
SEZNAM DOMAČEGA BRANJA 

 

6. a  

1. Razredna knjiga – James Patterson: Strašna šola (izposoja v knjižnici ni potrebna). 

2. Govorni nastop: učenec izbere eno od knjig in o njej pripravi govorni nastop, ki ga pred 

razredom izvede prvi teden v novembru.  

Desa Muck: Blazno resno o šoli, 

Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi, 

Anton Ingolič: Tajno društvo PGC, 

Astrid Lindgren: Brata Levjesrčna 

3. Knjiga, pri kateri fantje izbirajo iz opusa Ivana Sivca, in mora biti primerna njihovi starosti, 

dekleta pa iz opusa Nejke Omahen (marec). 

4. Učenec prebere pesniško zbirko, izbere eno pesem in jo predstavi (maj). 

Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije 

5. Razredno branje: Louis Sachar: Zeleno jezero (izposoja v knjižnici ni potrebna). 

 

6. b 

1. I. Kötter: O super starših lahko samo sanjaš (november) 

2. govorni nastop: učenec izbere eno od knjig in o njej pripravi govorni nastop, ki ga pred 

razredom izvede prvi teden v januarju.  

F. Bevk: Pastirci 

L. Carroll: Aličine dogodivščine v Čudežni deželi  

T. Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba 

I. Zorman: Gnezdo sršenov 

E. Kästner: Emil in detektivi 

A. Lindgren: Ronja, razbojniška hči; Brata Levjesrčna 

A. Ingolič: Tajno društvo PGC  

https://www.google.si/search?sa=X&hl=sl&biw=1143&bih=725&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ingrid+K%C3%B6tter%22&ved=0CCEQ9AgwAGoVChMI8vK_4aWZyAIVx7waCh2BTgvo


P. Suhodolčan: Košarkar naj bo 

M. Twain: Prigode Toma Sawyerja  

D. Muck: Blazno resno o šoli 

3. Učenec prebere pesniško zbirko, izpolni učni list, izbere pesem eno pesem in jo predstavi 

(marec). 

B. Štampe Žmavc: Nebeške kočije 

4. Knjiga, pri kateri učenci izbirajo iz opusa Nejke Omahen, in mora biti primerna njihovi 

starosti.  

              

7. a  

1. Vsi učenci do sredine marca preberejo knjigo Toneta Partljiča: Hotel sem prijeti sonce, 

vsakdo dobi svojo zadolžitev in nato sledi skupna obravnava.  

2. Knjiga, pri kateri fantje izbirajo iz opusa Dima Zupana, in mora biti primerna njihovi 

starosti, dekleta pa iz opusa Neli Kodrič Filipič (december). 

3. knjiga: pisna naloga oz. preizkus znanja – Prežihov Voranc (Lovro Kuhar): Solzice ().  

4. knjiga: pesniška zbirka Majnice, fulaste pesmi Toneta Pavčka. 

5. Razredno branje: Jure Černič: Bebo (izposoja v knjižnici ni potrebna). 

 

7. b 

1. Prežihov Voranc: Solzice (november) 

2. učenec izbere eno od knjig in o njej pripravi govorni nastop, ki ga pred razredom izvede 

prvi teden v januarju.  

M. Gripe: Hrošč leti v somraku 

E. Kästner: Leteča učilnica 

V. Mal - J. Tomec: Hitro, hitreje 

I. Zorman: Lectovo srce 

F. Lainšček: Ajša Najša in ljubezen 

R. Kipling: Knjiga o džungli 



D. Muck: Pod milim nebom 

S. Townsend: Skriti dnevnik Jadrana Krta/Rastoče težave Jadrana Krta 

B. Novak: Bela past 

3. Vsi učenci do začetka marca preberejo knjigo Toneta Partljiča: Hotel sem prijeti sonce, 

vsakdo dobi svojo zadolžitev in nato sledi skupna obravnava. (marec) 

4. knjiga:  

T. Pavček: Majnice, fulaste pesmi 

 

8. razred – 1. skupina 

1. knjiga: Govorni nastop, pri čemer učenci izbirajo med knjigami v zbirkah Zorenje in Iziberi 

(november). 

2. knjiga: pisna naloga na podlagi prebranih knjig: Zlatin dnevnik, Dnevnik Ane Frank, Lepi 

janičar, Črni tulipan (februar) 

3. knjiga: izbor knjige med Baronov mlajši brat, 5 do 12h, Uničimo jo Živeti hočem  (april) . 

4. knjige: pesniška zbirka Nika Grafenauerja ali Majnice in majhnice: pesmi mnogih let za 

mnoge bralce (knjigo si izposodi učitelj, učenci jo vzamejo po seznamu za 3 dni, pregledajo in 

izberejo ustrezno pesem) – od februarja do maja. 

5. knjige: skupna knjiga: Iskanje Eve (izposoja v knjižnici ni potrebna, saj so knjigo učenci 

dobili v projektu Rastem s knjigo) - maj. 

6. knjiga: skupno branje: Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca(knjige si ni potrebno izposoditi v 

knjižnici). 

