Tatjana, Kokalj: Ema in Nik
Ema nekega dne spet čaka mamo, ki vedno zamuja in se dolgočasi. Nekega dne pa se začne družiti z
Nikom…
Knjiga je zanimiva, bi jo priporočala…

E. Blyton: V krempljih ugrabiteljev
Pet prijateljev tabori na samotnem travniku ob zapuščeni hiši. Neke nevihtne noči prijatelji stečejo do
zapuščene hiše in tam se začno dogajati čudne stvari …
Leane Kurnik 7.a

Priporoča Andrej Greifoner, 9.a
PREŽIVETJE, Igor Karlovšek – CANKARJEVO TEKMOVANJE
VESOLJE ME SLIŠIŠ, Jack Cheng
Ena izmed boljših knjig, ki sem jih kadarkoli prebral. Že uvod je bil zelo zanimiv in je nakazoval na to,
da bo knjiga tudi v nadaljnje zanimiva. Glavni junak je enajst letni Aleks Petrolski, ki je navdušen nad
vesoljem in nad vsem kar je povezano z njim.
KRALJ SAMO, Ivan Sivec
To je zgodovinska knjiga, ki že v naslovu pove, da bo govora o kralju, po imenu Samo. Knjiga je precej
težka in je treba biti pozoren na dogajanje, saj se hitro »izgubiš«. Tudi tistim, ki so jim najljubše
fantazijske knjige, jim morda takšna resnična, zgodovinska knjiga ne bo všeč. Meni je bila. Skozi knjigo
spoznamo pestro življenje ljudi, poganov iz 7. stoletja, njihove navade, običaje, vraževerje, pa tudi
bitke, ki so prisotne od nekdaj. Knjiga je opremljena z podrobnostmi, ki pa so zanimive in poučne.
Zanimivo se mi zdi, kako avtor na začetku vsakega poglavja vključi v pisanje tudi ljudsko pravljico ali
izročilo, ki nas še dodatno prestavi v čas naših pradedov in v posebno vzdušje. Tako lažje razumemo
zgodbo v določenem poglavju, predstavlja pa tudi lep uvod.
ČAROBNA VIOLINA, Ivan Sivec
Ko sem zagledal ta naslov, sem vedel, da bo glavni kraj dogajanja Piran (tudi platnica je opremljena s
sliko Tartinija, po katerem je znan Piran). A knjiga se ne začne v Piranu. Do glavnega dogodka se je
treba prebiti skozi kar nekaj strani – a se splača, saj je knjiga ves čas zanimiva. Vse se začne na izletu,
ko Žiga reši življenje sovrstniku, Primorcu Tomu, ki se je utapljal v Bohinjskem jezeru – in to med
hudo nevihto. S tem je Žiga tudi tvegal svoje življenje. Ta dogodek je fanta povezal in tako sta postala
najboljša prijatelja.
Knjiga pa je tudi precej poučna, saj nam natančno predstavi soline ter ostale značilnosti Pirana –
seveda skozi napeto dogajanje.

OBMIRUJ NATO ODIDI, John Boyne
Tudi to je knjiga, ki vključuje resnične dogodke v preteklosti.
Vse se začne z Alfijevim praznovanjem rojstnega dne. Na mizi so bile same dobrote. Takratno
življenje je bilo (vsaj za njegovo družino), kar dobro – imeli so vse kar so potrebovali. Takrat se je v
zraku že čutilo, da se približuje vojna.
IZGUBLJENI PREŠEREN, Ivan Sivec
Knjiga Ivana Sivca, mojega najljubšega pisatelja (zgoraj pa sta obnovljeni še dve njegovi knjigi). Še ena
zanimiva knjiga v zbirki »Srečna družina«, katere glavne književne osebe so člani družine Erjavec
(Nejc, Tina, Johi, Maša),
FANT, TI VENDAR ZMOREŠ, Antonio Ferrara
Fant po imenu Lucio je bil nenavaden fant fant – zanimale so ga pošasti, zombiji, mrliči, vesoljci –
zato so mu pravili Zombi. Pa ne le, da so ga zanimale, ampak so ga tudi veselile. Spozna se tudi s
svojimi strahovi in končno spozna, da ni važno, kdo ali kaj si, temveč da s tem, kar si, premagaš
največji strah, strah pred življenjem, in resnično zaživiš. Spozna pa tudi dekle Violo, ki mu spremeni
življenje. Bila je njegova ljubezen, pa tudi njegovo vodilo, poskušala ga je soočiti z resničnim
življenjem. Konec je dober, vsi so srečni, so pa tekom zgodbe, nekateri dogodki, ki niso ravno veseli.

Knjige o Harryu Potterju (Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti, Jetnik Iz Azkebana, Ognjeni kelih,…)
Knjige bi priporočal vsem, ki jih zanimajo knjige o čarovnikih, še posebej pa tistim, ki so jim bili všeč
filmi ali drug knjige o Harryu Potterju. Knjige so zanimive, napete in polne nepričakovanih
preobratov.

Williams, David: Ati v zagati
To knjigo bi najbolj jaz priporočal malo mlajšim npr. 9-12 let zaradi tega ker ta pisatelj zna tako res
zanimivo in smešno pisati.

