
GRADIVO NA TEMO VREDNOTE

1. triada

PRIJATELJSTVO

 MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom
(prijateljstvo, prijaznost)

 VELTHUIJS, Max:  Žabec in tujec (sprejemanje, prijateljstvo)
 BOLLIGER, Max:  Palček Anton (prijateljstvo, resnična sreča, bogastvo)
 PFISTER, Marcus: Vsak po svoje (prijateljstvo, sodelovanje)
 BAUMGART, Klaus: Lukec in njegov hrošček 
 WENINEGER, Brigitte: Vse si delimo (prijateljstvo, radodarnost)
 WENINEGER, Brigitte:  Vsi za enega, eden za vse (prijateljstvo, sodelovanje, različnost)
 MLAKAR, Ida:  Kako sta Bibi in Gusti  porahljala prepir  
 WAGENER, Gerda: Zajček in njegovi prijatelji
 RODERO, Paz:  Prijatelja
 WEIGELT, Udo: V gozdu je prostora za vse (prijateljstvo, sprejemanje)
 LANDA, Norbert: Oprosti 
 LEVETE, Sarah: Osamljenost in prijateljstvo (prijateljstvo, osamljenost)
 SPATHELF, Bärbel: Koštrun prepirun ali Kako se izognemo prepiru
 MAV HROVAT, Nina: Miška želi prijatelja (prijateljstvo)
 SARAH, Linda: Na hitrem hribu (prijateljstvo)
 GOMBAČ, Žiga: Gobčko in Hopko ( prijateljstvo, reševanje problemov)
 PFISTER, Marcus: Mavrična ribica se uči izgubljati (prijateljstvo, netekmovalnost)
 LITCHFIELD, David: Medved in klavir (prijateljstvo, slava, zvestoba)

ISKRENOST, POŠTENOST

 MOOST, Nele:  Čista resnica ali izmišljije za vsako priložnost (iskrenost, laž) 
 WEIGELT, Udo: Murči je bil (iskrenost, laž) 
 RANKIN, Laura:  Rebeka in (ne tako) majha drobcena laž (iskrenost , laž)
 MOSES, Brian:  Nisem jaz (iskrenost , laž)

SPOŠTOVANJE

 MOSES, Brian:  Briga me: učimo se spoštovanja

SPOŠTOVANJE, ODGOVORNOST  DO ŽIVALI IN NARAVE

 MUCK; Desa: zbirka Čudežna bolha Megi (spoštovanje do živali)
 LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico (spoštovanje do živali)
 LIERSCH, Anne: Neli  & Ščetinko (spoštovanje do živali)
 IMAI; Ayano: Kimi (spoštovanje do živali)
 RICE, David L.: Ali tudi živali čutijo?
 ŠKOBALJ,Eva:  Zemlja je dobila vročino (spoštovanje do narave, ekologija)
 VINCENT; Gabrielle: Lovro in Matej. Moj stari hrast (spoštovanje do narave,ekologija)
 SILVERSTEIN; Shel:  Drevo ima srce (spoštovanje do narave,ekologija)



SPOŠTOVANJE DO STAREJŠIH, ŽIVLJENJA…

 WEIGELT, Udo: Stari bober Evald (spoštovanje do starejših)
 Ljudska pravljica: Kako so tudi starci lahko v pomoč , v zbirki pravljic Za devetimi gorami 

(spoštovanje do starejših)
 Ljudska pravljica: Pšenica, najlepši cvet (spoštovanje do starejših)
 VELTHUIJS, Max:  Žabec in ptičje petje (smrt, spoštovanje  življenja)  
 VARLEY; Susan: Jazbečeva darila v slovo (smrt, spoštovanje življenja)
 MUCK, Desa: Anica in zajček  (smrt, spoštovanje življenja)
 BODE, Ann de: Dedka ni več (smrt, spoštovanje življenja)
 BŘEZINOVÁ, Ivona: Bombonček za dedija Edija (spoštovanje do starejših, demenca) 
 DAMM, Antje: Obisk (osamljenost, starejši ljudje
 Lüftner, Kai: Za vedno (smrt, žalovanje)

DOBROTA

 HÄCHLER, Bruno: Medvedja skrivnost (dobrota)
 ŠKOBALJ,Eva: Čudežno pletivo (dobrota)
 STICH: Franzisca: Dobri snežak (dobrota)
 MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom (dobrota, prijateljstvo)
 MORPURGO, Michael: Nežni velikan
 PFISTER, Marcus: Mavrična ribica (radodarnost, prijateljstvo)

VZTRAJNOST
 ŠKOBALJ, Eva: Vrtnar 

MODROST

ZUBRZYCKA; Elzbieta: Lev (modrost, pravičnost)

SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

 PFISTER, Marcus: Mali lunin vran (drugačnost)
 GENECHTEN, Guido Van: Uhlji takšni in drugačni (drugačnost)
 MÜLLER, Birte: Anček Podganček (drugačnost)
 ELY, Lesley: Luka je med nami (drugačnost, avtizem)
 MAKAROVIČ, Svetlana: Veveriček posebne sorte (drugačnost, invalidnost, cerebralna 

paraliza)
 VELTHUIJS, Max: Žabec in tujec (drugačnost, prijateljstvo)
 BLABEY, Aaron: Stanko Peška (drugačnost, prijateljstvo)
 CROWTHER, Kitty: Jure in Jaka (drugačnost, predsodki, prijateljstvo)
 ANDERSEN: Grdi raček  (drugačnost)
 LAINŠČEK, Feri: Mišek Miško in Belamiška  (drugačnost, predsodki)
 PREGELJ, Sebastijan: Duh Bajuban in prijatelji (drugačnost, slepota)
 KODRIČ FILIPIĆ, Neli: Požar (drugačnost, begunci)
 KRALJIČ, Helena: Žan je drugačen (drugačnost, avtizem)
 TUCKERMANN, Anja: Vsi tukaj, vsi skupaj! (begunci, migracije, predsodki



NENASILJE
 Muck, Desa: Anica in velike skrbi (vrstniško nasilje)
 ZUBRZYCKA, Elzbieta:  Nekomu povej 
 KODRIČ Filipič, Neli: Punčka in velikan (nasilje v družini)
 BODE, Ann de: Vsi se spravljajo name  (poučna knjiga)
 JOHNSON, Julie: Ustrahovalci in nasilneži (poučna knjiga, vrstniško nasilje)
 ZUBRZYCKA, Elzbieta:  Tri vprašanja za dobro vilo (spolno nasilje, zloraba)
 ZUBRZYCKA, Elzbieta: Mučitelj v razredu (poučna knjiga, vrstniško nasilje)
 DE KINDER, Jan: Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni smešno (medvrstniško nasilje)
 FRANKEL, Erin: Nihče! : zgodba o tem, kako premagati medvrstniško nasilje v šolah 

(vrstniki, nasilje)
 PERŠOLJA, Patricija: Tata zmaj (nasilje v družini)

RAZLIČNE VREDNOTE
 Polona Škrinjar: Živali nam govorijo (različne vrednote)
 LJUDSKA: O Povodnem možu: v Slovenske ljudske pravljice (družina, resnična 

sreča,bogastvo)
 JEDRZEJEWSKA-Wrobel, Roksana: Kraljična (prijateljstvo, resnična sreča,bogastvo)
 PERŠOLJA, Patricija: Marta (ljubezen , resnična sreča, bogastvo)
 MORPURGO, Michael: Nežni velikan (drugačnost, dobrota)
 HOWARTH, Naomi: Zgodba o vrani (drugačnost, pogum)
 FREEDMAN, Claire: Andrej in Piki (poštenost. Ljubezen do živali, osamljenost)
 LUDWIG, Trudy: Nevidni fant (samozavest, samopodoba )

2.triada

SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

 STEINHÖFEL, Andreas: Riko, Oskar in zlomljeno srce
 MCDONNELL, Kathleen: Ezziejin smaragd (drugačnost, debelost)
 NEURINGER LEVY, Myrna: On je poseben (drugačnost, duševna prizadetost)
 KUIJER, Guus: Ej, moje ime je Polleke! (drugačnost)
 PHILIPPS, Carolin: Bela kava in posipanec (strpnost, sprejemanje drugačnosti, rasizem)
 VIDMAR, Janja: Kebarie (drugačnost, Romi, odnos med starši in otroki)
 VIDMAR, Janja: Prijatelja (strpnost,  drugačnost, prijateljstvo, sožitje, strpnost, verstva)
 VIDMAR, Janja: Moja Nina (drugačnost, Downov sindrom)
 KUIJER, Guus: Naj ljubezen gori kot plamen, amen, Raj je tukaj in zdaj, Ko sreča trešči kot 

strela , Čez obzorje z vetrom na morje (družina, odraščanje, večkulturnost )
 LOWRY, Lois: Iskanje modre (strpnost, enakopravnost)
 KERMAUNER, Aksinja: Tema ni en črn plašč (slepota, slabovidnost)
 DOBRAVEC, Mira: V Klari je nekaj več : (tudi en majhen kromosom) (Downov sindrom, 

drugačnost, družina) 

SPOŠTOVANJE, ODGOVORNOST  DO ŽIVALI

 ZUPAN, Dim: zbirka Hektor



 BURGES, Melvin: Klic poslednjega volka
 FOX, Paula: Enooki maček

SPOŠTOVANJE DO ŽIVLJENJA,  DO STAREJŠIH
 WALLIAMS, David: Babica barabica (spoštovanje do starejših, smrt)
 Hof, Marjolijn: Majhna možnost (družina, očetje, smrt, strah, vojne)
 Boyne, John: Nace gre od doma (fantje, prijateljstvo, starci, smrt )
 SKUBIC, Andrej E.: Babi nima več telefona (družinski odnosi, smrt, žalost, empatija, sočutje)

PRIJATELJSTVO

 WILSON, Jacqueline: Sladkorna pena, Najboljši prijateljici

POŠTENOST

Pregl, Slavko: Usodni telefon (fantje, nasilje, šola, tatvine)

NENASILJE
 ZUBRZYCKA, Elzbieta: Mučitelj v razredu (vrstniško nasilje, POUČNA KNJIGA)
 ELLIOT, Michele: Trpinčenje (POUČNA KNJIGA)
 HIBBERT, Adam: Zakaj ljudje ustrahujejo? (POUČNA KNJIGA)
 SANDERS, Pete: Ustrahovanje (POUČNA KNJIGA)
 ZUBRZYCKA, Elzbieta: Okamenel sem (vrstniško nasilje)
 WILSON, Jacqueline: Poredne punce (vrstniško nasilje)
 KUIJERK, Guus: Knjiga vseh stvari (nasilje v družini, vera)

RAZLIČNE VREDNOTE:

 LEEUWEN, Johanna Rutgera van: Ko je oče postal grm (vojna, pogum, optimizem)



3.triada

SPOŠTOVANJE  ŽIVLJENJA
 FORMAN, Gayle: Če ostanem (iskanje smisla, nesreče, družina, ljubezen)
 GLEITZMAN, Morris: Zdaj, Nekoč, Potem, Tedaj (nacizem, vojna, holokavst, prijateljstvo)
 SCHMITT, Eric-Emmanuel: Noetov otrok (nacizem, vojna, holokavst) 
 SCHMITT, Eric-Emmanuel: Oskar in gospa v rožnatem (rak,  bolezen)
 PHILIPPS, Carolin: Made in Vietnam (izkoriščanje otrok, otroško delo)
 FILIPOVIĆ, Zlata: Zlatin dnevnik (vojna)
 DOHERTY, Berlie:  Abela, deklica, ki je videla leve (posvojitev, aids, priseljenci, Evropa, 

Afrika, sirote)
 AROLD, Marliese: Živeti hočem (aids, odraščanje)
 STRATTON, Allan: Chandine skrivnosti (revščina. aids)
 GREEN, John: Krive so zvezde ( bolezen, rak,  ljubezen)
 THYDELL, Johanna: Zvezde sijejo v temi (rak, bolezen, odraščanje)
 HILL, David: Se vid'va Simon (invalidnost, mišična distrofija)
 FRANK, Anne: Dnevnik Ane Frank(holokavst, Judje, vojna)
 PUERTO, Carlos ; Zakaj prav jaz? (aids, bolezen)
 ERLINGSSON, Fridrik : Benjamin Dove  (dečki, druščine, igra, nasilje, prijateljstvo, smrt)
 DOHERTY, Berlie: Dragi nihče (najstniška nosečnost)
 PITCHER, Annabel: Rdeče kot kečap (smrt, krivda, ljubezen)
 FORMAN, Gayle: Če ostanem (nesreče, smrt, smisel življenja, glasba, družina)

SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

 GEDA, Fabio: V morju so krokodili (prebežniki , selitev, vztrajnost, pogum) 
 PALACIO, R. J.:  Čudo (drugačnost, prijateljstvo)
 KERMAUNER, Aksinija: Berenikini kodri (drugačnost, albinizem, slabovidnost odraščanje)
 BARVA KOŽE: zgodbe o rasizmu (rasizem, drugačnost)
 ČERNIČ, Jure: Bebo (duševne bolezni, drugačnost)
 BURGESS, Melvin: Sanje neme deklice (sprejemanje drugačnosti, odtujeni medčloveški 

odnosi,ločitev, drugačnost, družina, invalidnost, ljubezen, mladostniki, nasilje, osamljenost) 
 UNENGE, Johan: Moje vzporedno življenje (begunci, drugačnost, fantje, ksenofobija, 

mladostniki, rasizem, vrednote)
 MOJ bog, tvoj bog: zbirka novel o iskanju smisla življenja (strpnost, večkulturnost, verstva)
 VIDMAR, Janja: Princeska z napako (dekleta, drugačnost, mladostniki, nasilje, nestrpnost, 

priseljenci)
 Haddon, Mark: Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa (avtizem, bolezni, družina, ločitve, 

samohranilstvo, šola, učitelji, živali v naravi)
 GLEESON, Libby: Mahtabina zgodba (drugačnost, begunci, Afganistan, Avstralija)
 CARMI, Daniella: Samir in Jonatan (drugačnost, invalidnost, Izrael, Palestina, prijateljstvo, 

vojne)
 SPINELLI, Jerry: Zvezdica (drugačnost, ljubezen, mladostniki, nestrpnost, odtujenost)
 MURAIL, Marie-Aude: Simpl (drugačnost, duševna zaostalost, prijateljstvo, ljubezen)
 CATOZZELLA, Giuseppe: Nikoli ne reci, da te je strah (begunci, pogum)
 MÖDERNDORFER, Vinko: Kit na plaži (Downov sindrom)
 GOMBAČ, Žiga: NK Svoboda (begunci, ločitev)
 BONDOUX, Anne-Laure: Čas čudežev (begunci)
 VIDMAR, Janja: Otroci sveta 
 DOWD, Siobhan: Uganka Londonskega očesa (avtizem, drugačnost) 

http://www.doria.si/iskalnik?q=sirote&kje=kljucne
http://www.doria.si/iskalnik?q=Afrika&kje=kljucne
http://www.doria.si/iskalnik?q=Evropa&kje=kljucne
http://www.doria.si/iskalnik?q=priseljenci&kje=kljucne
http://www.doria.si/iskalnik?q=aids&kje=kljucne


 WOLTZ, Anna: Aljaska (drugačnost, epilepsija, prijateljstvo, pomoč)
 PALACIO, R.J.: Julianova zgodba (invalidnost , medvrstniško nasilje,  predsodki, sprejemanje

drugačnosti)
 PALACIO, R.J.: Charlottina zgodba (samopodoba ,empatija, sočutje, sprejemanje 

drugačnosti)
 Möderndorfer, Vinko: Kit na plaži (drugačnost, Downov sindrom)
 AERTS, Jef: Modra krila (drugačnost, duševne bolezni, empatija)
 Březinová, Ivona: Vpij potiho, brat (avtizem, sprejemanje drugačnosti, empatija) 

SPOŠTOVANJE STAREJŠIH
 YUMOTO, Kazumi: Nepričakovan konec poletja (spoštovanje starejših, Japonska)
 FINE, Anne: Dojenčki iz moke (spoštovanje učiteljev, odgovornost, odraščanje)

ODGOVORNOST

 HILL, David: Vračanje (odgovornost, prometne nesreče)
 BURKE, J. C.: Zgodba Toma Brennana (prometne nesreče)
 PARKINSON, Siobhán:  Nekaj nevidnega (fantje, krivda, nesreče, očetje, odgovornost, smrt)

NENASILJE

 ELLIOT, Michele: Trpinčenje (POUČNA KNJIGA)
 WILSON, Jacqueline: Deklica Lola Rose (nasilje v družini)
 MCCAFFREY, Kate: Uničimo jo (nasilje, spletno nadlegovanje)
 ALAPONT, Pasqual: Martin pekel (nasilje nad ženskami, zloraba)
 VIDMAR, Janja: Baraba (nasilje v družini)
 GOOBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja (dekleta, družina, nasilje, samopodoba, strah)
 SOKOLOV, Cvetka: Kar ne ubije (posilstvo)
 Erlings, Fridrik: Benjamin Dove (dečki, nasilje, prijateljstvo, smrt)
 MCCAFFREY, Kate: Uničimo jo (spletno nadlegovanje, nasilje, sprejemanje)
 ANDERSON, Laurie Halse: Povej! (posilstvo)
 VIDMAR, Janja: Punce za znoret (medvrstniško nasilje)
 KODRIČ, Neli: Solze so za luzerje (nasilje v družini)
 LÖTTER, Elbie: To sem jaz, Anna  (posilstvo, spolnost, zlorabe)
 Swindells, Robert: Sramota (dekleta, drugačnost, družina, nasilje, prijateljstvo, strah, verstva, 

zlorabe)
 Vidmar, Janja: Debeluška( mladostniki, dekleta, psihično nasilje v družini, anoreksija, 

bulimija)
 KILBOURNE, Christina: Dragi Zaza (nevarnosti na internetu, zloraba, otroška pornografija)
 KARLOVŠEK, Igor: Teci! (spolno nasilje)
 HANIKA, Beate Teresa: Krik rdeče kapice (spolno nasilje)
 KRELLER, Susan: Slonov ne vidimo (zloraba, nasilje v družini)
 COLEMAN,  Michael: Čudakov boj (trpinčenje, nasilje med najstniki)
 Gleitzmann, Morris: Kmalu, Morda, Nekoč, Potem, Tedaj, Zdaj (vojna, begunci, 

holokavst)



 SEPETYS, Ruta: V morju zrnce soli (vojna, empatija, prijateljstvo)

RAZLIČNE VREDNOTE

 Svetilnik v nevihti : zdravilne zgodbe iz Indije (različne vrenote iz Indije)
 To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante in punce: 10 korakov do boljše  samopodobe 
 KEARN, Zannah: Ne obupaj Niki  (družina, ločitve, odraščanje, samopodoba, ljubezen, 

dobrota, človečnost)
 BOTMAN, Corien: Prinčevsko življenje (denar, družina, fantje, sreča, vrednote)
 VIDMAR, Janja: Sence poletja (vojna, strpnost)
 VIGAN, de Delphine. 2012. No in jaz (brezdomci, osamljenost, prijateljstvo, pogum)
 KIDD, Sue Monk: In dobila je krila (pogum, rasizem, pravice žensk)
 D'AVENIA, Alessandro: Bela kot mleko, rdeča kot kri (ljubezen, prijateljstvo, bolezen, šola)

Pripravila: Zvonka Španger


