
SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE 2022/2023: 

 

9. RAZRED 

1. domače branje: Antoine de Saint Exupery: Mali princ – 

RAZLAGALNI SPIS (oktober) 

2. domače branje: sodobno slovensko književno delo po 

lastnem izboru (december, januar) – GOVORNI NASTOP 

(Učenec mora v govornem nastopu v obliki PPT-predstavitve 

povedati: nekaj o avtorju, vsebino dela, oznako glavnih oseb, 

podatke o delu – književna vrsta/zvrst, tema, motivi, snov, 

sporočilo, vrsta pripovedovalca, odlomek iz knjige, mnenje o 

prebranem delu) 

3. domače branje - Ivan Cankar: Moje življenje (posamezne 

zgodbe) – po zimskih počitnicah – TEST IZ KNJIŽEVNOSTI 

4. domače branje: knjiga poezije slovenskega pesnika (po 

prvomajskih počitnicah) – GOVORNI NASTOP  

književnostrokovni govorni nastop v paru – vsak učenec predstavi 

enega slovenskega pesnika in vsebino ter obliko prebrane pesmi, 

(Janez Menart; Niko Grafenauer; Feri Lainšček; Andrej Rozman Roza …) 

 

 

8. RAZRED 

1. domače branje: Mušič, Zgodbe o Prešernu 

ALI Ivan Sivec, Resnica o Prešernu (po 

novembrskih počitnicah)  

2. domače branje: knjiga po izbiri ob 

priporočilu učiteljice (po novoletnih počitnicah 

- januar) – GOVORNI NASTOP 

(Učenec mora v govornem nastopu v obliki 

PPT-predstavitve predstaviti: nekaj o avtorju, vsebino dela, oznako glavnih oseb, 

podatke o delu – književna vrsta/zvrst, tema, motivi, snov, sporočilo, vrsta 

pripovedovalca, odlomek iz knjige, mnenje o prebranem delu) 

3. domače branje: Alexie Sherman: Absolutno resnični dnevnik indijanca s 

polovičnim delovnim časom (marec) – RAZLAGALNI SPIS 

4. domače branje: Niko Grafenauer: Skrivnosti (maj) – DEKLAMACIJA IN ANALIZA PESMI 



 

 

 

7. RAZRED 

1. domače branje: Fran Levstik, Martin Krpan 
(sredina oktobra) 
 
2. domače branje: knjiga po izbiri ob priporočilu 

učiteljice (po novembrskih počitnicah) – GOVORNI 

NASTOP 

(Učenec mora v govornem nastopu v obliki PPT-predstavitve predstaviti: nekaj o 

avtorju, vsebino dela, oznako glavnih oseb, podatke o delu – književna 

vrsta/zvrst, tema, motivi, snov, sporočilo, vrsta pripovedovalca, odlomek iz 

knjige, mnenje o prebranem delu) 

3. domače branje: E. Petiška: Stare grške bajke (Dedal in Ikar, Trojanska vojna, Tezej, 
Sizif, Prometej, Orfej, Tantal) (po novoletnih počitnicah) 
 
4. domače branje: Feri Lainšček: Ne (po zimskih počitnicah) 
 
5. domače branje: Prežihov Voranc: Solzice (po prvomajskih počitnicah) 
 
 
 
 
 
 
 
6. RAZRED 
 

1. domače branje: France Bevk: Pastirci ali 
Zlata voda ali Umirajoči bog Triglav (november) 
 
2. domače branje: 10 slovenskih ljudskih 
pravljic iz poljubne zbirke pravljic in 2 ljudski 
pravljici tujih narodov (oktober)  
 
3 slovenske ljudske in eno pravljico tujih narodov obnovite v zvezek 
 
3. domače branje: fantazijski roman po izbiri s seznama (po novoletnih počitnicah) 
 
4. domače branje: Feri Lainšček: Ne (marec) 
 
5. domače branje: pustolovski/kriminalni roman po izbiri s seznama (po zimskih 
počitnicah) 
 


