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Avtor, ki ga dobro poznajo starejši mladi bralci in odrasli, z zgodovinsko-pustolovskim 

romanom v petih delih nagovarja osnovnošolce. Zgodba se odvija v času preseljevanja 

narodov in se osredinja na družino slovanskega vojskovodje Ognjena, ki se znajde v primežu 

velikih sprememb tistega časa. Za trdnejši oprijem je besedilu priložena beseda zgodovinarja. 

A mladi bralci bodo po daljni preteklosti skupaj z živahnimi osrednjimi liki najbrž popotovali 

zelo samostojno in brez posebnih težav. Napete dogodivščine in zapleti, pogumni in spretni 

mladi junaki, tekoča pripoved in nezapleten jezik … so kot nalašč za bralni skok v zgodovino. 

(MP) V: Skupaj, str. 95. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021. Pregled 

knjižne produkcije za mladino 2020. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2020. 

Miha Pohar: Čas in prostor Ognjenega plemena, spremne besede k posameznim knjigam. 

Didaktično gradivo za Cankarjevo priznanje, ponatis knjige Igor Karlovšek, Pobeg. 

Predstavitev posameznih knjig na domači strani založbe: 

https://www.miszalozba.com/iskanje/?search=Ognjeno%20pleme  

 

Spodbude za branje: 

Zbirka je odlično branje za bralno značko in spodbuda k spoznavanju zgodovine v času 

preseljevanje narodov. Morda spodbujata k branju zbirke tako mentor/ica bralne značke kot 

učitelj/ica zgodovine? Morda organizirata »okroglo mizo« o zbirki in njeni tematiki? 

Vsaj  po dva učenca prebereta po eno knjigo. Z mentor/ico branja se dvojice vnaprej dogovorijo o 

načinu poročanja (kratki povzetki, obnova na PPT, miselni vzorec oz. nekaj alinej,  idr.) 

Dvojice poročajo vsaka o svoji knjigi. Učitelj/ica zgodovine sproti opozarja, kaj si velja zapomniti kot 

zgodovinska dejstva.  

Razprava o tem, zakaj beremo zgodovinsko-pustolovske zgodbe in zakaj beremo zgodovinske 

učbenike, zgodovinske monografije, strokovne zgodovinske članke na spletu idr. Kakšna je razlika: 

kaj nam nudi prvo in kaj drugo bralno gradivo? 

Zakaj so junaki v zbirki Ognjeno pleme otroci, ki skozi pet nadaljevanj odrastejo v mlade odrasle? 

(Da se mladi bralci laže poistovetijo z njimi.)  

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

Obdobje preseljevanja narodov lahko spoznavamo med drugim tudi iz romana Pod svobodnim 

soncem Frana Saleškega Finžgarja, ki je dostopen več različicah: 

Finžgar, Fran Saleški: Pod svobodnim soncem: povest davnih dedov. [spremno besedo napisal Iztok 

Ilich]. Roman za odrasle. Ljubljana : DZS, 2014, 535 str. 

 

 

https://www.miszalozba.com/iskanje/?search=Ognjeno%20pleme


Finžgar, Fran Saleški: Pod svobodnim soncem. Priredil Igor Saksida ; ilustriral Igor Šinkovec. Roman ; 

za šolske otroke (9-14 let). Dob pri Domžalah : Miš, 2017, 154 str.  

Stepančič, Damijan in Vojnović, Goran: Pod svobodnim soncem : strip. Ilustriral Damijan Stepančič ; 

[po romanu Frana Saleškega Finžgarja] priredil Goran Vojnović ; [spremna beseda Janez Bogataj, 

Goran Vojnović]. za šolske otroke. Bevke : Škrateljc, 2021, 139 str.  

Finžgar, Fran Saleški: Pod svobodnim soncem : lahko branje. Priredba za lahko branje Tatjana Knapp ; 

spremna beseda Aksinja Kermauner. Roman ; za mladino (nad 14 let) ; Braillova ali Moonova pisava. 

Ljubljana : Center IRIS, 2018 (Ljubljana : Center IRIS), 2 zv. (83, 80 str.)  

 

mag. Tilka Jamnik 

 


