
 BEREMO NA DALJAVO… 

E.Blyton: Na lovu za tihotapci (5 prijateljev) 

Prebral sem še zadnjo knjigo za bralno značko. To knjigo imamo doma pa mi je mama 

rekla naj jo preberem med vikendom. 

Začele so se velikonočne počitnice. Anne, Julian, Dick, George in njen pes Timmy so se 

vrnili na Kirrinovo domačijo. Prvo noč se je podrlo drevo na hišo, zato so šli na počitnice 

na Tihotapski vrh… 

 Bila je zanimiva knjiga. 

Anej Korenčič, 6.a 

 

D. Defoe:  Robinson Crusoe 

Robinson Crusoe je bil fant, ki si je vedno želel  potovati z ladjo. Starša mu tega nista 

dovolila. Nekega dne je pobegnil od doma in se vkrcal na prvo ladjo, ki jo je videl. 

 V prvih nekaj letih plovbe je doživel veliko pustolovščin. Nekaj let bil v turškem ujetništvu, 

rešil se je ujetništva in odpotoval v Ameriko.  Naveličal se je Amerike in je odpotoval v 

svojo domovino Anglijo. Kmalu po izplutju so ljudje doživeli  brodolom. Robinson Crusoe 

je bil edini preživel. Naplavilo ga je na samoten otok,… 

Knjiga mi je bila všeč zato, ker je  pustolovska. 

Valentin Borko, 6.a 

 

Naslov: J. Watson: Onkraj groba ( The 39 clues ) 

Knjigo bi priporočil tistim, ki radi berejo knjige pri katerih moraš tudi sam razmišljati. Glede 

na vsebino knjige mislim, da je primerna tako za fante in dekleta od petega razreda naprej 

do konca osnovne šole. 

Jernej Čarman, 7.a 

 

 Jeff Kinney: Dnevnik nabritega mulca. Letovanje 

Mama in oče sta nekega božiča razmišljala o tem, da bi odpotovali v tople kraje. Njuno 

razmišljanje sta uresničila. Odšli so na morje. Tam so se vozili z banano, borili so se s 

pajkom, živali so jim kljuvale hrano...  

Anej Korenčič, 6.a 



E.Blayton: Skrivnih sedem 

 Naslov »Skrivnih sedem » je zato, ker je v knjigi sedem glavnih junakov. To so Grega, 

Peter, Jana, Niko, Polona, Barbara in Jaka… 

Tanej  Handanović, 6.a          

 

 S, Gross : Scooby-doo 

Knjiga mi je všeč, ker je zanimiva in pustolovska.  

Priporočal bi jo tistim, ki radi berejo pustolovske stripe. 

Nejc Hadner 7.B                                                                         

 

M.  Pressler: Grenka čokolada 

Eva je dekle malo močnejše postave. Poje zelo veliko hrane in ko začne jesti, se več ne 

more ustaviti. Predvsem pa obožuje grenko čokolado, z njo se vedno pomiri… 

Knjigo bi priporočala, zato da tudi drugi vidijo svet skozi oči »šibkejših«, ki niso nič slabši 

od drugih. 

Meta Muhič, 6.a 

 

J. Masannek: Vražja nogometna druščina 

Knjiga govori o punci Vanesi, ki je tudi glavna igralka in je nora na nogomet. Igra pri 

vražji nogometni druščini, kjer so sami fantje in ji niso naklonjeni. Kasneje jo sprejmejo v 

ekipo in postanejo prijatelji. V knjigi nastopajo tudi Leon, Marlon , Fabi , Feliks, Jojo, 

Raban, Markus , Julij, Maksi, Rocc in trener Vili. 

Knjigo bi priporočal svojim vrstnikom ki trenirajo nogomet tako jaz. Knjigo sem si izbral 

zato, ker me zanimajo nogometne knjige. 

  Filip Stojanović, 6.a 

 

A. Blade: Avantija Prvi junak 

Tanner je deček, ki so mu umorili starše in do sredini zgodbe tudi babico, saj je skrila 

koščke maske smrti… 



Najbolj všeč mi je bila Tannerjeva pošast, saj je bruhala lavo in po Tannerjevem opisu je 

imela zlato perje. 

 

S. Mayer: Somrak 

Bella je živela pri mami, saj sta se njena starša ločila. Nekega dne je mama šla na 

potovanje s svojim novim možem in  Bella je šla k očetu. Tam so bili vampirji in 

volkodlaki. Bella se je zaljubila v enega vampirja… 

Najbolj všeč mi je bila Bella, saj je bila vedno malo negotova. 

Pina Batič, 6.a 

 

 D. Walliams: Zlobna zobarka 

Glavni junak te knjige je Alfi, ki se tekom zgodbe spopada z najrazličnejšimi težavami. 

Alfi je bil fant z gnilimi zobmi, ki ni maral zobozdravnikov, zaradi tega, ker mu je enkrat 

zobozdravnik izpulil napačen zob, ki je bil čisto zdrav. Nekega dne je v mesto prišla 

gospodična Korenina, ki je bila nova zobozdravnica. Z njenim prihodom so se začele po 

mestu dogajati čudne stvari… 

Zgodbo bi priporočala vsem, ki so jim všeč grozljivke in  smešne ter zanimive zgodbe. Na 

splošno bi knjigo priporočala vsem učencem mojih let.  

Knjiga pa mi je bila všeč, ker je smešna in na trenutke grozna. 

Nikita Frater Rajh, 6.a 

 

E. Blyton: Skrivnih 7 na novi sledi 

Bila je skupina Skrivnih sedem. Njihova imena so bila: Jana, Peter, Jaka, Niko ,Barbara, 

Grega in Polona. To je bila druščina, ki je reševala primere… 

To knjigo bi zelllloooooo priporočala sošolcem, ker je zanimiva in napeta in ko enkrat 

začneš brati, ne moreš nehati. Od 1-10 bi jo ocenila z 9. Knjiga bila zelo všeč. 

 Neja Vrbnjak,6.b 

 

V.  Moderndorfer : Kot v filmu 

Kot v filmu je mladinski roman pisatelja Vinka Moderndorferja. Glavni junak knjige je 

dvanajstletni Gašper, ki veliko časa preživi na internetu. Ima prijatelja Marka in sošolko 



Tino, s katero se v šoli ne druži, a komunicira z njo preko skypa. Zelo pogosto gleda filme 

in v enem poletju se mu zgodi več kot v vseh filmih skupaj. Živi mirno življenje z očetom 

Jožetom in z materjo Majdo, dokler se vse ne postavi na glavo . 

Knjigo bi priporočal vsem najstnikom, še posebej tistim iz enostarševskih družin. Zelo 

dobro bo poučila tudi vsakega, ki dvomi v sledenje svojim sanjam. 

 

 Miha Nežmah, 9.A 

 

                                                                     

 

 

 


