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 Almond: Mož s podstrešja 
 Asher: Trinajst razlogov 
 Bach: Jonatan Livingston galeb 
 Booth: Dekle z belim psom 
 Burgess: Klic poslednjega volka 
 Burgess: Sanje neme deklice 
 Carmi: Samir in Jonatan 
 Coelho: Alkimist 
 Curwood: Kazan, volčji pes 
 Delphine de Vigan: No in jaz 
 Desai: Vas ob morju 
 Doherty: Hči morja 
 Dolenc: Ozvezdje Jadran 
 Ende: Momo 
 Felscherinow: Mi, otroci s postaje ZOO 
 Frank: Dnevnik Anne Frank 
 Fritz-Kunz: Janov krik 
 Gibbons: Zdrži! 
 Gore: Neprijetna resnica 
 Green: Kdo si, Aljaska?/Krive so zvezde 
 Haddon: Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa 
 Hager: Pesem za kitovo pot domov 
 Hendry: Chandra 
 Hiasen, Carl:  Skovikanje 
 Hill: Korak pred plameni 
 Hill: Se vid,va , Simon!/Vračanje 
 Hrain: Samotni otok 
 Ingolič: Gimnazijka 
 Jane: Posegi v naravo (zbirka) 
 Jennings: Kako je Hedley sprejel izziv 
 K. Filipič: Solze so za luzerje 
 Kajfež Bogataj: Planet Voda/ 

               Planet, ki ne raste/Vroči novi svet 
 Karl Bruckner: Sadako hoče živeti 
 Kermauner: Berenikini kodri/Orionov meč 
 Kim: Postani ekofaca! 
 Lindgren: Brata Levjesrčna/ 



7. – 9. razred 
 

                Ronja, razbojniška hči 
 London: Beli očnjak 
 Lowry: Iskanje modre 
 Mal: Na ranču veranda 
 Michelle: Brat volk 
 Möderndorfer: Kit na plaži/Kot v filmu 
 Pregl: Srebro iz modre špilje 
 Prosenjak: Divji konj 
 Racha: Prijateljica, kot je Zila 
 Rogelj: Bistrica Kalščica 
 Schultz: V velikem apaškem gozdu 
 Scrimger: V sotesko 
 Stive: Odpadki in recikliranje/Onesnaževanje ozračja/Podnebna kriza 
 Stratton: Chandine skrivnosti/Lesliejin dnevnik 
 Turner: E-raziskovalec (zbirka) 
 Ulrike: EKO nasveti za vsak dom 
 Vidmar: Princeska z napako/ZOO/Debeluška 
 Voigt: Nož v škornju 
 William: Mrzla reka 
 

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.  

 

Za mnenje o primernosti izbranega vprašaš 

mentorico EKO bralne značke – šolsko knjižničarko, ki 

ti bo  pomagala poiskati pravo ekološko knjigo zate. Članek poiščeš v reviji ali časopisu.  

 

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. 


