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MLADINSKE KNJIGE s temo 

2. svetovna vojna, holokavst 
 

Mladinske knjige obravnavajo vojne v vseh obdobjih, predvsem njihove 
posledice, uničenje  družin, trpljenje otrok idr. Da se vojne kar nadaljujejo, na 
žalost kaže na to, da se iz njih nismo nič naučili.  

Ustvarjalci knjig in bralci pa menimo, da tovrstne knjige morda vendarle lahko 
prispevajo k osveščanju … 

 

 

 

Primerno za napredno branje v 3. triletju OŠ  
 
 

Beerten, Els: Vsi si želimo nebes. 
Prev. Stana Anželj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. (Najst), 488 str. 
| M | 4. stopnja | Svetovna vojna 1939-1945 / Zločini – Sodni procesi / 

Junaki / Belgija / Nemčija / glasba / bratje / družina / ljubezen / 
prijateljstvo / vojne 

 

Cohen Scali, Sarah: Max. 
Prev. Iztok Ilc. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. (Najst), 405 str. 
| M | 4. stopnja | naslovniško odprta pripoved, o avtorjih, za pogovore o 
knjigah 
| druga svetovna vojna, evgenika, Judje, Lebensborn (program), nacizem, 

Nemčija, otroštvo, prijateljstvo, rasizem, ugrabitve  

 

Schmitt, Eric-Emmanuel: Noetov otrok. 
Prev. Maja Novak. Ljubljana: Vale-Novak, 2005, 176 str. 
| M | 4. stopnja | o avtorjih 
| Belgija, druga svetovna vojna, Judje, nestrpnost, prijateljstvo, sodobnost, 
stoletje, 2. pol. 20., vera, vojne 

 
 

 



Sepetys, Ruta: V morju zrnce soli. 
Prev. Ana Ugrinović. Sprem. bes.: Boštjan Narat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2019, 423 str. 
| 4. stopnja 
| Svetovna vojna 1939-1945 | Begunci | Brodolomi | Preživetje | Wilhelm 

Gustloff (ladja) | empatija 
| mladostniki | pomoč | potovanja po morju | prijateljstvo | trpljenje | vojna 
zgodovina | vojne žrtve  

 
Steiner, Miriam: Vojak z zlatimi gumbi. 
Ilustr. Vlaimir Lakovič. Ljubljana: ZRC SAZU, 2015, 111 str. 
| M | 4. stopnja| nova izdaja, ponatis, za pogovore o knjigah 
| deklice, druga svetovna vojna, hčer, holokavst, Judje, matere, nasilje, 
rasizem, 2. pol. 20. stol., taborišča, vojne 

 
Whittingham, Zane, Jones, Ryan, Shackleton, Kath: 

Preživeli iz holokavsta. Prev. Brigita Orel. Jezero : 
Morfemplus, 2019, 96 str. 
| M | 3. stopnja| 
| Judje | Preganjanje | Svetovna vojna 1939-1945 | Koncentracijska 

taborišča | Preživele žrtve holokavsta | diskriminacija | holokavst | 
nacizem | trpljenje | poučno leposlovje | stripi 

 

Zusak, Markus: Kradljivka knjig. 
Prev. Katerina Draškovič. Ljubljana: Sanje, 2010. (Sanje. Roman), 541 str. 

| M | 4. stopnja | 
| deklice, druga svetovna vojna, Judje, nacizem, nasilje, Nemčija, poštenost, 
rejništvo, smrt, sočutje, 
sodobnost, stoletje, 2. pol. 20., vojne 

 
POUČNA KNJIGA 

 

Wieviorka, Annette: Kako sem hčerki razložila Auschwitz. 

Prev. Maja Novak. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000, 54 str. 
| 9 | P - 2. stopnja 
| Auschwitz, holokavst, Judje, nasilje, Nemčija, nestrpnost, Poljska, vojne 

 
Vir:  

Tilka Jamnik: PRIPOROČILNI SEZNAM MLADINSKIH KNJIG na temo VOJNA. Izbor knjig, ki so izšle do konca leta 2020. 
Objavljeno na spletni strani https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Seznam-knjig-vojna-tematika.pdf, dne 10. 9. 
2021. 

https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Seznam-knjig-vojna-tematika.pdf

