Spodbujanje dobre šolske klime in pozitivnih medosebnih odnosov
v šolskem letu 2022/2023

Priporočilni seznam knjig iz šolske knjižnice

BONTE, Mojiceja: Kako se je Uhec rešil ustrahovanja
Zajček Uhec se znajde v veliki stiski. A če o njej spregovori, mu bo lisica
Šuna, ki ga ustrahuje in izsiljuje, polomila vse štiri tačke. Toda ko ga zalotijo
pri kraji korenja, mu ne preostane drugega, kot da končno spregovori.
Zgodba bralca spodbuja, naj svoje težave nekomu zaupa in naj ne čaka, da
se začnejo kopičiti. Spodbuja ga k razmišljanju, da za vsako težavo obstaja
rešitev in da mu pri iskanju le-te lahko pomagajo tudi drugi.
https://epistola.si/produkt/kako-se-je-uhec-resil-ustrahovanja

DE Kinder, Jan: Rdeča ali zakaj zasmehovanje ni smešno
Zasmehovanje boli skoraj tako kot udarci. In potrebnega je veliko poguma,
da se mu postaviš po robu.
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rdeca-alizakaj-zasmehovanje-ni-smesno-1981697-pr

DELACROIX, Sibylle: Ptič na moji rami
Zgodba o otroku, ki negotovo vstopa med nove sošolke in sošolce. Kako
naj se jim približa, kako naj naveže prijateljstva? Mogoče z malo prijaznosti
in malo poguma.
https://zalozba-zala.si/knjiga/ptic-na-moji-rami/

HROVAT, Uroš: Nore mišice
V Emini šoli je zavladal strašen preplah. Grozni BINEBONG jo je spremenil v
cirkus, ustrahuje otroke in dresira učitelje kot ubogljive pudlje. Ustavi ga
lahko le junak z NORIMI MIŠICAMI.
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/nore-misice2461941-pr
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KRALJIČ, Helena: Imam disleksijo
Zgodba o dečku Samu, ki se v sebi sreča z uganko disleksije.

https://morfem.si/knjige/po-starosti/starost-3-6-let/disleksija/

LINDGREN, Barbro: Zgodba o malem starem možu
Če si ljubljen in zaželen, privlačnega videza, nasmejan in s polnimi žepi
srečnih nasmehov, prosim beri zgodbo o malem starem možu, ki vsega
tega nima. Nosi grd klobuk in zelo je nesrečen. In sam. V upanju, da se
mu oglasi sorodna dušica, na drevesa nalepi lističe, da išče prijatelja.
Mrzel pasji smrček s svojo gorečo zvestobo stali zaledeneli oklep
osamljenosti. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8764

LUDWIG, Trudy: Nevidni fant
Simon je fant, ki ga nikoli nihče ne opazi in ne povabi v skupino za
igro, šport ali rojstni dan … Celo učiteljica ga v razredu komaj kdaj
opazi. Vse dokler ne pride v razred novi sošolec. Simon je prvi, ki lepo
sprejme novega sošolca. Ko se fanta povežeta še pri skupnem
šolskem projektu, Simon nenadoma zažari.
https://www.grafenauer.si/izdelek/nevidni-fant/

MOORE-MALLINOS, Jennifer: Marko v težavah
Marko in Žarko Kralj sta enojajčna dvojčka in najboljša prijatelja, vendar sta zelo različna.
Marko nikoli ne razmišlja o svojem vedenju, dokler ga njegova prepirljivost ne pripelje v
situacijo, ki jo obžaluje. Takrat Marko spozna, da imajo lahko konflikti
trajne posledice Zgodba prikaže, kaj se zgodi, ko prepir uide izpod
nadzora, in zakaj je pomembno, da mladi poznajo načine za reševanje
konfliktov.
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/marko-vtezavah-2391858-pr
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SLAPNIK, Janja: Bodi prijazen : vsi drugačni, vsi enaki, vsi prijazni
Vsi drugačni, vsi enaki, vsi prijazni. Le kaj bi se zgodilo, če bi bili vsi ljudje na
svetu prijazni drug do drugega?
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/bodi-prijazenp-9789616976763

