
 
 

Kaj pa ti bereš?  

NMSB 2020 
 

Bogatimo besedni zaklad in 
ljubezen do branja … 

 
Razred: 1. a  
Učiteljica: Meta Zibelnik 
Naslov: Radovedni zmajčki 
Vsebina: S skupino 1. a razreda (zmajčki) bomo letos brali uganke, zgodbe v 
nadaljevanjih (dolgo branje) in odkrivali nove pravljice, ki jih nismo še nikoli brali. Ker 
so zmajčki zelo radovedni in radi odkrivajo nove stvari, bomo poskušali pravljice tudi 
odigrati ali zaključek pripovedovati, kot da bi zgodbo pisali sami.  
 
 
Razred: 1. b  
Učiteljica: Ida Ažbe 
Naslov: Bralni nahrbtnik   
Vsebina: Izvedli bomo dolgo branje z naslovom Bralni nahrbtnik. Vsak petek bomo 
vsaj deset minut namenili branju. Izbrala smo knjige, ki so vsebinsko primerne starostni 
in razvojni stopnji učencev, obenem pa so zabavne in zanimive. Vsebujejo veliko 
napetih trenutkov, zaradi katerih pričakujem, da se bodo vsak petek veselili 
nadaljevalnega branja. 
 
 
Razred: 1. c  
Učiteljica: Lucija Legat 
Naslov: S Piko bomo postali najmočnejši na svetu 
Vsebina: Vsak petek bomo prvo šolsko uro prebirali o dogodivščinah najmočnejše 
deklice na svetu. Ob koncu bomo postali pogumnejši, še bolj radovedni, naš besedni 
zaklad pa bo močno okrepljen. Veselimo se, da postanemo prijatelji z velikimi 
knjigami.  
 

Razred: 2. a, b in c 
Učiteljice: Slađana Ristić, Urška Valjavec, Mateja Smolej Maržić 
Naslov: Bralna vrečka 
Vsebina: Učiteljice bomo vsak dan zjutraj v jutranjem krogu učencem brale različne 
zgodbe ali kratke pravljice. Poleg tega jim bomo dale v vrečko knjigo, ki jo bodo odnesli 
domov, prebrali in potem v zvezek napisali, kako so se ob branju počutili ter narisali 
ilustracijo.  
Seveda bomo učence tudi ves čas spodbujale in motivirale za branje knjig za bralno 
značko. 



 
 
 
Razred: 2. a, b in c, JV 
Učiteljica: Polona Žagar 
Naslov: Branje je potovanje 
Vsebina: Branje nas ponese v nepoznane svetove, ki nas vedno znova navdušujejo, 
presenečajo in žgečkajo našo domišljijo. Sprehodili se bomo skozi različne vrste knjig 
in uživali v dogodivščinah naših junakov. 
 
 
Razred: 2.–4. razred, JV 
Učiteljica: Polona Žagar 
Naslov: Najlepše slovenske pravljice 
Vsebina: Spoznavali bomo stare in novejše slovenske pravljice, jih prebirali in se o 
njih pogovarjali ter poustvarjali na izbrano tematiko.   
 
 
Razred: 3. a in b 
Učiteljici: Simona Benedik, Gabi Čimžar 
Naslov: Pravljična sestavljanka 
Vsebina: Učencem bova učiteljici pripravili šest zgodbic, ki jih bodo prebrali. Nato bova 
na temo prebranega pripravili različne dejavnosti, s katerimi bodo učenci dokazali 
razumevanje besedila. Po uspešno opravljeni nalogi bodo dobili košček sestavljanke. 
Kdor bo prebral vse zgodbe, bo na koncu imel sestavljeno celo sliko.  
Prav tako bova učencem vsak petek brali zgodbe v nadaljevanju (dolgo branje). 
 
 
Razred: 4. a in b razred 
Učiteljica: Marjetka Svoljšak, Polona Zevnik 
Naslov: Beremo skupaj 
Vsebina: Učiteljica bo enkrat tedensko pri pouku slovenščine glasno brala izbrano 
knjigo. Načrtujeva, da bomo do konca šolskega leta skupaj prebrali dve knjigi. 
 
 

Razred: 5. a, b in c 

Učiteljice: Klavdija Remic, Anja Bernik, Polona Kavčič 
Naslov: Branje iz kozarca 
Vsebina: Vsak dan bo za uvod v dan eden izmed učencev iz kozarca vzel listek in ga 
glasno prebral. V kozarcu bodo misli, smešnice, kratka besedila ... 
Dolgo branje – učiteljica enkrat v tednu glasno bere knjigo. 
Samostojno tiho branje – učenci v šolo prinesejo svojo knjigo, ki jo od 5 do 10 minut 
tiho berejo.  
 

 

Razred: 6.–9. razred – slovenščina in šolska knjižnica  
Učiteljice: Lejla Sirk, Polona Gašperšič, Anja Draksler, Jana Kovač  
Naslov: Vsi beremo ful, ker je to kul 

Vsebina: Pri pouku slovenščine bo vsak učenec na začetku ure prebral zanimiv 
odlomek besedila po svojem izboru. Vsak teden jim bomo učiteljice za dolgo branje 
brale izbrano knjigo. V razredih bomo pripravili kotiček Dobra knjiga s predlogi  
učencev. V knjižnici bomo v Bralnem klubu predstavljali zanimive knjige in se o njih 
pogovarjali. 

 



 
 
Razred: 6.–9. razred – družboslovni aktiv  
Učiteljice/učitelj: Tomi Tomšič, Julijana Šarčević, Sabina Kolman, Polona Sodnik 
Naslov: Branje pri družboslovju, Zgodovinska bralna značka 
Vsebina: Načrtujemo redno glasno branje različnih strokovnih in leposlovnih 
odlomkov, vezanih na učno snov po izboru učitelja ali učencev. Pri zgodovini v 7. in 8. 
razredih bomo učence spodbudili k branju predlagane zgodovinske literature.  
 
 
Razred: 8. in 9. razredi – fizika 
Učiteljica: Neva Pogačnik 
Naslov: Beremo o znanosti 
Pri urah fizike in pri izbirnem predmetu bomo uporabljali gradivo s področja znanosti 
(npr.  iz časopisa Delo), ki je bilo odkrito v zadnjem obdobju. Prebrali bomo nekaj o 
zgodovini fizikov, matematikov ali poiskali pomen strokovnih besed, tujk ... Brali bodo 
posamezni učenci, ostali bodo poslušali in se potem vključili v pogovor o prebranem.  
 

Ko bodo razmere dopuščale, bomo v avli v 1. nadstropju ponovno pripravili 

knjižno izmenjevalnico. 

 

Bralne dejavnosti bomo izvajali celo šolsko leto. 

 

Lejla Sirk, 
kulturna koordinatorka šole 
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