
 

 
 

 

 

 

 

Draga učenka, dragi učenec! 

Kot že veš, branje za Bralno značko se vsako leto začne na dan zlatih knjig, 17. 

septembra, na obletnico rojstva in smrti slovenskega pisatelja Franceta Bevka (1890–

1970). Običajno pa ga zaključimo 2. aprila na mednarodni dan knjig za otroke. 2. 

aprila 1805 se je namreč rodil pravljičar Hans Christian Andersen. 

 
Ker si doma, beri za bralno značko, če je še nisi opravil!  

KAKO? 

Čeprav si se s svojo učiteljico med šolskim letom dogovoril drugače, pa 

predlagam, da izjemoma tokrat: 

- za eno prebrano knjigo vzameš samo 1 list velikosti A4  

- na list zapišeš podatke o prebrani knjigi (avtor, naslov, založba, leto izdaje)  

- 1. do 3. razred (Če še ne znaš pisati, poprosi za pomoč starše, piši pa 

sam.): 

 nariši svojo ilustracijo h knjigi  

 napiši 3 do največ 10 povedi o vsebini knjige  

 lahko napišeš tudi, kaj pravita starša o knjigi, če 

ste jo brali skupaj 

 nauči se eno pesem (povedal jo boš v šoli) 

 

- 4. do 9. razred: 

 napišeš lahko nadaljevanje zgodbe ALI zakaj bi jo 

priporočal za branje še komu (do 10 povedi) 

 iz knjige izpiši kakšno misel, ki ti je še posebej 

všeč  

 nariši, če želiš, ilustracijo 

 nauči se eno pesem (povedal jo boš v šoli) 

Ker sem doma, bom bral! 

Fino, saj imam čas.  

Se bom potrudil lepo napisati in 

narisati. Morda dobim nagrado … 

Maja pride na 

zaključek 

Bralne značke 

pisatelj … 

https://www.bralnaznacka.si/sl/


- list s svojimi podatki (ime in priimek ter razred) oddaš knjižničarki (Ne skrbi, 

poskrbela bom, da bo učiteljica dobila liste ) – morda list fotografiraš in ga 

pošlješ knjižničarki po e-pošti 

NAGRADA: Komisija (učenci, učiteljica slovenščine in knjižničarka) bo 

nagradila najlepše izdelke. Upoštevali bomo lepopis (napisano z roko), estetski 

izgled, upoštevanje zgoraj zapisanih navodil. 

 

 

 

 

 

Za Bralno značko (BZ) veljajo po priporočilih Društva Bralna značka 
Slovenije: 
 
 knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih 

imate še vedno doma) 

 pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imate bralci morda doma 

 ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojejo, 

povedo … morda jih skupaj zapišete, se jih naučite … 

 besedila in zapisi v jezikih družin, kjer ne morejo brati, pripovedovati v 

slovenščini 

 za otroke od drugega triletja naprej je zagotovo primerno reševanje 

Slovenskih knjižnično-muzejskih Megakvizov 

https://www.megakviz.si/novice/ - tudi reševanje kvizov se lahko upošteva pri 

BZ (knjige, ki jih preberete v povezavi s kvizom, tako ali tako že tradicionalno 

»štejejo« tudi za BZ); 

 gradiva, ki so dostopna na spletu (e-knjige, e-revije …) 

 spletne strani Wikivir, kjer te čaka 14695 strani, kar 896 avtorjev z 13.214 

svojimi deli (https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran) 

 

 

 

 

 

 

KAJ LAHKO BEREM ZA BRALNO ZNAČKO? 

Vaša knjižničarka Lucija Hajnšek 

(lucija.hajnsek@guest.arnes.si) 

https://www.megakviz.si/novice/
https://sl.wikisource.org/wiki/Kategorija:Avtorji-A
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Hitri_seznam
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Hitri_seznam
https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran

