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Bližajo se zaključki branj za bralno značko, potekali bodo vse do konca šolskega leta – tako 
kot običajno jih boste umestili v svoje programe. Seveda pa letos, podobno kot lani, velja: 
prosimo, da Bralno značko prilagodite razmeram v svoji šoli in epidemiološki situaciji oz. 
svojim bralcem.  

Osnovne informacije o BZ v OŠ 
 

KNJIGE IN DRUGA BRALNA GRADIVA: 

V času epidemije po potrebi prilagodimo bralne sezname (tako da ne bodo ovira, ampak 
spodbuda tudi pri branju v spremenjenih razmerah), otroke in družine pa sproti 
seznanjamo tudi z možnostmi izposoje gradiv v najbližji splošni knjižnici (več o tem v 
nadaljevanju). 
 

ZA BZ LAHKO »VELJAJO«:  

- knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih imajo še vedno 
doma), seveda tudi tiste, ki niso na letnih bralnih seznamih; za starejše zrele bralce 
devetletke so prav gotovo že primerna tudi nekatera dela književnosti za odrasle; 

- pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imajo vaši mladi bralci morda doma; 

- ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojejo, povedo … morda jih 
skupaj zapišejo, se jih naučijo …; 

- 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/ na spletu - tudi reševanje kvizov 
lahko upoštevate pri BZ (knjige, ki jih otroci preberejo v povezavi s kvizom, tako ali tako že 
tradicionalno »štejejo« tudi za BZ). Letos je tema prav Bralna značka: S knjigo v svet (Ob 60. 
obletnici Bralne značke). V MKL – Pionirski vam bodo za letošnji kviz z veseljem poslali tudi 
gradivo (vprašalnike + rešitve za mentorje) v fizični obliki, tako da jih boste lahko skupaj z 
bralci reševali tudi v šoli (pionirska@mklj.si). 

- Ne pozabite na naše IZBORE KNJIG (pregledni priporočilni seznami, seznami po ciljnih 
skupinah in zbirke, tematski seznami, nagrade za mladinsko književnost).  
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Prav pred kratkim smo dodali PRIPOROČILNI SEZNAM MLADINSKIH KNJIG na temo VOJNA, ki 
ob razpravah o obveznem, manj obveznem, izbirnem … branju Dnevnika Ane Frank v šolah, 
prinaša informacijo o različnih prevodih in izdajah Dnevnika Ane Frank na Slovenskem, ob 
tem pa spomni na celo vrsto drugih bralnih gradiv na temo VOJNA: Izbor knjig, ki so izšle do 
konca leta 2020, je pripravila mag. Tilka Jamnik. 

PRIPOROČILNICA 

V Priporočilnici predstavljamo najnovejše dobre mladinske (tudi poučne) knjige. Objavljenih 
je več kot 400 prispevkov o knjigah, ki so izšle v zadnjih letih. Izbor učiteljem in knjižničarjem 
lahko pomaga pri delu z učenci, družinam pa pri izboru knjig za otroke ali vnuke. Ob 
priporočilih boste povečini našli tudi spodbude za branje, uporabne za morebitno nadaljnje 
delo s knjigo in motiviranje mladih bralcev. Prosimo vas, da na Priporočilnico opozorite tudi 
mlade bralce in starše. 

MNENJA BRALCEV 

Novost v Priporočilnici: knjige, ki so predstavljene, lahko ocenite, zapišete pa lahko tudi svoje 
mnenje. Ocenjujete in komentirate lahko mentorji, mladi bralci in starši. (Komentarji v 
poskusni fazi ne bodo javno objavljeni.) Vabljeni, da orodje preizkusite! Pred ocenjevanjem 
se je treba registrirati (oz. prijaviti, če ste že registrirani). Posamezno knjigo lahko ocenite 
samo enkrat. Prosimo vas, da na Priporočilnico in Mnenja bralcev opozorite tudi mlade 
bralce in starše! Vsekakor je aktivno sodelovanje v Priporočilnici lahko ena od možnosti za 
delo pri BZ. 

YOUTUBE KANAL BRALNE ZNAČKE: 
 
Na YouTube kanalu BZ je prosto dostopnih nekaj video vsebin, ki jih lahko uporabite kot eno 
od oblik motiviranja za branje.  

Ob tem vas vabimo, da delite Promocijski kratki film o Društvu Bralna značka Slovenije – 

ZPMS, ki je jeseni leta 2020 prejelo nagrado Slovenske sekcije IBBY. Ker podelitev nagrade v 

živo ni bila možna, je Slovenska sekcija pripravila kratko video predstavitev. 

