
Dragi učenec/učenka, 

učiteljice angleščine ti želimo sporočiti naslednje: vemo, da je težko biti doma tako 

dolgo brez druženja in igre s prijatelji, hudo nam je pa tudi, da nimamo ur angleščine, 

kjer bi se lahko pogovarjali o situaciji, ali pa se skupaj učili dalje. Ker mislimo, da pa 

vseeno lahko v tem času narediš kaj koristnega zase in za svoje znanje tujega jezika, 

ti predlagamo družbo knjig v angleščini – knjige so lahko zelo dobra družba!. Z branjem 

lahko preganjaš dolgčas, izveš kaj zanimivega, se naučiš kaj novega, pobegneš v drug 

svet, ali pa enostavno končno prebereš knjigo za domače branje (če je še nisi).   

Pripravile smo ti eno povezavo do brezplačnih knjig. Sporočamo ti, da se lahko s svojim 

e-poštnim naslovom ali pa (z dovoljenjem staršev) s spletnim naslovom staršev 

registriraš na spodnje spletno mesto in tako dobiš možnost branja knjig v angleščini 

preko spleta. Knjige si lahko tudi preneseš na računalnik ali celo natisneš. Vse to je 

popolnoma brezplačno. Paziti moraš le na stopnjo zahtevnosti, ki jo izbereš. 

Stopnje zahtevnosti lahko kadar koli zamenjaš, če misliš, da zmoreš brati bolj zahtevne 

knjige, in enako velja, če prebranega ne razumeš – vedno greš lahko stopnjo nižje ali 

višje. Stopnje izbereš pod zavihkom »Library«.  

Stopnje si sledijo takole: Najnižja je A1 – starter, potem pa rastejo po zahtevnosti:  

A2 – elementary, B1 – pre-intermediate, B1+ – intermediate, B2 intermediate-

plus, B2+ – upper-intermediate  

5. razred – morda ti bo tudi najnižja stopnja (A1 - starter)  prezahtevna, v tem primeru 

ti seveda ni treba brati teh knjig, in si lahko poiščeš primerno knjigo drugje, lahko pa 

se tudi potrudiš in vseeno kakšno kratko prebereš, sploh, če ti bo kdaj dolgčas.  

6. razred – primerni sta stopnji A1 – starter in A2 – elementary, lahko seveda tudi višje, 

če zmoreš.  

7. razred – primerni sta stopnji A2 – elementary in B1 – pre-intermediate  

8. razred – primerne stopnje so od A2 – elementary do B1+ intermediate, odvisno, 

koliko razumeš, seveda vedno lahko stopnjo menjaš!  

9. razred – primerne so vse stopnje od B1 – pre-intermediate dalje.  

 

Vse te knjige seveda pridejo lahko v poštev tudi za domače branje, če še nimaš 

narejenega!  

 

Povezava do spletne strani: https://english-e-reader.net/ 

 

Veliko užitkov ob branju in veliko zdravja!  
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