Primož, Suhodolčan, Košarkar naj bo
To knjigo in film bi močno priporočal malo mlajšim, tako recimo 6-9 let, saj je knjiga zelo smešna in
napeta tako kot film. Smešna je predvsem zaradi Rante.
Ranta in košarkatorji
Priporočal bi jo približno isti starosti kot sem napisal pri knjigi KOŠARKAR NAJ BO, saj je knjiga v bistvu
nadaljevanje Košarkarja.
Ranta vrača udarec
Spet bi to knjigo isto priporočal kot Košarkar naj bo, saj je v bistvo nadaljevanje zgodb o Ranti.
Mark

Jo Nesbo: Netopir
Inšpektorja Harryja Hola iz oselskega oddelka za nasilna dejanja pošljejo v Sydney, kjer naj bi
opazoval potek preiskave umora. Avstralskim kolegom lahko ponudi pomoč, vendar ima stroga
navodila, naj se izogiba težavam in naj se ne vpleta v njihovo delo.
Knjigo bi priporočala vsem ki imajo radi domišljijske, dolge in napete zgodbe.
Priporočala bi jo, saj je knjiga res super in te takoj zasvoji z branjem!
Toplo priporočam.
Anaia

Nataša, Konc Lorenzutti: Društvo starejših bratov
Knjiga govori o Nacetu, ki ima mlajšega brata. Ta mlajši brat mu vedno nagaja, zato skupaj z dvema
sošolcema ustvari društvo starejših bratov. Dogaja se večinoma v šolskem okolju.
Knjigo bi priporočal, ker je zanimiva, zabavna ter primerna za najstniška leta.

Kristin, Butecher: Zeejev način
Knjiga govori o fantu po imenu Zee, ki je nadarjen za risanje grafitov in v tem tudi uživa. A ga nekoč
pri delu zasačijo…
Knjiga mi je bila zanimiva, priporočal pa bi jo vsem najstnikom. Najbolj mi je bil zanimiv konec, ko
ljudem postane njegovo risanje všeč.

Bogdan, Novak: Bela past
Knjiga govori o Laciju in njegovi druščini. Skupaj jih sestavlja 7 fantov in 5 punc ter pes po imenu Hani.
Skupaj se odpravijo na smučanje, ter prenočijo v gostišču, za katerim je globoka jama…
Knjiga mi je bila zanimiva, saj se takšne reči ne dogajajo pogosto. Najbolj mi je bil všeč del, ko
prijatelji mislijo, da so izgubili psa Hanija, v resnici pa je obtičal v kleti. Knjigo bi vsem priporočal, saj
govori o resničnih dogodkih, ki se lahko zgodijo tudi nam.

Slavko, Pregl : Geniji brez hlač
Knjiga govori o skupini srednješolcev, ki hočejo drugačen svet. Domislili so se ideje, da izdelajo svoj
elektronski časopis, katerega so poimenovali UŠEČ. Odločijo se, da bodo v časopisu pisali o drogah,
ter problemih mladih. Na koncu Pika povabi to ekipo v hišico ob morju, kjer naj bi skupaj dokončali ta
časopis. Prva Izdaja tega časopisa je tudi postala zelo popularna.
Zgodba te knjige mi je bila všeč, bila je tudi zanimiva, saj gremo tudi mi naslednje leto v srednje šole.

Desa, Muck: Blazno resno slavni
Knjiga govori o fantu Gregu, ki je star štirinajst let. Sam se počuti kot drobna oseba ter si nikoli ni
predstavljal, da bi lahko postal slaven. Nato pa kar čez noč dobi priložnost …
Knjiga mi je bila všeč, saj je ob besedilu veliko slik, ki zgodbo utemeljijo, ter nam dajo občutek, kot da
se to zares dogaja. Knjiga se tako tudi lažje bere in nas bolj pritegne vase. Priporočal bi jo vsem, ki
imajo radi takšen stil knjig.
Matic Skerlovnik, 9.b

Enid, Blyton: Skrivnost zapuščenega dvorca
… Barney je prespal v zapuščenem dvorcu ne daleč od njihovega doma in je slišal zvoke. Medtem se
je Dianin, Rogerjev in Piksjev učitelj tem trem zdel sumljiv. Barney je zjutraj povedal za zvoke svojim
prijateljem in šli so raziskovat…
Urban Horvat, 6.b

Mark, Hadon: Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa
Christopher je 15 letni avtist, ki obožuje matematiko, fiziko in praštevila. Rad ima tudi pse. Nekega
dne se je ponoči sprehajal po svojem naselju, ko je naenkrat opazil psa z vilami v svojem trupu. Ta
pes je bil pes gospe Shears, ki je bila od Christopherja in njegovega očeta nekaj časa zelo dobra
prijateljica. Skrbela je za njiju in njuno hišo, ko je Christopherju umrla mama. No, vsaj tako je
Christopher mislil. Odločil se je, da bo ugotovil kdo je umoril tega psa, ker obožuje detektivske
romane, kriminalke, policaje,...
Anaia Kolar, 9.b

