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EKO BRALNA ZNAČKA 

       2022/2023 
 

 100 preprostih stvari, ki jih lahko naredite za rešitev Zemlje 
 Applegate: En in edini Ivan 

 Aškenazy: Ukradeni mesec 
 Benedictus: Poletje v stoletni hosti  
 Bevk: Pastirci/Grivarjevi otroci 
 Brawn: Mala postovka 
 Burgges: Klic poslednjega volka 
 Curwood: Kazan, volčji pes 

 D- Reiche: Hrček Franček na begu 
 Dahl: Matilda/Veliki dobrodušni velikan 
 Daitz: Domislice iz odpadkov za spretne roke 

 Devereux: Ekologija 
 Dolenc: Strupena Brigita 
 Ende: Momo 
 Furlan: Prvi koraki v ekologijo 

 Gantschev: Drevo Krištof 
 Gomboc: Matic in Meta za ohranitev planeta 

 Gornick: Okolje v stripu 
 Green: Izboljšajmo svoje okolje (zbirka) 

 Green: zbirka V 30 sekundah  
 Hiaasen: Skovikanje 
 Hugh Lofting: Živalsko mesto doktorja Dolittla 

 Jansson: Komet prihaja: Mumintrolčki in velika povodenj 

 Judson: Mrzla reka (boljši bralci)  
 Kermauner: Juhuhu pa ena gnila plastenka! 

 Knight: Lassie se vrača (boljši bralci) 
 Kokalj: Cvetkova gmajnica 
 Komat: V zrcalu narave 
 Kos, A.: Drugačnost 
 Kos, G.: Migiji migajo 

 Kovač: Težave in sporočila psička Pafija/Zelišča male čarovnice/ 
Kaja in njena družina 

 Krempl: Zgodbe iz zelenega gozda 
 Landa: Zgodbe o delfinih 
 Lofting: Živalsko mesto doktorja Doolitla 
 Long: Skrivnost Vražje jame 
 Makarovič: Smetiščni muc 
 Milne: Medved Pu 
 Muck: Kakšne barve je svet 



5. – 6. razred 
 

 Nostlinger: Tako in tako in sploh 
 Novak, B.: Strašljiva Stahovica/Zelena pošast 
 O'Dell, Scott: Otok modrih delfinov 
 Oftring: Gremo v gozd 
 Parker: Zelena knjižnica (zbirka) 

 Parr: Tonja iz Hudega Brega/Vafljevi srčki 
 Pennac: Pasje življenje 

 Peroneet: Moja knjiga o Afriki 
 Pfister: Zaklad skalnih mišk 

 Preussler: Mali povodni mož 
 Pucer: Teši, teši in kozolec si postavi 
 Sivec: Ubogi kuža/Prikazen v plamenih/Bližnje srečanje z medvedko Pepco 

 Steinhöfel: Riko, Oskar in kamnita tatvina/Riko, Oskar in senčne prikazni/Riko, Oskar in 
zlomljeno srce 

 Streit-Maier: Skrivnostni načrt 
 Suhodolčan: Na večerji s krokodilom/Stopinje po zraku 
 Svetina: Modrost nilskih konjev 
 Štampe Žmavc: Kam je izginil sneg?  
 Tellegen: Sredi noči 

 Uspenskij: Stric Fjodor, pes in maček 
 Verdnik: Zgodba o Kristalnem potoku 
 Vidmar: Prijatelja 
 Vprašajte Isaaca Asimova (zbirka) 

 Zagorski: Vesela in žalostna voda 
 Zubrzyeka: Mihčeva skrivnost/Premislim in naredim/Zakaj bi se jezili? 

 
Za sodelovanje pri EKO bralni znački se odločiš sam, 

saj je prostovoljna. Bereš in poročaš lahko od 14. 

oktobra do 10. aprila. 

Prebereš 1 leposlovno in 1 strokovno knjigo ali članek. 

Knjigi poiščeš na priporočilnem seznamu, izbereš lahko 

tudi knjigo, ki je ni na seznamu. Knjižničarka ti bo 

pomagala poiskati pravo ekološko knjigo zate. Članek 

poiščeš v reviji ali časopisu.  
 

Za mnenje o primernosti izbranega vprašaš svojo 

mentorico (učiteljico v 5. razredu, knjižničarko v 6. razredu). 

Vsebino prebranega predstaviš svoji mentorici v obliki zapisa (obnova, razmišljanje v obliki 

prostega spisa ali pesmi, miselni vzorec, plakat – format papirja naj bo A3 ali A4) in 

pogovora (individualno ali v manjši skupini). 
 

 

VELIKO VESELJA PRI BRANJU in PREDSTAVLJANJU PREBRANEGA. 