Naj omenimo tudi gradiva v angleščini, nastala ob pripravi na mednarodne knjižne sejme, 

ki so pred nami: 

- publikacija Slovenia Loves Reading: predstavlja domače programe, projekte in 

organizacije, ki promovirajo branje, bralno kulturo in kakovostno mladinsko 

književnost. Publikacija je dostopna na povezavi: Slovenia Loves Reading. 

In 

- antologija slovenskih ustvarjalcev za otroke in mladino: Antologija. 

Gradiva lahko (ob ustreznem navajanju in upoštevanju avtorskih pravic) uporabite bodisi pri 
medpredmetnem povezovanju bodisi pri mednarodnih projektih, v katerih se povezujete. 
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NAČINI/METODE DELA, POTI DO BRALCEV: 

• Tudi pri BZ lahko otroci seveda sodelujejo po e-pošti in drugih elektronskih poteh, ki 
jih boste ubirali pri šolskem delu in delu z besedili na sploh. 

• Spodbujajte mlade bralce in njihove družine, naj zapisujejo, ocenjujejo, komentirajo 
prebrano. Naj berejo skupaj, medgeneracijsko, naj izmenjujejo mnenja o knjigah … 
Recitacije lahko posnamejo, komentarje prav tako … Pri BZ »veljajo« vsi likovni 
izdelki, zapisi, komentarji, zvočni posnetki …  

INFORMACIJE, KI SO POVEZANE S KOORDINACIJO BZ NA ŠOLI: 

• Naročanje motivacijskega gradiva: teče tako, kot ste navajeni. Naročate lahko preko 
spleta ali naročilnice.  

• Nastopi avtorjev: Vloge za sofinanciranje nastopov ustvarjalcev (v živo in virtualno) 
lahko pošiljate kot običajno (do 30. aprila 2021).  
V mesecih, ko je delo potekalo na daljavo, so se uspešno odvijala tudi srečanja z 
avtorji preko orodij ZOOM, Google Meet, Teams …  
Za srečanja v živo in virtualno se morate natančno dogovoriti neposredno z 
ustvarjalci, morebitno vlogo za sofinanciranje pa pošljite na naš naslov. 

• Mnogi avtorji so pripravljeni tudi odgovarjati na vprašanja (tako mentorjev, kot tudi 
mladih bralcev). Vprašanja za avtorje pošljite na info@bralnaznacka.si. 

• Tudi za Bralnice veljajo ista pravila kot običajno in (podobno kot za nastope 
ustvarjalcev) je izobraževanja do nadaljnjega mogoče izvesti (tudi) virtualno (velja 
cenik objavljen na spletni strani BZ). 

• ZLATA BRALKA/ZLATI BRALEC: vprašalnike vam bomo na šole poslali na začetku 
aprila. 
 

IZOBRAŽEVANJA 

Spremljajte KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Tudi v 
naslednjem šolskem letu bomo vanj skušali vpisati vsa naša osrednja izobraževanja (regijski seminar, 
osrednji simpozij in delavnični seminar). 

BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO: Zaradi velikega zanimanja mentoric in mentorjev branja za krajša 
izobraževanja "na daljavo" smo v letu 2021 pripravili serijo (osmih) bralnih čajank, ki jih bomo izvajali 
mesečno preko orodja ZOOM.  
DRUGA bralna čajanka bo v ČETRTEK, 15. APRILA 2021, od 17. 00 do 19.00. Tema: Nagrade za 
mladinsko književnost. Vodila jo bo članica Programskega odbora Društva bralna značka Slovenije - 
ZPMS dr. Gaja Kos.  
Prijave zbiramo do vključno 13. aprila 2021, na info@bralnaznacka.si. 

 
OSTRŽKOVA KNJIŽNA POLICA 

Če iščete ideje za nakup knjig: obiščite našo Ostržkovo knjižno polico: prodaja knjig (po 
znižanih cenah za mentorje, člane …). Zaenkrat so v ponudbi knjige dveh založb: Zala in Miš. 
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PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO 

Vabimo mentorje branja, da si ogledate Priročnike za branje kakovostnih knjig in 
Knjigometer, ki jih za spremljanje produkcije pripravlja MKL - Pionirska, Center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo. 
 
BRALNO SPODBUJEVALNA AKCIJA OB 2. APRILU 

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove in ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za 
otroke, so pripravili skupaj MKL Pionirska in MKL Knjižnica Bežigrad 110 predlogov za branje 
dobrih knjig. Bralnospodbujevalno akcijo z naslovom Glasba besed Kristine Brenkove in 
besede o glasbi so povezali z letošnjo poslanico Ameriške sekcije IBBY Glasba besed, pesnice 
Margarite Engle in ilustratorja Rogerja Mella. 2. april 2021 – mednarodni dan knjig za otroke. 