Igor, Plohl: Pustolovščine v Prlekiji
Vse se začne s tem ko se druščina mladih Gorenjcev odpravi na počitnice k teti Anici in stricu Mirku v
Prlekijo.
... Celo noč so tavali po temnih na pol podrtih grajskih hodnikih kmalu pa so jim spet začeli slediti
kriminalci. Vse se je lepo končalo, saj so kriminalcem pobegnili in odkrili novo zelo pomembno jamo…
Knjiga mi je bila všeč, saj se v njen ogromno dogaja. Priporočala bi jo ljubiteljem pustolovskih knjig.
Lena Trantura

Scooby doo, Galerija duhov
Meni se strip zdi zelo zanimiv, ker imam rad kratke in pustolovske zgodbe. V take pustolovske
zgodbe se vživim in jih z veseljem preberem.
Nejc Hadner 7.B

Isabel, Abendi: Isola
12 srečnežev je izbranih za sodelovanje v resničnostnem šovu slavnega režiserja Quinta Tempelhoffa.
Seboj na otok, na katerem bodo sami preživeli tri tedne, lahko vzamejo 3 stvari. Na otoku imajo
skrivna imena. Njihovih pravih imen ne pozna nihče. Kmalu se začnejo pojavljati vprašanja, kdo so
ljubka Moon, nežna Pearl, melanholični Solo, zadržana Vera, provokativni Joker? Kdo so vsi v resnici?
Zgodba se zaplete, ko režiser preseneti z igro morilca in enajstih žrtev.
Ta knjiga mi je bila všeč. Priporočal bi jo vsem, ki radi berejo kriminalke in trilerje. Knjiga je napeta in
ti zagotovo ne bo dolgčas, ko jo boš bral.
Luka B.

Desa Muck: Hči lune
Knjiga govori o štirinajst letni Lučki, ki živi pri svojih posvojiteljih, saj svojih pravih staršev ne pozna. Si
pa domišlja da je njena mati Luna, zato tudi taki naslov. Ko Lučka dokonča srednjo šolo, se odpravi na
počitnice k babici, kjer pa ima vikend tudi njena najboljša prijateljica Erika. Erika pa ima po naključju
tudi bratranca, ki je Lučki zelo všeč. Ime mu je Krištof…
Knjigo bi priporočila vsem, ki radi berejo ljubezenske zgodbe. Jaz imam sicer raje pustolovske, a ta je
zdaj ena izmed mojih najljubših. Res je naredila velik vtis na mene in verjamem, da bi na vse, še posebej
na punce. Res je zelo zanimiva, zabavna, žalostna, romantična in v bistvu tudi malo pustolovska.

Erich, Kastner: Dvojčici
Zgodba se začne ob jezeru, kjer je počitniški dom. Tam sta se srečali dve deklici, Luiza Palfi in Lotica
Kerner. Hitro sta opazili, da izgledata povsem enako in tako sta ugotovili, da sta sestri dvojčici. Izvedeli
sta tudi, da so se njuni starši ločili kmalu po njunem rojstvu, zato je Luizo vzela mama, Lotico pa oče…
Knjiga je bila zelo zanimiva, hecna, zabavna in ob nekaterih trenutkih tudi malo žalostna. Priporočala
bi jo vsem mlajšim bralcem, če prav bi bila zanimiva tudi odraslim. Bila mi je zelo všeč, zato sem kasneje
pogledala še film.

Jack, London: Klic divjine
Buck je bil pes, ki je živel v veliki hiši in pazil na njo. A nekega dne so ga ugrabili in prodali neznancu z
imenom Francois, ki je prevažal pošto na Aljasko
Knjiga mi je bila zelo všeč. Bila je zelo pustolovska, zato sem zelo uživala. Tudi sama imam psičko, ki je
zelo podobna Bucku in včasih teče za kakšnim ptičkom, zato mi je bila knjiga še bolj zanimiva.

Roald Dahl: Charlie in tovarna čokolade
Charlie je bil deček, ki je živel pri zelo revni družini z ostalimi šestimi člani. To so bili dve babici, dva
dedka njegova mama in oče. V njegovem mestu pa stoji najboljša in največja tovarna čokolade na
svetu, katere lastnik je Willy Wonka, najboljši slaščičar na svetu. Charlie je občudoval tovarno in ljubil
čokolado, a si jo je lahko privoščil le enkrat na leto …

Zgodba je bila super in če prav sem to knjigo že poznala, je prej nikoli nisem brala. Niti filma si nisem
ogledala. A vseeno bi jo priporočala vsem, saj mi je bila zelo všeč. Ker se mi je knjiga zdela preveč
otroška, se na internetu našla tudi daljšo verzijo in prebrala to.

Anna Frank: Dnevnik Ane Frank
Anna Frank je bila 13 letna deklica, ki je za rojstni dan dobila dnevnik. Odločila se je, da bo v njega
pisala svoja čustva in misli…. A kmalu se je njena družina morala zaradi vojne skriti v skrivališče, ki je
postalo njihov nov dom. Annin dnevnik se konča 1. avgusta 1944…