 

8. razred – 2. skupina 

1. knjiga: Damjan Šinigoj: Iskanje Eve (izposoja v knjižnici ni potrebna, saj so učenci knjigo 

dobili v projektu Rastem s knjigo. Vsak učenec dobi svojo zadolžitev in nato sledi skupna 

obravnava. (oktober) 

2. knjiga: po izbiri – učenec prebere knjigo in pripravi govorni nastop (predstavitve knjige), ki 

ga bo opravil pred razredom (januar). 

 



3. knjiga: knjiga s seznama – učenec pripravi govorni nastop (predstavitve knjige), ki ga bo 

opravil pred razredom (april). 

A. Dumas: Črni tulipan 

Z. Filipović: Zlatin dnevnik 

A. Frank: Dnevnik 

R. Murnik: Lepi janičar 

I. Tavčar: Med gorami 

J. Jurčič: Jurij Kozjak 

J. Verne: 20000 milj pod morjem 

J: Kersnik: Kmetske slike 

4. knjiga: Niko Grafenauer – Skrivnosti. Učenec pripravi govorni nastop (analizo pesmi). Ker 

bomo pesniško zbirko spoznali pri pouku, izposoja ni potrebna. (maj) 

 

8. razred – 3. skupina 

1. knjiga: izbor knjige iz opusa Aksinje Kermauner in Igorja Karlovška (oktober)  

2. knjiga: pisna naloga na podlagi prebranih knjig (januar, februar) 

A. Dumas: Črni tulipan 

Z. Filipović: Zlatin dnevnik 

A. Frank: Dnevnik 

R. Murnik: Lepi janičar 

I. Tavčar: Med gorami 

J. Jurčič: Jurij Kozjak 

J. Verne: 20000 milj pod morjem 

J: Kersnik: Kmetske slike 

3. knjiga: skupna knjiga: Damijan Šinigoj Iskanje Eve (izposoja v knjižnici ni potrebna, saj so 

knjigo učenci dobili v projektu Rastem s knjigo) - maj. 

4. knjiga:  

J. Mušič: Zgodbe o Prešernu 



Prešeren.doc. 

N. Grafenauer: Skrivnosti 

J. Menart: Pesnik se predstavi  

 (knjigo si izposodi učitelj, učenci jo vzamejo po seznamu za 3 dni, pregledajo in izberejo 

ustrezno pesem in jo predstavijo) – od februarja do maja. 

 

9. razred – 1. skupina 

1. knjiga: vsi učenci preberejo knjigo Dese Muck: Nebo v očesu lipicanca, vsak dobi svojo 

zadolžitev in nato sledi skupna obravnava. (oktober) 

2. knjiga: knjiga s seznama – učenec prebere knjigo in pripravi govorni nastop (predstavitve 

knjige), ki ga bo opravil pred razredom. (januar) 

A. Horowitz: Sokolov malteser, 

B. Novak: Ninina pesnika dva, 

D. Zupan: Leteči mački, 

M. Arold: Živeti hočem, 

J. Frey: Velike zelene oči, 

J. Vidmar: Debeluška, 

Marinka Fritz – Kunc: Kam grejo ptice umret. 

3. knjiga: Učenec pripravi govorni nastop (analizo pesi) Pesem si bo izbral pri pouku. (april). 

4. knjiga: vsi učenci preberejo knjigo Vinka Möderndorferja: Kot v filmu, vsak dobi svojo 

zadolžitev in nato sledi skupna obravnava. (oktober) 

 

9. razred – 2. skupina 

1. knjiga: učenec izbere eno od knjig in o njej pripravi govorni nastop  (oktober)  

A. Horowitz: Sokolov malteser 

J. Vidmar: Princeska z napako 

B. Novak: Ninina pesnika dva 

D. Zupan: Leteči mački 



M. Arold: Živeti hočem 

J. Frey: Velike zelene oči 

J. Vidmar: Debeluška 

Marinka Fritz – Kunc: Kam grejo ptice umret 

2. knjiga: Vsi učenci preberejo knjigo Dese Muck: Nebo v očesu lipicanca, vsakdo dobi svojo 

zadolžitev in nato sledi skupna obravnava. (januar) 

3. knjiga: pesniška zbirka Komadi (knjigo si izposodi učitelj, učenci jo vzamejo po seznamu za 

3 dni, pregledajo in izberejo ustrezno pesem) – od februarja do maja. 

4. knjiga: R. Swindells: Sramota (maj)  

 

9. razred – 3 skupina 

1. knjiga: skupna obravnava komedije Moj ata, socialistični kulak (konec novembra). 

2. knjiga: pisna naloga na podlagi prebranih knjig: Mali princ, Jonatan Livingston Galeb, 

Županova Micka, Moje življenje (februar). 

3. knjiga: pesniška zbirka Komadi (knjigo si izposodi učitelj, učenci jo vzamejo po seznamu za 

3 dni, pregledajo in izberejo ustrezno pesem) – od februarja do maja. 

4. Vsi učenci izbirajo med opusom Janje Vidmar in Antona Ingoliča. 

5. knjiga: skupno branje: R. J. Palacio: Čudo (knjige si ni potrebno izposoditi v knjižnici). 

  

 

                                      