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 
 
Seveda lahko vse, kar boste/ste pripravili, vpišete tudi v dogodkovnik Nacionalnega meseca 
skupnega branja. Za vse nas je odprt ves čas, dogodke pa je mogoče vpisovati »za nazaj«, pa 
tudi že za leto 2021. Zabeležite lahko tudi aktualne virtualne vsebine: branja v vseh oblikah, 
dogodke, organizirane v spletnih učilnicah, pogovore/druženja po spletu …  
Letošnji NMSB21 bo trajal od 8. septembra do 10. oktobra. 

 

SPLOŠNE KNJIŽNICE 

Splošne knjižnice nudijo bralcem dostop do knjig.  

Na kakšen način ima posamezna splošna knjižnica urejeno predhodno naročanje in prevzem 

gradiva, je odvisno od posamezne knjižnice. 

Predlagamo, da se obrnete na lokalno splošno knjižnico. 

MREŽA SPLOŠNIH KNJIŽNIC: https://www.knjiznice.si/uporabniki/mreza-knjiznic/     
 

BIBLOS 

Ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami. 

Za izposojo e-knjig v Biblosu je morate biti vpisani v eno od splošnih knjižnic. Če starši ali 
otroci še niso vpisani, jim sporočite, da se je možno v nekatere splošne knjižnice včlaniti tudi 
na daljavo. Pomembno je tudi, da jim poveste: članarine za otroke in mlade do 18 leta NI! 

Tukaj lahko preverite, katere od knjižnic ponujajo možnost včlanitve na daljavo: 
https://plus.cobiss.si/opac7/rsu.  

Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne knjižnice: VIDEO 
NAVODILO.   

https://www.mklj.si/prirocnik/item/451
https://www.mklj.si/knjigometer
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Prelistajte kakšno revijo ali drugo spletno gradivo: mklj.si/gradivo/spletni-viri. 
 
UPORABLJAJTE: 

• Portal Fran:  

Omogoča dostop do slovarskih informacij čim širšemu krogu uporabnikov, zato omogoča 
tako povsem preproste kakor tudi zelo kompleksne poizvedbe. Pomagajte si z njim in 
uporabo predlagajte tudi svojim mladim in njihovim staršem. 

• Portal Franček 

Jezikovni portal za učence OŠ in SŠ (beta verzija) deluje od 21. 11. 2020.  
Trenutna okrnjena oblika se bo dopolnjevala. 

• Digitalno knjižnico Slovenije 

SPLETNA STRAN KULTURNEGA BAZARJA 
 
Na spletni strani www.kulturnibazar.si so vzpostavili zavihek KUV na daljavo, kjer je 
predstavljeno kakovostno spletno učno gradivo z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
STARŠEM/SKRBNIKOM PRIPOROČITE:  
  
Čebelice 

Oddaja Lahko noč, otroci 

Radijske igre za otroke 

Lahkonočnice 

Argeta Junior dogodivščine 

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE  

Posredujemo povezave, ki vam bodo morda prav prišli pri pripravah za Cankarjevo 

tekmovanje: 

Pogovor Sebastijana Preglja in Gaje Kos o knjigi Zgodbe s konca kamene dobe (4. in 5. 

razred). Miš Založba. 

Pogovor dr. Igorja Sakside in Mateta Dolenca o knjigi Kako dolg je čas (8. in 9. razred). 

Založba Beletrina. 

Knjiga Kako dolg je čas je bila izbrana tudi v projektu RASTEM S KNJIGO (JAK). Prejeli so jo/jo 

bodo sedmošolci.  

Za srednješolce je bila izbrana knjiga pisatelja Igorja Karlovška Preživetje (MIŠ Založba). 

http://mklj.si/gradivo/spletni-viri?fbclid=IwAR3tIQHTRhc72jsQOh0ncb9HigRUH2Dnnad1I4kKi37TNKSQ7AyvZaAnMSk
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https://www.lahkonocnice.si/pravljice?gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscPnm9qwEnd_M6IlnhUrnaBvR9D-o9lhHbuduB0nW9C5lXbor0vlfeoaAvjcEALw_wcB
https://junior-adventures.com/sl/about?utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=349&utm_term=SI:edutainment-platform-nov2020___Junior%20dogodiv%26%23353;%26%23269;ine&utm_content=EN
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje
https://www.miszalozba.com/gradiva/sebastijan-pregelj-in-gaja-kos-decek-brin-na-domacem-koliscu-cankarjevo-tekmovanje/?fbclid=IwAR21lusI9XHioK-pxqN_p7pdVEfHA6J2C2O7Sup_PqhSy4Fxe8gq8r3qTo0
https://www.youtube.com/watch?v=YlZ0gnk7GaA
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto

