
 

    KNJIGE IN NAVODILA ZA DOMAČE BRANJE in 

BRALNO ZNAČKO – 8. r 
           Barbara Bajželj 

 

1. KNJIGA: Govorni nastop – ocena knjige  do 4. 11. 2021 

 

2. KNJIGA: Test                    do  5. 1. 2022 

 

3. KNJIGA: Okrogla miza         do  9. 3. 2022 

 

4. KNJIGA: Vodeni spis                 do 10. 5. 2022 

 

Pripravi se na ocenjevanje znanja v šoli (test ali okrogla miza) s 

pomočjo spodnjih opornih točk. 
 

O prebrani knjigi napiši/razmišljaj naslednje: 

• osnovni podatki o knjigi (avtor, naslov, založba, leto izida knjige) 

• kraj in čas dogajanja 

• oznaka glavnih in stranskih oseb 

• s katero osebo bi se lahko poistovetil in zakaj tako misliš 

• tebi najbolj zanimiv del knjige (morda dogodek, odziv književne osebe, 

preobrat ...) 

• kratka obnova 

• sporočilo knjige 

• tvoje mnenje oziroma ocena knjige (utemelji npr. knjiga mi je všeč, ker ...) 

 

1. domače branje (govorni nastop – ocena poljubne knjige iz spodnjega 

seznama) 

Dnevnik Ane Frank 

Dnevnik Zlate Filipović 

Janja Vidmar: Princeska z napako 

Robert Swindells: Na hladnem 

Robert Swindells : Sramota 

David Hill: Prav tam, kjer boli 

Jana Frey: Velike zelene oči 

Neli Kodrič: Na drugi strani 

R. J. Palacio: Čudo 

R. J. Palacio: Julianova zgodba 

Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca 

John Boyne: Deček v črtasti pižami 

Gleeson Libby: Mahtabina zgodba 

Geda Fabio: V morju so krokodili: resnična zgodba Enajatolaha Akbarja 

Branka Jurca: Ko zorijo jagode 



Knjigo za letošnje Cankarjevo tekmovanje lahko prebereš za 1. domače branje. 

Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne  
 

 

2. domače branje (test) 

Vinko Möderndorfer: Kit na plaži 
 
 

3. domače branje (okrogla miza) 

Janko Kersnik: Kmetske slike 

Ivan Tavčar: Med gorami 

Janez Mušič: Zgodbe o Prešernu 

Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem 

Josip Jurčič: Jurij Kozjak 
 
 

4. domače branje (vodeni spis) 

Antoine de Saint Exupery: Mali princ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA  (6 knjig)   

Iz seznama za domače branje izberi 3 knjige, ki jih nisi izbral za domače branje. 

2 knjigi lahko izbereš po svoji želji, vendar se prej posvetuj z učiteljico, če sta 

primerni tvoji starosti. 

Za 6. knjigo preberi pesniško zbirko: 

Niko Grafenauer: Skrivnosti 

Eno pesem iz pesniške zbirke, primerno tvoji starosti, se boš naučil na pamet, 

hkrati pa razmišljaj, kako bi zbirko v nekaj povedih predstavil. 

 

 

 
Učiteljica slovenščine 

            Barbara Bajželj 
 
 
 


