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Miklošičeva 16        SI – 1000 Ljubljana         tel.:  (01) 4300 557, 4300 558         fax.: (01) 2396 722       e-naslov: info@bralnaznacka.si  

 

Seznam pripravila Aleksandra Bolčević, mag. prof. slov. jezika in književnosti, zaposlena na OŠ 

Stanka Vraza Ormož. 

 

Seznam knjig za bralno značko v OŠ šolah s prilagojenim programom (nižji izobrazbeni standard) 

je nastal po vzoru priporočilnega seznama, ki je objavljen na spletni strani Društva Bralna značka 

Slovenije – ZPMS.  

 

Priporočene knjige so izbrane s priporočilnega seznama (seznam po stopnjah), ki sta ga pripravili 

mag. Tilka Jamnik in dr. Dragica Haramija, in iz Priporočilnice, kjer mag. Tilka Jamnik objavlja 

novejše kakovostne knjige (pridobljeno 2. 7. 2016). Nekaj knjig je dodanih neposredno iz 

Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana in 

so dostopni na spletni strani http://www.mklj.si/prirocnik/item/451.  

 

Pri vašem delu vam morda pridejo prav tudi naslednji priporočilni seznami (Smernice Društva 

Bralna značka Slovenije – ZPMS za spodbujanje bralne pismenosti pri otrocih in mladih 

priseljencih in migrantih).  

 

 

VZOREC PRIPOROČILNEGA SEZNAMA KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO V OSNOVNIH ŠOLAH  

S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

Seznam sestavljajo kakovostne knjige, ki jih priporočamo v branje otrokom v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. Knjige so diferencirane po razredih, saj smo upoštevali razvojno 

stopnjo otrok. Pod naslovi so zapisane ključne besede, ki bodo v pomoč učiteljem in otrokom, ko 

bodo iskali knjige z določeno tematiko. Mentorji branja seznam knjig lahko dopolnjujejo s 

kakovostnimi knjigami po svojih in otrokovih željah in glede na knjižni fond v svoji ustanovi. 

Namen seznama ni omejevati, ampak naj bi bil pomoč mentorjem branja v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. Otroci si lahko izberejo tudi poljudne/informativne/strokovne knjige z 

različnih znanstvenih področij.  

 

mailto:info@bralnaznacka.si
http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/lazje-berljive-knjige.pdf?
http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/knjige-2014-vrtec.pdf?
http://www.bralnaznacka.si/index.php/sl/priporocene-knjige/
http://www.mklj.si/prirocnik/item/451
http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/smernice-bz-priseljenci-migranti.pdf?
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PREDLAGANO ŠTEVILO KNJIG PO STOPNJAH1 

V I. triletju otroci preberejo 3 knjige in 1 pesniško zbirko, iz katere se eno pesem po svoji izbiri 

naučijo na pamet. 

V II. triletju otroci preberejo 4 knjige in eno pesniško zbirko, iz katere se eno pesem po svoji izbiri 

naučijo na pamet. 

V III. triletju otroci preberejo 5 knjig in dve pesniški zbirki, iz vsake pesniške zbirke se po svoji izbiri 

naučijo eno pesem.  

Otroci mentorjem branja poročajo o prebranih knjigah. Mentorji branja vodijo seznam prebranih 

knjig.  

1. razred 

‒ Child, Lauren: Oprostite, to je moja knjiga 

│knjige, knjižnice│ 

‒ Corderoy, Tracey: Godrnjač in Godrnjavec 

│razvade, nered, troli│ 

‒ DiCamillo, Kate: Povest o Despereauxu 

│ljubezen, miši, nasilje, pogum│  

‒ Edmiston, Jim: Kralj, ki ni maral rumene barve 

│žalost, domača žival, barve│ 

‒ Kovič, Kajetan: Maček Muri, Zmaj Direndaj 

│dogodivščine mačka, mačje mesto│ │dolgčas, služba│ 

‒ Korez, Karmen: Čisto poseben levček Leon 

│branje, razumevanje, šola, težave, disleksija│ 

‒ Kovač, Polonca: Zverinice z Večne poti 

│ljudje, živali│ 

‒ Loewe, Elke: Pipi in Melkijad 

│živali v domišljiji, pujsi, modrost│ 

‒ Lonček, kuhaj! (češka ljudska pravljica) 

│dobrota, revščina│ 

 

                                                           
1 Mentor ima pravico in dolžnost, da izhaja iz otroka in individualizira zahteve v skladu z otrokovimi 
zmožnostmi. 
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‒ McKee, David: Elmer 

│drugačnost, barve│ 

‒ Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir, Kako sta Bibi in Gusti 

preganjala žalost, Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, Kako sta Bibi in Gusti 

udomačila kolo.      

│pujsa, čustva, delo, jeza, nesoglasja│ 

‒ Penizzotto, Pedro: Snežko, beli prijateljček 

│prijateljstvo│ 

‒ Pergar, Saša: Čarobni mlinček ali zakaj je morska voda slana 

│zavist│ 

‒ Peroci, Ela: Muca Copatarica, Moj dežnik je lahko balon 

│red, kazen, uboganje│ │izginotje, domišljiski svet│ 

‒ Prap, Lila: Pasji zakaji, Zakaj so zebre progaste? (posebna izdaja v Braillovi pisavi) 

     │hišni ljublljenec, pes││živali v naravi│ 

‒ Weddell, Martin: Ne moreš zaspati, Mali Medo?, Mami, kje si? 

│strah, tema│ │strah, mama, čakanje│ 

 

Po želji si lahko otroci izberejo katerokoli pravljico bratov Grimm (Volk in sedem 

kozličkov, Sneguljčica, Rdeča kapica, Pepelka, Trnuljčica, Mizica, pogrni se!, Janko in 

Metka, Bratec in sestrica … ) in H. C. Andersena (Kraljična na zrnu graha, Grdi raček, 

Božično drevo, Mala morska deklica, Palčica, Snežna kraljica …) . 

 

POEZIJA 

‒ Encibenci na kamenci 1, 2, 3: slovensko otroško izročilo (izštevanke) 

│izštevanke│ 

‒ Najdihojica in Ciciban: pesmi za otroke: izbor 

│otroške pesmi│ 

‒ Grafenauer, Niko: Pedenjped 

│vsakdanje dogodivščine│ 

‒ Voglar, Mira: Biba buba baja 

│prstne igre│ 
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2. razred 

‒ Freedman, Claire: Andrej in Piki 

│osamljenost, prijateljstvo│ 

‒ Geisler, Dagmar: S komerkoli pa ne smem! 

│problemi najmlajših, samozaščita, varnost│ 

‒ Hvaležni medved: slovenska ljudska pravljica 

│hvaležnost, dobrota│ 

‒ Imai, Ayano: Maček & škornji 

│mačke, obutev, premetenost, vrline│ 

‒ Kastelic, Maja: Deček in hiša 

│dečki, deklice, hiša, prijateljstvo, ustvarjalnost│ 

‒ Kermauner, Aksinja: Žiga špaget gre v širni svet 

│deževniki, pustolovščine, živali v domišljiji│ 

‒ Kette, Dragotin: Šivilja in škarjice 

│zavist, čudežnost│ 

‒ Konc Lorenzutti, Nataša: Krilate in kosmate basni 

│živali v domišljiji│  

‒ Koren, Majda: Zgodbe zajca Zlatka, Še zgodbe zajca Z.  

│živali, dogodivščine│ 

‒ Kraljič, Helena: Koza Zoja išče prijateljico 

│pomoč, prijateljstvo│ 

‒ Lee, Suzy: Val 

│deklice, igra, morje│ 

‒  Lestrade, Agnés de: Dežela Velike tovarne besed 

│besede, čustva, revščina, pohlep│ 

‒ Matè, Miha: Pobegle kolebnice 

│otroški svet, domišljija│ 

‒ McBratney, Sam: A veš, koliko te imam rad? 

│ljubezen med otroki in starši│ 

‒ Mojca Pokrajculja: slovenska ljudska pravljica. 

│medsebojna pomoč, iskanje krivca│ 

‒ O veliki repi: ruska pravljica 

│pomoč, združitev moči│ 
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‒ Ortelli, Barbara: Dom za medveda  

│dom, medvedi, pomoč, prijateljstvo│ 

‒ Trije prašički: angleška ljudska pravljica 

│iznajdljivost, živali│ 

‒ Vidmar, Janja: Prijatelja 

│prijateljstvo, medkulturnost│ 

‒ Zhiyuan, Chen: Guji Guji 

│samopodoba, družina, drugačnost│ 

 

Priporočamo tri priredbe zgodb (priporočamo izdaje z vključenimi didaktičnimi 

spodbudami) o Kekcu, ki so izšle pri založbi Grafenauer v obliki slikopisov. To so Kekec in 

Pehta, Kekec in Prisank, Kekec in Bedanec. 

Po želji si lahko otroci izberejo katerokoli pravljico bratov Grimm in H. C. Andersena. 

 

POEZIJA 

‒ Prap, Lila: Živalske uspavanke, Male živali 

‒ Slovenske ljudske otroške pesmi: Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse 

meglice 

‒ Župančič, Oton: Ciciban, dober dan 

‒ Župančič, Oton: Mehurčki 

 

3. razred 

‒ Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi. 

│ljudsko izročilo│ 

‒ Bloom, Becky: Tiho, tukaj beremo! 

│bonton, vztrajnost, veselje do branja│ 

‒ Cave, Kathryn: Drugačen 

│drugačnosti, strpnost, sožitje│ 

‒ Foccroulle, Luc: Žabji zbor 

│glasba, prijateljstvo, žabe│ 

‒ Heine, Helme: Na srečo imamo prijatelje 

│prijateljstvo, živali v domišljiji│ 
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‒ Kermauner, Aksinja: Bela kot galeb 

│albinizem, drugačnost, slabovidnost│ 

‒ Kovič, Kajetan: Moj prijatelj Piki Jakob 

│dečki, igrače, medvedi, učitelji│ 

‒ Leoni, Leo: Mali modri in mali rumeni 

‒ │prijateljstvo│Lindgren Astrid: Pika v sončnem parku (strip) 

│otroške dogodivščine│ 

‒ Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja 

│osamljenost, prijateljstvo, strpnost│  

‒ Makarovič, Svetlana: Coprnica Zofka 

│coprnica, potovanje│ 

‒ McEwen, Katharine: Medvedji objem 

│letni časi, družina│ 

‒ Misenta, Marisol (Isol): Poredni Petit 

│deček, problemi najmlajših│ 

‒ Nina Mav, Hrovat: O kralju, ki ni maral pospravljati 

│nerede, razvajenost, vzgoja│ 

‒ Percival, Tom: Mihovo pismo, Mihove razglednice 

│prijateljstvo, pošta│ 

‒ Peroci, Ela: Hišica iz kock 

│živali, pomoč│ 

‒ Peršolja, Patricija: Oglas za eno mamo 

│čustva, dečki, družina, smrt, žalost, matere, očetje│ 

‒ Prap, Lila: Kraca 

│živali, premetanka zlogov│ 

‒ Richardson, Justin; Parnell, Peter: In s Tango smo trije 

│družina, drugačnosti, homoseksualnost│ 

‒ Rozman Roza, Andrej: Bober Bor 

│glasba, pustolovščine, radovednost, svoboda│ 

‒ Smith, Lane: Dedkov vrt 

│družinske vezi, dedki, ljubezen, spomini, starost│ 

‒ Sokolov, Cvetka: Moj dojenček  

│pričakovanje novega družinskega člana│ 
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‒ Svetina, Peter: Mrožek dobi očala, O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov 

│mroži, problemi najmlajših│ 

‒ Velthuijs, Mar: Žabec gre v širni svet 

│dom, navezanost│ 

‒ Vitez, Grigor: Zrcalce 

│gozdovi, zrcala, živali│ 

‒ Zajčkova hišica: ruska ljudska pripovedka. 

│živali v domišljiji│ 

‒ Wagner, Anke: Mamin novi prijatelj 

│družina, ljubosumje, ločitev, strah│ 

 

POEZIJA 

‒ Lainšček, Feri: Cicibanija: pesmi za otroke 

‒ Makarovič, Svetlana: Čuk na palici 

‒ Pavček, Tone: Čenčarija 

‒ Štampe Žmavc, Bina: Vprašanja srca 

│pomlad, ljubezen, smrt│ 

‒ Štefan, Anja: Lonček na pike 

 

4. razred 

‒ Andersen Hans, Christian: Deklica z vžigalicami 

│revščina, smrt│ 

‒ Bačič, Tinka: Moj prijatelj zmaj 

│živali v domišljiji, prijateljstvo│ 

‒ Bevk, France: Peter Klepec 

│nasilje, moč, dobrota│ 

‒ Božične zgodbe za 24 lepih večerov 

│živali, božični čas│ 

‒ Docherty, Helen: Knjigotap 

│branje, pravljice│ 

‒ Dvanajst ujcev: rezijska ljudska pravljica  

│meseci v letu, revščina│ 
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‒ Imai, Ayano: Medtem, ko je medved spal 

│osamljenost, prijateljstvo│ 

‒ Kodrič, Neli: Ali te lahko objamem močno? 

