AVTOR

A. Havukainen in S.
Toivonen
Desa Muck
Dim Zupen
Renate Welsh
J. K. Rowling
Christine Nöstlinger
Lenore Look
Gaja Kos
Ervin Fritz

Svet v naprstniku

>klik<

Andrej Rozman Roza

Mali rimski cirkus

>klik<

Tone Pavček

Vrtiljak

Bina Štampe Žmavc

Živa hiša

Zvezdana Majhen

Sr(e)čna dežela

Susanne R. Berner

Grimmove pravljice v stripu >klik<
Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika (zbirka)
>klik<

strip

Herge

Tintin

Boris A. Novak

Nebesno gledališče (del dramskega besedila)

strip
dramatika

David J. Smith

Če ... Nov osupljiv pogled na velike ideje in številke

Oldřich Růžička

Knjiga odkritij z Bernijem in Benom

Biswa Choudhury
Kelly, John ; Burnie,
David ; Obin
Lucy and Steven
Hawking

Najnevarnejše živali sveta >klik<
Vsakdanji stroji : čudovite naprave, ki se nam zdijo
samoumevne >klik<

2 knjigi

Jeff Kinney
Astrid Lindgren
Neil Gaiman
Jana Bauer
Andrej Rozman Roza
Philip Ardagh
David Wiliams
Lyman Frank Baum
Enid Blyton
Tone Pavček
Marian Broderick
Peter Svetina
Tone Seliškar

1 knjiga

Chris Riddell

1 knjiga

NASLOV

Deček Brin na domačem kolišču – knjiga za tekmovanje
>klik<
Dnevnik nabritega mulca >klik<
Ronja, razbojniška hči >klik<
Kaj pa mleko? >klik<
Groznovilca v Hudi hosti >klik<
Gospod Filodendron ali Kako je Oskar postal detektiv >klik<
Godrnjačevi v težavah >klik<
Babica barabica >klik<
Čarovnik iz Oza >klik<
Pet prijateljev ali Skrivnosti >klik<
Juri Muri po Sloveniji >klik< ali Po morju plava kit >klik<
Čarovnica v gozdu >klik<
Antonov cirkus ali Kako zorijo ježevci >klik<
Bratovščina Sinjega galeba >klik<
Otilija gre v šolo, Otilija na morju, Otilija in rumena mačka
>klik<
Tine in Bine (Nenavadne iznajdbe, Nori izumi, Veselo na delo)
>klik<
Čudežna bolha Megi >klik< , Blazno resno popolni >klik<
Hektor in velika avantura ali katera druga o Hektorju >klik<
Pozor, žeparji! >klik<
Harry Potter in kamen modrosti >klik<
Ognjeno rdeča Friderika >klik<
Alvin Ho >klik<
Junaki z ladje Argo >klik<

Sebastijan Pregelj

1
knjiga

OŠ Bistrica ob Sotli,
VRSTA
BESEDILA

Miki Muster

>klik<

ali

ali Črvive pesmi

Majhen dober dan

proza

>klik<

poezija

>klik<

>klik<
>klik<

>klik<

Jure in skrivnosti vesolja

>klik<

>klik<

>klik<

>klik<

strip

poučna
knjiga

4. r.

Primerna knjiga po želji in interesu

Vanja Kolar Ivačič, prof.

OŠ BISTRICA OB SOTLI , Vanja Kolar Ivačič, prof.

Za pridobitev priznanja preberi vsaj pet knjig.

Beremo
do
maja
2021.

Izbereš dve prozni besedili,
eno pesniško zbirko,
eno dramsko oz. stripovsko ter
eno poučno knjigo.

Navodila:
OS
Bis
tri
ca
ob
So
tli

V zvezek za književno umetnost na novo stran napišeš naslov BRALNA ZNAČKA.
Pod tem napišeš:
 AVTOR:
 NASLOV KNJIGE:
 Letnica izida:
 Pri prozi in dramskemu besedilu:
Glavna oz. glavne književne osebe:
Podrobno napiši, kaj se zgodi na koncu knjige. Ti je konec všeč? Pojasni, zakaj.
Ilustriraj najbolj zanimiv del besedila ali ga opiši vsaj z desetimi povedmi.
 Iz pesniške zbirke prepišeš najbolj zanimive tri pesmi in se jih naučiš za
deklamacijo.
 Pri poučni knjigi zapišeš vsaj tri dejstva, ki si jih v njej prebral in so zate

nova... Opiši jih.
Svoj zapis poslikaš in oddaš v i-zvezek v Teamsih (odsek književna umetnost,
stran bralna značka). Jaz bom še malce preverila, če si knjigo res doživel.
Po petih dobro prebranih knjigah, bo naš razredni Cof dobil še eno kost.
Saj veš, da zmoreš, kajti branje je super in je fajn in je telovadba za možgane.
In je čudež in je potovanje, ustvarjanje samo tebi lastnih svetov je branje.

