
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 

 
Letošnji, drugi Nacionalni mesec skupnega branja 2019 (NMSB), bo potekal od 8. 
septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek ®Tedna 
otroka). 
 
Letos se z NMSB pridružujemo evropski 

bralni kampanji EURead (Evropa 

bere: www.europereads.com), ki 

povezuje že obstoječe bralne aktivnosti 

po vsej Evropi z namenom dviga zavesti 

o pomembnosti izobraževanja in 

pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni 

cilj kampanje je dati vsakemu državljanu 

možnost postati bralec in polno 

sodelovati v evropski družbi.  

Skladno z enim od ciljev pobude 
EUReads / Evropa bere pa vas 
pozivamo, da se nam pridružite pri 15 
minutah branja ali glasnega branja na dan.   Slika, vir: http://tvjasenica.rs/vesti.php?id_vesti=3076&id_nad=20#.XXTYKygzbIU 
 

 
 
Nacionalnemu mesecu skupnega branja se bomo pridružili tudi 
učenci in učitelji naše šole. Želimo med učenci še bolj širiti 
ozaveščanje o pomenu branja (vsakodnevno tiho ali glasno branje, 
skupno branje z družino, sošolci …, metoda dolgega branja, bralni 
klub …). 
Dejavnosti bodo potekale v vseh razredih, in to ne samo v mesecu 
skupnega branja, ampak jih bomo nadaljevali do konca šolskega leta.  
 
 
 
Razredi, ki so že prijavljeni: 
1. a, učiteljica Gabi Čimžar   
Branje zjutraj, v jutranjem krogu in/ali bomo naredili bralni odmor, za sproščanje. 
 
1. b, učiteljica Meta Zibelnik: Bralne minutke z medvedki 
Pri pouku slovenskega jezika ali pa takrat, ko učencem pade koncentracija, bomo imeli 
t.i. "bralne minutke z medvedki".  Tematiko pravljic in zgodbic bomo sproti prilagajali.  
 
3. a, učiteljica Simona Benedik in 3. b, učiteljica Polona Kavčič:  
Bralni nahrbtnik 
V manjši nahrbtnik bova pripravili dve primerni knjigi – eno za učence, drugo za starše 
(lahko tudi kak članek) ter vsa navodila. Učenci bodo po seznamu za nekaj dni 
nahrbtnik odnesli domov. Ko bodo vsi dobili nahrbtnik in knjige prebrali, bomo o vsebini 
prebranega spregovorili pri pouku.  
 

 

 



 

4. a, učiteljica Marjeta Svoljšak, 4. b, učiteljica Emiliana Logar in 4. c, učiteljica 
Polona Zevnik  
Učenci bodo pri urah slovenščine glasno brali odlomke izbranih del. Ob petkih jim bodo 

po odlomkih brale izbrano zgodbo učiteljice. 

 

Učenci od 6. do 9. razreda – slovenščina in šolska knjižnica  
Učiteljice: Lejla Sirk, Polona Gašperšič, Sonja Kadivec, Anja Draksler, Jana 
Kovač  
Vsi beremo ful, ker je to kul 
• Pri pouku slovenščine bo vsak učenec na začetku ure prebral zanimiv odlomek 

izbranega besedila po svojem izboru. 

• V razredih bomo pripravili kotiček Dobra knjiga po predlogih učencev.  

• Na šolskem hodniku bomo v vitrini pripravili knjižno izmenjevalnico (sodelujejo lahko 

tudi učenci razredne stopnje).   

• V knjižnici bomo v Bralnem klubu predstavljali zanimive knjige in se o njih 

pogovarjali.  

Upamo, da se bodo projektu priključili vsi razredi  

 

Kaj pa lahko sam narediš, da širiš ljubezen do branja med svojimi sovrstniki? 

 Prijateljem lahko priporočiš knjigo, ki si jo prebral, in se potem pogovarjate o 

njej; 

 lahko pomagaš mlajšim učencem v šoli pri učenju branja ali se ponudiš, da jim 

boš glasno bral; 

 knjige, ki si jih prerasel, lahko podariš, da jih bodo lahko brali še drugi – prinesi 

jih v knjižno izmenjevalnico; 

 razmisli, kako bi lahko še izboljšal svoje branje – zastavi si cilje: katera bo tvoja 

naslednja knjiga, koliko knjig boš prebral v enem mesecu, letu; 

 priključiš se lahko bralnemu klubu v naši šoli … 

 
Imaš še sam kakšen predlog?  
Povej ga svoji učiteljici slovenščine ali knjižničarki. 
 

 

 

                                                                                              Lejla Sirk 

koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje 

 