SOTOMAYOR, Sonia: Le vprašaj! : bodi drugačen, bodi pogumen, bodi ti
Izzivi, s katerimi se morajo zaradi svoje drugačnosti spopadati nekateri
otroci, so lahko zelo naporni in neprijetni. Glavni junaki te slikanice so
otroci, ki se na poti odraščanja srečujejo z različnimi boleznimi in
drugimi motnjami (sladkorna bolezen, disleksija, Downov sindrom,
hiperaktivnost, slepota, gluhota, jecljanje ….), nekaj pa jih druži: zvedavi
so,
radi
sprašujejo
in
se
drug
od
drugega
učijo.
https://www.grafenauer.si/izdelek/le-vprasaj/

FORRESTAL, Elaine: Nekdo kot jaz
Osnovnošolec Thomas z družino živi na kmetiji in takšno življenje mu je
všeč. Uživa v naravi, miru, sprehodih s psom... V šoli se ne počuti dobro,
ker se ne razume z vrstniki in se pogosto znajde v težavah. Prijateljev
nima, druži se le z Enyo, s sošolko s sosednje kmetije. Njena družina se
je preselila v Avstralijo iz Severne Irske, da bi ubežali nasilju. V novem
okolju upajo, da bodo lahko živeli v miru, vendar jih kmalu dosežejo
tegobe. V vrtincu dogodkov se znajde tudi Thomas in postane ena od
žrtev. https://www.dobreknjige.si/Images/Img_00071151_big.gif

GAVALDA, Anna: 35 kil upanja
Sovražim šolo. Sovražim jo bolj kot vse na svetu. Tako se začne zgodba
trinajstletnega Grégoirja. Šole ne mara, v njej se ne počuti sprejetega, nima
prijateljev in je zelo nesrečen. Dobro se počuti le v dedkovi delavnici, med
orodjem, ko kaj novega ustvari, popravi.
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/35-kil-upanjap-9789610157830
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LIBENSON, Terri: Pozitivna Izzy
Izzy je pametna, nadarjena, ustvarjalna in zelo neorganizirana - vsi ji govorijo,
da se mora zbrati (osredotočiti) - ona pa se vsa posveti pripravam za nastop in
začne zanemarjati šolske obveznosti. Čudovita podoba dveh deklic, ki se
spopadata s pritiski in skrbmi, tako v šoli kot doma; medsebojna povezanost,
spoštovanje, sprejemanje vplivov in vplivanje na druge so pomembne teme
odraščanja.
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&cata
logId=3074457345616676668&categoryId=&productId=3074457345618861173&urlLangId=31&langId=-31&top_category=&parent_category_rn=&storeId=715838034
LIBENSON, Terri: Nevidna Emmie

Zgodba o dveh na videz popolnoma različnih osnovnošolkah: tihi, umetniški in
sramežljivi Emmy ter priljubljeni, odprti in sproščeni Katie - kakršna bi Emmy
rada bila. Ko razredni nasilnež razkrije vsebino Emmyjinega zasebnega pisma,
se na njeno grozo odvijejo vse stiske, ponižanja, drama in dolgčas
osnovnošolskih let, a hkrati korak po korak razkriva presenetljiva povezanost
obeh deklet.
https://www.zalozba-grlica.si/podrobnosti/?bid=40612

MUSEK Lešnik, Kristijan: Nekaj ti želim povedati
Kaj je v življenju pomembno? Ljubiti ali biti ljubljen? Prisluhniti sebi ali
drugim? Zvestoba sebi ali drugim? Je pomembneje postavljati meje ali biti
sprejet? Koga naj spreminjam? So pomembnejša čustva ali razum? So spori
nujni? Se dobri odnosi zgodijo ali zgradijo? Se srečen rodiš ali si srečo
izbereš? Kako v tem norem svetu ostati pozitiven?
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/nekaj-ti%C5%BEelim-povedati-p-9789610158943

Asher, Jay: Trinajst razlogov
Najstnica Hana stori samomor. Za samomor obstaja več razlogov, v
Haninem primeru jih je trinajst. O vseh spregovori na posnetku, ki ga
posmrtno poslušajo Hanina simpatija Clay in drugi vpleteni. Sporočilo
knjige je, da moramo o svoji stiski spregovoriti pravočasno, še
pomembneje pa je pravočasno prisluhniti.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=4587
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FEIBEL, Thomas: Vse vem o tebi
Roman, ki ti da številne oporne točke, kako se zavarovati v svetu
računalniške tehnologije in družbenih omrežij.
https://www.zalozba-grlica.si/vse-knjige/

FREY, Jana: Ne čutim se
Pisateljica realistično in občutljivo pripoveduje o dolgotrajni motnji v
osebnostnem delovanju (borderline), s katero se mora spopasti nadarjena
deklica in o njenem ponovnem vračanju v zdravo življenje.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5741

GOMBAČ, Žiga X: NK Svoboda
Opis resničnih dogodkov, ki so se med letoma 2012 in 2015 zgodili
beguncem na poti med Sirijo in Evropo. Gre za zgodbo o prijateljstvu
med Anejem in Sabijem, ki ju spoznavamo preko zapisov v njun
dnevnik.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3568

KARLOVŠEK, Igor: Peta osebna
Vprašanja odraščanja, prvih zaljubljenosti in nerazumevanje sveta
odraslih se prepletajo v napeti zgodbi. V košarki je peta osebna tista, ki
te izloči iz igre, v življenju je seveda vse drugače. Ni pravil, prevare in
maščevanja lahko spremenijo vse, mogoče pa odpuščanje olajša
življenje.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=10776

Spodbujanje dobre šolske klime in pozitivnih medosebnih odnosov
v šolskem letu 2022/2023

KODRIČ FILIPIĆ, Neli: Solze so za luzerje
Pogumna odločitev pomeni postaviti se zase.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1905

MATANOVIĆ, Nika: Razred
Zgodbe različnih protagonistov, ki jih druži le to, da so v istem razredu,
drugače pa so si popolnoma različni. Frajer Grega, "Barbika" Sara,
odstopajoča Špela in ta nova ali tista iz Afrike Nonto - vsak izmed njih se
v fazi odraščanja spopada s svojimi mladostniškimi problemi.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3433

McCAFFREY, Kate: Tista noč
Jasmine Lovely je srečna in zadovoljna srednješolka, ko ji pri petnajstih
ena sama noč spremeni življenje. Ko se na domači zabavi s prijatelji
preveč napijejo, njihova dejanja postanejo nepremišljena in nezavedna.
Naslednji dan se na socialnih omrežjih pojavijo fotografije in posnetki, ki
obrnejo življenje na glavo tudi njeni najboljši prijateljici Annie.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6033

McCAFFREY, Kate: Uničimo jo!
Spletno nadlegovanje je v današnjem času pereč problem, še posebej med
mladostniki. Prav s temi težavami se sooča najstnica Avalon, ko se njena
družina preseli z avstralskega podeželja v mesto Perth. Na novi šoli se ne
znajde, s sošolci se ne razume in nanje naradi slab vtis. Sošolci je ne
sprejmejo, pridruži se skupini manj priljubljenih učencev in postane žrtev
spletnega nadlegovanja.
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3240
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JUUL, Jesper: Empatija : pot do sebe in do drugega
Od poslušnosti do odgovornosti : za novo kulturo vzgajanja
To sem jaz! Kdo si pa ti? : o bližini, spoštovanju in mejah med odraslimi in otroki
MACGREGOR, Cynthia: Razmišljaj s svojo glavo : vodnik za reševanje življenjskih zadreg in
dvomov
RIGLER Šilc, Katarina: Čudo na razrednih urah : priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne
skupnosti v osnovni šoli
VTIČ, Darja: Glavo imaš in srce. Gradivo za delo z otroki in mladostniki
ZALOKAR Divjak, Zdenka: Jaz in ti : medosebni odnosi v sodobnem času
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