
W. Bruce Cameron: Pasji smisel življenja 

Krasna zgodba, ki pokaže povezanost med psom in človekom. Nekatere naveze so večne, tudi če 

nekdo umre. Pes človekov najboljši prijatelj. Mislim, da ni samo prijatelj, temveč veliko več… je naša 

podpora, zaupa nam in za nam želi najboljše. Vsak dan svojega življenja se trudi, da nas osreči. Zelo 

rada imam tako lepe zgodbe, sploh o živalih in ljudeh. Upam, da tudi meni starši nekoč dovolijo imeti 

tako prijaznega psa.  

Hana Hanžekovič 6.b. 

 

 

DNEVNIK NABRITEGA MULCA: HLADNA VOJNA 

(Jeff Kinney) 

  Ta knjiga mi je bila všeč, ker je bila zelo smešna, zanimiva in nasploh nadvse 

zabavna. Knjigo bi priporočil vsem otrokom svoje starosti, primerna pa je za vse - tudi 

za tiste, ki so otroci po srcu. 

 

Žiga Toplak, 6.a 

 

 

David Walliams 

MIŠBURGER 

V knjigi mi je bil zelo všeč odnos med očetom in Zojo, da sta si kljub revščini pomagala in to, 

da je na koncu zmagala pravica, da so zlobni ljudje dobili to kar jim pripada. 

Knjigo bi priporočal tistim bralcem, ki imajo radi napeto dogajanje in ki imajo radi komično 

dogajanje s srečnim koncem. 

ATI V ZAGATI  

V knjigi mi je bilo najbolj všeč to, da sta imela oče in sin, čeprav sta bila revna, še vedno neko 

upanje, da bo boljše in da sta se imela zalo rada in da sta se spoštovala in ugotovila, da denar v 

življenju ni vse. Pomembno je, da imaš družino in ljudi, ki ti pomagajo. 

 

Knjigo bi priporočal mlajšim in starejšim bralcem, ki imajo radi dogodivščine, napeto 

dogajanje, komične zgodbe s srečnim koncem. 

 

Žan, 9. razred 



Miha Mazzini:  Zvezde vabijo 

 

Zgodba mi je bila všeč, saj veliko pove o pravi ljubezni, prijateljstvu in o 

nevarnosti na spletu. Priporočala bi jo vrstnikom, saj je poučna in proti koncu 

vedno bolj napeta. 

 

Boris Karlovšek:  Anabel 

 

Knjiga je zelo poučna. Nauči te o težavah v šoli, prijateljstvu ter problemih, ki 

jih nekateri otroci zares doživljajo doma. Vsekakor bi jo priporočala vrstnikom. 

 

Gayle Forman: Kamor je šla 

 

Knjigo bi priporočala predvsem bralcem, ki radi berejo, saj je knjiga 

obsežnejša, hkrati pa bi jo priporočala navdušencem divje glasbe, ker opisuje 

naporno življenje glasbene zvezde.  

 
Neža Kuhar, 8.a 

 

Glenda Millard: LAYLA 

ZGODBA JE LEPO NAPISANA. KNJIGA NE PRESKAKUJE DOGODKOV. V NJEJ SO ZANIMIVA 

IMENA. MED BRANJEM TE KNJIGE SEM ZARES UŽIVALA IN PRIPOROČALA BI JO DRUGIM. 

LIA BELE 6.B  

 

 

Jeff Kinney: DNEVNIK NABRITEGA MULCA. Huda Zima 

Ta knjiga je nora. Res je dobra, ampak je takšna kot bi gledala risanko, kjer starši ne 

razumejo svojega otroka. No, zato je tudi zanimiva. Ampak ne bi rekla, da je poučna. Je 

lahkotno branje delno v obliki stripa. Super za kratkočasenje v hladnih zimskih 

popoldnevih. To je moje mnenje. 

Lia Bele 6.b 

 



David Walliams: MIHEC MILJARDER 

To knjigo bi priporočal zaradi tega, ker je v knjigi vidno pravo prijateljstvo, ki ne pozna 

zmerjanja drug drugega, knjiga govori tudi o tem, da denar in materialne stvari niso vse in da 

odnosi med ljudmi štejejo več (Mihec najde najboljšega prijatelja). 

Priporočal bi jo mlajšim in starejšim bralcem, ker je knjiga napeta, lahko razumljiva, polna 

dogodivščin in lepih vrednot.  

 

David Wiliams: ZLOBNA ZOBARKA 

 

Moje mnenje je, da je knjiga zelo lepa, polna je tudi domišljije, je napeta in se vedno nekaj 

dogaja, je pa tudi žalostna, ker Alfi ostane sam, najprej pa živita z očetom v veliki revščini, 

ampak ima srečni konec ker ga posvojijo dobri ljudje. 

 

Knjigo bi priporočal mlajšim in starejšim bralcem, ker je zgodba ves čas zanimiva in napeta in 

opisuje lepe odnose med družino in prijatelji. 

 

 

David Wiliam : DEDKOV VELIKI POBEG 

Ta knjiga me je zelo pritegnila, ker je bila polna dogodivščin, ki sta jih doživela dedek in Jure 

in predvsem mi je bil všeč njun odnos, ki je bil zelo družinski, lep in topel. Prepričala me je 

tudi na ta način, da je vedno potrebno vztrajati in nikoli obupati in da je treba delati vsak dan, 

kar imaš rad.  

Priporočal bi jo vsem bralcem, tako mlajšim kot tudi starejšim, ki imajo radi dogodivščine, 

napeto dogajanje in knjige, kjer je veliko družinske povezanosti in ljubezni.  

Žan, 9,b 

 

Marcus Sedgwick: NORCI IN NAKLJUČJA 

Knjigo norci in naključja bi priporočil bralcem kateri se radi pohecajo in imajo radi 

domišljijske in akcijske knjige. 

Tanej Handanović, 7.a 

 



Dim Zupan: TRNOVSKA MAFIJA 

Knjigo Trnovska mafija bi priporočal predvsem bralcem ki imajo radi pustolovščine in 

malo heca. 

Dominik Gselman, 7.a 

 

PREBRALA SEM KNJIGO DNEVNIK NABRITEGA MULCA. 

 KNJIGO BI PRIPOROČALA PRIJATELJEM, SOŠOLCEM IN SOSOŠOLCEM, SAJ JE KNJIGA 

SMEŠNA, ZABAVNA IN ZANIMIVA IN PRAV ZATO JE BILA VŠEČ TUDI MENI. ZANIMIVA JE 

ZATO, KER TE ŽE S PRVO STRANJO POSRKA VASE IN LIKI SO TAKŠNI, DA SE LAHKO V 

VSAKEGA VŽIVIŠ. DOGAJANJE V KNJIGI PA JE SMEŠNO, ZATO KER SE TAM DOGAJAJO 

NEVSAKDANJE STVARI - KOT TAKRAT, KO JE GREGA MISLIL, DA BOSTA Z NEJCEM 

OSTALA ŽIVA ZAKOPANA V SNEGU. 

JULIJA STICH, 6.B 

 

Antonie se Saint – Exupery: MALI PRINC 

 »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.« In to je tudi sporočilo te knjige. Saj 

ljudje dandanes pogosto gledamo in sodimo druge samo glede na njihovo zunanjost. Kakšni so po 

srcu, nas ne zanima. To knjigo bi priporočil mladim in starejšim, ker se lahko vsi iz nje veliko naučimo. 

Žiga Toplak, 6.a 

 
 

PREBRALA SEM KNJIGO DNEVNIK NABRITEGA MULCA : KAPLJA ČEZ ROB 

JEFF KINNEY JE PISATELJ KI PIŠE KNJIGE ZA TO ZBIRKO, RODIL SE JE LETA 1971 V MARYLAND-U V 

AMERIKI. V SLOVENIJI JE TA KNJIGA IZŠLA PRI ZALOŽBI GRILCA LETA 2012. KNJIGA JE SMEŠNA, 

ZABAVNA IN ZANIMIVA. ZANIMIVA JE ZATO, KER TE ŽE Z PRVO STRANJO POSRKA V SVOJE PLATNICE. 

SMEŠNA PA JE ZATO, KER SE V KNJIGI PRAVZAPRAV DOGAJAJO ČISTO OBIČAJNE STVARI, VENDAR JIH 

PISATELJ Z HUMOROM SPREMENI V BOLJ ZANIMIVE IN SMEŠNE. KNJIGO BI PRIPOROČALA SOŠOLCEM 

IN SOSOŠOLCEM. 

JULIJA STICH 6.B 

 

                                                                                                                                                               

 


