž Golob vstal, to je bilo prenesetljivo, saj to ni
bilo pogosto. Bil je dobre volje, ker je odkril strašilo iz Bredinih očal,
ker je odtekel dva kroga, preden je bil opečenec končan, ker so bile
njegove čačke na opečencu osupljive in ker je pravočasno prišel v
šolo (tudi zadnje je nepogosto) …
To je odlomek iz knjige.
Knjiga mi je bila všeč, ker je smešna in zabavna. V knjigi je tudi
recept za Opečene čačke. Knjigo bi priporočal mojim sošolcem in
prijateljom.
Najbolj mi je bila všeč glavna oseba Tomaž Golob. Bil je zelo zabaven
in smešen.

J. Green: NESKONČEN STOLP ŽELV
Knjiga je zelo zanimiva in izjemno napeta. Govori o deklici Azi, ki je
ima obsesivno kompulzivno motnjo in jo je v bistvu zelo strah
mikrobov, zato je odvisna od razkužila…
Zelo jo priporočam ljudem, ki se počutijo drugačni, saj je Aza prav
tako drugačna in se lahko vsak na svoj način poistoveti z njo.
Na trenutke je knjiga malo drugačna za branje in na začetku “se
vleče”, ampak kakor hitro se zgodba začne prav dogajati, takoj
postane mamljiva.

E. Favili: ZGODBE ZA LAHKO NOČ ZA DEKLETA
Knjigo bi priporočila vsem punce, ki si želijo v življenju nekaj doseči
in so za ta cilj pripravljanje storiti marsikaj. Knjiga govori o
pomembnih dekletih skozi zgodovino, ki so se kakorkoli vpisale v
zgodovino sveta, ali s tem, da so se borile za pravice žensk, postale
piratkine, matematičarke,… O vsaki ženski je napisana ena stran in
knjiga te res pritegne k branju, saj je zelo razburljivo brati, kaj so si
ženske upale in bile zmožne narediti. Res je priporočam vsem, tudi
fantom.
Pika Majcen, 9.b

D. Walliams: VSI TI BREZUPNO OBUPNI OTROCI
Ta knjiga ima deset poglavji, saj govori o desetih otrocih, ki so zelo
nevzgojeni in jim ni pomoči.
Meni je bila knjiga všeč, ker je bila zabavna in bi jo priporočala vsem,
ki imajo radi bolj zabavne knjige z veliko ilustracijami.
Najbolj mi je bil všeč Nagajivi Nande. Zelo sem se zabavala, ko sem
brala to knjigo.
Neja Sluga 6.B

S. Meyer: SOMRAK
Knjigo priporočam vsem ki jim je všeč »mladinska romantika« in
vampirji.

S. McKenzie: ZALJUBLJENA, ZATRESKANA
Knjigo priporočam, saj je zelo zanimiv mladinski roman.

J. Han: VSEM FANTOM, KI SEM JIH KDAJ LJUBILA
Jean je mladoletno dekle, ki živi s svojim očetom in dvema
sestrama: mlajšo sestro Kitty in starejšo sestro Margot.
Njihova mama je umrla, ko so bile še mlajše. Lara Jean je že od
malega imela navado, da je vsakemu fantu, ki ji je bil kadarkoli
všeč napiše pismo …
Knjigo priporočam vsem, ki imajo radi mladinske romane.

J. Green: KRIVE SO ZVEZDE
Šestnajstletna Hazel že od malega boleha za neozdravljivo
obliko raka. Ima zelo zaščitniške in dokaj stroge starše, ki so jo
»prisilili«, da začne obiskovati skupino za samopomoč, kjer tudi
spozna malo starejšega fanta Gusa s podobno diagnozo kot ona
…
Knjigo priporočam, ker ima zelo zanimivo in mladinsko tematiko.

R. Mead: VAMPIRSKA AKADEMIJA
Sedemnajstletna dampirka Rose Hathaway (pol človek, pol
vampir) se začne uriti za osebno varuhinjo morojske princese
Lise. Rose med urjenjem na akademiji zapade v veliko
najstniških zapletov med urjenjem pa se tudi zaljubi …
Zelo priporoča, saj ima knjiga mladinsko tematiko in je zelo
zanimiva.

