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Branje je najboljše učenje. (A. Puškin)                        
 

PROGRAM IN NAČIN DELA ZA FBZ 
 

Tekmovanje za FBZ bo potekalo vsak ponedeljek pri dodatnem/dopolnilnem pouku. Tekmovanje je 

namenjeno vsem učencem, ki v tem šolskem letu želijo osvojiti bralno značko.  Izbor knjig je okviren. 

Knjige si lahko izbereš sam, za mnenje o ustreznosti knjige pa vprašaj knjižničarko ali se posvetuj z 

razredničarko.  

Preberi štiri knjige in eno pesniško zbirko.  

 

V zvezek ( lahko je lanskoletni ) zapiši: 

 naslov knjige, 

 ime in priimek avtorja, 

 ime in priimek ilustratorja, 

 glavne osebe, 

 misel o prebrani knjigi, 

 ilustracija knjige. 

 

Pesniško zbirko si izberi, preberi, si izberi pesem ( ima naj vsaj tri kitice ) in se jo nauči.   

Zapis v zvezek je enak kot pri knjigi. 

 

SEZNAM: 

1. F. Bevk: Pestrna ali Pastirci  

2. B. Novak: Zvesti prijatelji ( ena od knjig iz zbirke ) 

3. P. Svetina: Skrivnost mlečne čokolade 

4. T. Kokalj: Vražja avtocesta 

5. L. Stevenson: Otok zakladov 

6. Blyton: Pet prijateljev ( ena od knjig ) 

7. J. K. Rowling: Harry Potter ( ena od knjig ) 

8. I. Abedi: Prihaja Lola 

9. J. Wilson: Problemi na netu 

10. J. Masannek: Vražja nogometna druščina 

11. E. Colfer: Knjižničarka Mrcina 

12. T. Kokalj: Senca na balkonu 

13. G. Hauptmann: Kaj ohranja mirno kri 

14. C. S. Lewis: Zgodbe iz Narnije 

15. S. Pregl: Priročnik za klatenje 
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16. G. Kopietz & J. Sommer: Na vroči sledi 

17. R. Dahl: Charlie in tovarna čokolade 

18. B. A. Novak: Prebesedimo besede – pesniška zbirka 

19. T. Pavček: Vrtiljak - pesniška zbirka 

 

Vabim te, da se nam pridružiš in ti želim veliko bralnih užitkov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA  LESCE  
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si 

 

 

KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE  

 

1. Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki do 19. decembra 2021 

2. Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči do 24. aprila 2022 

Ti dve knjigi sta obvezni. Imel-a boš tudi ustno oz. pisno 

preverjanje. 

Lahko  prebereš še več knjig iz spodnjega seznama. 

Erich Kästner: ena njegova knjiga po izbiri  

 O Dell: Otok modrih delfinov  

Michael Lawrence: ena po izbiri (npr. Poltergos, Ubijalske spodnjice, 

Straniščne pogube, Pita z glistami, Smrkavček …),  

Lahko pa prebereš katerokoli knjigo po lastni izbiri, ki je primerna zate. 

O prebrani knjigi napiši v mali zvezek: 

 naslov knjige, 

 ime in priimek avtorja, 

 kraj in čas dogajanja (vedno lahko določimo vsaj nekaj, npr. v šoli, v knjižnici, na 

polju, v gozdu, celo poletje, dva meseca, odraščanje književne osebe, poleti 

itd.), 

 opis zanimivega dogodka (obsega naj vsaj pol strani v velikem zvezku), 
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Sporočilo zgodbe 

tvoje mnenje o prebranem (zakaj ti je, ali ti ni všeč) 

 ilustracija odlomka. 

Ko boš opisoval/a junaka in dogodek iz knjige, piši s svojimi besedami in ne prepisuj iz knjige. 

Preden oddaš domače branje (teden prej), se lahko pogovoriš z učiteljico, da skupaj 

ugotovita, če ti še kaj manjka. 

 

Želim ti uspešno bralno leto! 