│dobrota, drugačnost, etika, nasilje, predsodki, tujec│ 

‒ Knudsen, Michelle: Lev v knjižnici 

│knjige, knjižnica│ 

‒ Kovič, Kajetan: Pajacek in punčka 

│pripovedovanje, prijateljstvo│ 

‒ Levstik, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico 

│živali, medsebojna pomoč│ 

‒ Lindgren, Astrid: Pika Nogavička. 8 naslovov (Prev. Kristina Brenk, Ilustr. Marlenka 

Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, 32 str.) 

│otroške dogodivščine│ 

‒ Makarovič, Svetlana: Sovica Oka 

│radovednost, neposlušnost│ 

‒ Makarovič, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom 

│prijateljstvo, pomoč│ 

‒ Milčinski, Frane: Zvezdica zaspanka 

│kazen, odgovornost│ 

‒ Pavček, Tone: O fantu, ki se ni maral umivati 

│osebna higiena, dogodivščine│ 

‒ Peršolja, Patricija: Hiša iz besed 

│toplina, medosebni odnosi, moč besed│ 

‒ Pravljica o vetru: slovaška pravljica 

│revščina, mlinček, dobrota│ 

‒ Romanšin, Romana in Lesiv, Andrij: Zvezde in makova zrna 

│matematika, štetje│ 

‒ Staman, Jasna Branka: Buča debeluča 

│modrost, klubovanje│ 

‒ Steer, Dugald: Čas za pravljico 

│premetenost, pripovedovanje, gosi│ 

‒ Suhodolčan, Leopold: Krojaček Hlaček 

│prijateljstvo, pomoč drugim│ 
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‒ Štefan, Anja: Lešniki, lešniki, Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč 

│živali│ 

 

POEZIJA 

‒ Grafenauer, Niko: Žabja radijska postaja: sleherni večer oddaja. 

│živali v domišljiji│ 

‒ Rozman Roza, Andrej: Črvive pesmi  

│humor│ 

‒ Slovenske ljudske pesmi: Pleši, pleši, črni kos 

│ljudsko slovstvo│ 

 

5. razred 

‒ AESOPUS: Tako govorijo živali …: Ezopove basni 

│živali v domišljiji│ 

‒ Carnavas, Peter: Otroka, ki sta imela rada knjige 

│knjiga, bližina, branje│ 

‒ Crowthwer, Kitty: Jure in Jaka 

│prijateljstvo, drugačnost, pripovedovanje│ 

‒ Čech, Pavel: Čudežni vrt  

│mesta, otroštvo, skrivnosti│ 

‒ Godec Schmidt, Jelka: Škrat Zguba in kameleon. Po Sloveniji. 

│raziskovanje, Slovenija│ 

‒ Goscinny, René: zbirka Nikec 

│navihanost, šola, učitelji│ 

‒ Isol: Kulturna izmenjava 

│Afrika, sloni, večkulturnost│ 

‒ Jedrzejewska-Wrobel, Roksana : Kraljična 

│prijateljstvo, družina, problemi najmlajših│ 

‒ Knjige o Kekcu, ki so izšle pri Mladinski knjigi v priredbi Andreja Rozmana Roze, in 

sicer Kekec in Pehta, Kekec in Bedanec, Kekec in Prisank. 

‒ Kovač, Polonca: Kaja in njena družina  

│deklica, družina, ločitve, matere, očetje, stiske, strah│ 

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=11384
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‒ Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš 

│zavist, živali│ 

‒ Muck, Desa: zbirka Čudežna bolha Megi 

│živali│ 

‒ Pavček, Tone: Juri Muri po Sloveniji: tretji del stare zgodbe 

│raziskovanje│ 

‒ Prap, Lila: 1001 pravljica 

│klasične pravljice, medbesedilnost│ 

‒ Ribičič, Josip: Miškolin 

│družina, miši, pogum, pomoč, prijateljstvo, pustolovščine│ 

‒ Sendak, Maurice: Tja, kjer so zverine doma 

│strahovi, živali│ 

‒ Sokolov, Cvetka: Kot noč in dan 

│prijateljstvo, vsakdan│ 

‒ Suhodolčan, Primož: Peter Nos in zimski smeh 

│iznajdljivost, dogodivščine│ 

‒ Vandot, Josip: Kekčeve zgodbe 

│navihanost, prijateljstvo│ 

‒ Valjavec, Matija: Pastir 

│čarovnije, dobrota, pomoč│ 

‒ Vidmar, Janja: Kekec iz 2. B 

│nagajivost, šola│ 

 

POEZIJA 

‒ Grafenauer, Niko: Kadar glava nad oblaki plava 

‒ Gregorič Gorenc, Barbara: Če bi Lili … 

‒ Kovič, Kajetan: Zlata ladja 

‒ Ljudske pesmi za otroke: Petelinček Petelanček 

‒ Rozman Roza, Andrej: Pesmi iz rimogojnice 

 

6. razred 

‒ Briggs, Raymond: Božiček 

│božič, darila│ 
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‒ Busch, Wilhelm: Picko in Packo  

│dečki, vragolije│ 

‒ Collodi, Carlo: Ostržek 

│dogovščine, poslušnost, navihanost│ 

‒ Desa, Muck: zbirka Anica 

│dekleta, dogodivščine│ 

‒ Francesca, Simon: zbirka Grozni Gašper 

│fantje, dogodivščine│   

‒ Friedman, Joe: Bubelka in črv 

│deklice, deževniki, osamljenost, prijateljstvo, zapostavljenost│ 

‒ Kermauner, Aksinja: Tema ni en črn plašč 

│nesreča, slabovidnost, slepota│ 

‒ Levstik, Fran: Martin Krpan 

│tihotapljenje, moč│ 

‒ Neuendor,f Silvio: Niko Nosorog pa že ni pošast 

│drugačnost, prijateljstvo│ 

‒ Pregl, Slavko: Slaščičarna pri veseli Eli, Priročnik za klatenje, Bojni zapiski 

mestnega mulca 

‒ Suhodolčan, Primož: zbirka Pozor, pravljice! 

│pravljice│ 

‒ Škobalj, Eva: Čudežno pletivo 

│ starost, osameljenost, pomoč│ 

‒ Vidmar, Janja: zbirka Matic 

│fantje, vsakdanje dogodivščine│ 

‒ Zupan, Vitomil: Plašček za Barbaro  

│osamljenost, toplina, bližina│ 

‒ Williams Bianco, Margery: Baržunasti zajček ali kako igrače oživijo 

│igrače, zajci│ 

 

POEZIJA 

‒ Novak A. , Boris: Kako rastejo stvari 

‒ Košuta, Miroslav: Kje stanuješ, mala miška? 

‒ Pavček, Tone: Darovi 
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7. razred 

‒ Andersen, Hans Christian: Cesarjeva nova oblačila 

│oblačila, goljufija, naivnost│ 

‒ Dobbers, Jens: Sreča. Kako je pravzaprav s tem? 

│prijateljstvo, sreča│ 

‒ Dolenc, Mate: Zabloda laboda in druge zgodbe, Kraljičin lipicanec in druge 

zgodbe 

│kratke zgodbe, dogodivščine│ 

‒ Isol: Družinska skrivnost 

│drugačnost│ 

‒ Kästner, Erich: Pikica in Tonček 

│bogastvo, prijateljstvo, revščina│ 

‒ Kovač, Polonca: Pet kužkov išče pravega 

│hišni ljubljenčki, psi│ 

‒ Novak, Bogdan: zbirka Zvesti prijatelji 

│taborniki, radovednost│ 

‒ Pilkey, Dav: Kapitan Gatnik, več naslovov 

│vragolije, fantje│ 

‒ Prešeren, France: Povodni mož 

│prevzetnost, lepota, zabava│ 

‒ Svetina, Peter: Usodne platnice 

│detektivka│ 

‒ Silverstein, Shel: Drevo ima srce 

│drevesa, ljubezen, življenje│ 

‒ Štampe Žmavc, Bina: Muc Mehkošapek 

│čas│ 

‒ Zlata ptica: ljudska pravljica 

│dobrota, zahrbtnost│ 

‒ Zupan, Dim: Hektor in ribja usoda, Hektor in mala šola, Hektor in velika 

avantura, Hektor in male ljubezni, Hektor in duh po človeku, Hektor in velika 

solza, Hektor in zrela hruška 
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POEZIJA 

‒ Dekleva, Miran: Pesmarica prvih besed 

‒ Štampe Žmavc, Bina: Živa hiša  

‒ Vegri, Saša: Naročje kamenčkov 

 

8. razred 

‒ Božična knjiga 

│božič, prazniki│ 

‒ Bŕezinová, Ivona: Bombonček za dedija Edija 

│demenca, starost, družina│ 

‒ Frančič, Franjo: O princu, ki mu je počilo srce 

│družina, krutost, odpuščanje, osamljenost, princi, trpljenje│ 

‒ Izbor svetovnih pravljic: Modrost pravljične školjke 

│pravljice│ 

‒ Komadina, Tanja: Fino kolo 

│begunci, prijateljstvo, priseljenci, večkulturnost, vojne│ 

‒ Manček, Marjan: Hribci: Sreča ne počiva, Zgodbe iz pradavnine 

│družina, dogodivščine│ 

‒ Milčinsk, Fran: Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan, Kako so si Butalci 

osmislili pamet, Butalski grb, Butalci in razbojnik Cefizelj 

│humor, neumost│ 

‒ Pikalo, Matjaž: Luža, Samsara, Genija 

‒ Saleški Finžgar, Fran: Pod svobodnim soncem (knjiga 1 in 2, priredba za lahko 

branje Tatjana Knapp) 

│narodnost│ 

‒ Tan, Shaun: Rdeče drevo 

│čustva, strah, upanje│ 

‒ Stefan, Boonen: Očka s perutmi 

│duševne bolezni, družina, očetje│ 

‒ Vidmar, Janja: Ta slavna Urška 

│dekleta, odraščanje, samopodoba│ 
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POEZIJA 

‒ Möderndorfer, Vinko: Pesmi in pesmičice 

‒ Pavček, Tone: Majnice: fulaste pesmi, Vse to je tvoje 

‒ Zajc, Dane: Ta roža je zate 

 

9. razred 

‒ Bodnárová, Jana: Punčka iz stolpa 

│ločitev, družina, otroci│ 

‒ Cohen Janca, Irène: Tudi drevesa jokajo 

│drevesa, kolokavst, Judje│ 

‒ Goobie, Beth: Punca, ki nekaj velja, Močnejša od besede 

│odraščanje, mladostništvo│ 

‒ Heneghan, James: Udarno moštvo 

│šola, družbeni problemi│ 

‒ Kodrič Filipić, Neli: Punčka in velikan 

│nasilje, samopodoba│ 

‒ Kokelj, Nina; Rakef, Saša: Svinčnik je zanje zapisal 

│domišljija│ 

‒ Lainšček, Feri: Mislice 

│pravljice│ 

‒ Makarovič, Svetlana: Katalena 

│družina, ljubezen, nasilje│ 

‒ Muster, Miki: Miki: zbirka Miki Muster 

│gusarji, indijanci, pustolovščine│ 

‒ Prešeren, France: Zdravljica 

│domovina, domoljubje, kulturna zgodovina, Slovenija│ 

‒ Rozman Roza, Andrej: Urška 

│mladostniki, ošabnost, ples│ 

‒ Saint-Exupéry, Antoine de: Mali princ (Sfar, Joann: Mali princ: stripovski album 

po knjigi Antoina de Saint-Exupéryja) 

│ljubezen, prijateljstvo, smisel, vrednote│ 

‒ Sepúlveda, Luis: Zgodba o polžu, ki je odkril pomen počasnosti 

│drugačnost, hitenje, modrost, radovednost│ 
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‒ Stevenson, Robin Hjordis: Ne brez boja 

│odraščanje│ 

‒ Svetina, Peter: Modrost nilskih konjev 

│prijateljstvo, razskovanje│ 

‒ Štampe Žmavc, Bina: Princesa srca 

│dobrota, osamljenost, princese│ 

‒ Tan, Shaun: Izgubljena stvar 

│osamljenost, predmeti, stroji│ 

‒ Tisoč in ena noč 

│arabske pravljice, pripovedke, novele, anekdote│ 

‒ Pavček, Tone: Juri Muri gre po srečo 

│domišljija, fantje, iskanje, potovanje, sreča│ 

‒ Vidmar, Janja: Kebarie 

‒ YvesFerri, Jean: Asterix pri Piktih. Asterix v Hispaniji 

‒ Withers, Pam: Do zadnjega diha 

│Romi, šola│ 

 

POEZIJA 

‒ Grafenauer, Niko: Skrivnosti 

‒ Pavček, Tone: Majhnice in majnice 

‒ Štampe Žmavc, Bina: Svilnate rime 


