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Bogatimo besedni zaklad in 
ljubezen do branja … 

 

 

 

Razred: 1. a, 1. b, 1. c 
Učiteljice: Meta Zibelnik, Ida Ažbe, Lucija Legat 
Naslov: Dogodivščine s Piko Nogavičko   
Kratka vsebina: Z učenci prvih razredov bomo izvedli dolgo branje z naslovom 
Dogodivščine s Piko Nogavičko. Vsak teden bomo vsaj deset minut namenili branju. 
Učiteljice 1. razredov smo izbrale znani otroški roman Pika Nogavička avtorice Astrid 
Lindgren. Pika nas bo vsak petek popeljala na pot dogodivščin, polnih smeha.  
 

Razred: 2. a  

Učiteljica: Mateja Smolej 

Naslov: Zgodbe za vsak dan 

V šoli bomo brali knjige, v katerih so zgodbe razporejene po letnih časih, vsak dan v 
mesecu pa zaznamuje nova zgodba. Vsako jutro jim bom v jutranjem krogu prebrala 
eno zgodbo.  
 

Razred: 2. b 

Učiteljica: Slađana Ristić 

Naslov: Zgodbica za vsak dan 

Vsebina: Do konca šolskega leta bom učencem prebrala tri knjige: Težave in sporočila 

psička Pafija, Moj prijatelj Piki Jakob in Kosovirja na leteči žlici. O besedilih se bomo 

tudi pogovarjali in ustvarjali. 

 

 

 



 

 

 

 

Razred: 2. c 

Učiteljica: Urška Valjavec 

Naslov: Ena ljudska pravljica na dan; dolgo branje   

Vsebina: V mesecu NMSB bo učiteljica učencem vsak dan prebrala eno ljudsko 
pravljico iz knjige Babica pripoveduje (30 dni – 30 pravljic), o kateri se bodo nato 
pogovarjali (glavne osebe, vsebina).  
Celo šolsko leto bomo brali v nadaljevanjih (Moj prijatelj Piki Jakob, Pet prijateljev, 
Čarovnica Lili). 
 

Razred: 3. a 

Učiteljica: Gabi Čimžar 
Naslov:  3. a bere 
Vsebina: Brali bomo vsak ponedeljek, za uvod v uro slovenščine. Po branju bomo 

izvajali tudi različne dejavnosti.  

 

Razred: 3. b 

Učiteljica: Klavdija Remic 
Naslov: Bralno mravljišče  
Vsebina: Vsak dan bomo pet minut slovenščine namenili glasnemu branju – brali bodo 
vsi naenkrat, vsak svoj Ciciban, učiteljica hodi naokoli in posluša vsakega malo.  
Učenci so kot darilo ob začetku šolskega leta prejeli knjižna kazala. Pogovorili se bomo 
o tem, zakaj in kako jih uporabljamo. 
 
Naslov: Požirek branja  
Vsebina: V učilnici imamo kozarec, v katerem so lepe misli, pregovori in šale. Vsak 
dan drug učenec izbere listek in ga prebere za dobro jutro.  
 
Razred: 3. c 

Učiteljica: Neža Krajnik 
Naslov:  Najljubši kotiček za branje 
Vsebina: Učenci bodo enkrat na teden pri uri slovenščine v svojem najljubšem kotičku 
učilnice 5 do 10 minut tiho ali glasno brali besedila iz učbenika ali berila. 
 

Razred: 4. a 

Učiteljica: Marjeta Svoljšak 

Naslov: Potovanje v svet dogodivščin 

Vsebina: Učenci bodo s poslušanjem in branjem zgodb vstopali v svet dogodivščin 

književnih junakov. Branje v nadaljevanjih bo potekalo v različnih okoljih: v učilnici, 

učilnici na prostem in na zeleni strehi.  

Po poslušanju oz. branju se bomo o vsebini zgodb pogovarjali, učenci bodo izražali 

svoje mnenje o dejanjih posameznih oseb, zapisali glavno sporočilo posamezne 

zgodbe in poustvarjali na druge načine. 

 

Razred: 4. b 

Učiteljica:  Polona Zevnik 
Naslov:  Po pravljici diši 
Vsebina: Prebirali bomo sodobne slovenske avtorske pravljice in se preizkusili v 
pisanju svojih pravljic. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Razred: 5. a in 5. b 
Učitelj/ica: Anja Bernik, Polona Kavčič 
Naslov: Dolgo branje, kozarec misli in razredna knjižnica 
Vsebina: V knjižnici bomo izbrali knjigo, ki jo bomo vsak dan pri pouku glasno brali in 

se o njej pogovarjali.  

Vsak dan pred začetkom pouka bodo učenci iz velikega kozarca izvlekli listek s 
različnimi mislimi, pregovori, šalami ... Listke bodo glasno prebrali. 
V učilnici bomo imeli nameščeno manjšo knjižno polico, uredili si bomo bralni kotiček. 
Vsak mesec bova poskrbeli, da se bodo knjige menjale. Knjige bodo primerne njihovi 
starosti. 
 

Razred: 5. a in 5. b 
Učiteljica: Špela E. Soklič 
Naslov: Famous five (Pet prijateljev v angleščini) 
Vsebina: Pri pouku angleščine bomo vsakokrat namenili 10 minut branju v 
nadaljevanjih. Sledil bo pogovor o prebranem.  
 

 

Razred: 3.–9. razred     

Učiteljica: Martina Kern 

Naslov: Računalnik mi pomaga brati 

Vsebina: Pri obveznih in neobveznih predmetih računalništvo bomo z učenci spoznali 

orodja za pomoč pri branju, ki so v paketu Office. V urejevalniku besedil Word si bodo 

učenci, ki imajo disleksijo in druge težave pri branju, po svoje nastavili število vrstic, 

barvo ozadja in pisave, velikost pisave, območje branja in glasno brali s pomočjo 

računalnika.  

 

 

Razred: 6.–9. razredi – slovenščina in šolska knjižnica  

Učiteljice: Lejla Sirk, Polona Gašperšič, Anja Skubic, Jana Kovač  

Naslov: Branje je potovanje 

Vsebina: Pri pouku slovenščine bo vsak učenec od 6. do 9. razreda na začetku ure 

prebral zanimivo besedilo/odlomek/pesem po svojem izboru. Enkrat tedensko bomo 

skupaj brali. Uredili bomo knjižno izmenjevalnico. V knjižnici se bomo srečevali v 

bralnem klubu. Dejavnosti bodo potekale celo šolsko leto. 

 

 

Razred: 8. in 9. razredi – fizika, matematika     

Učiteljica: Neva Pogačnik  

Naslov: Beremo o znanosti 

Vsebina: Pri urah fizike in pri matematiki bomo uporabljali gradivo s področja znanosti 

(npr. iz časopisa Delo), iz knjig, revij ali informacije preko spleta. 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. 

Cilj glasnega interpretativnega branja je motivirati učence za poslušanje in doživljanje 

estetskega užitka ob branju in razumevanje vsebine prebranega besedila. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Razred: 8. in 9. razredi – zgodovina 
Učiteljica: Polona Sodnik 
Naslov: Zgodovinsko popotovanje v svet knjig 
Vsebina: Pri zgodovini je  razumevanje prebranega besedila zelo pomembno za 
pridobivanje in utrjevanje znanja, zato učence spodbujam k branju zgodovinske 
literature. Na začetku šolskega leta predstavim seznam priporočene zgodovinske 
literature, po predhodnem dogovoru pa lahko preberejo knjigo tudi po svoji želji. Na 
kratko napišejo svoje mnenje o knjigi in predstavijo zgodovinske okoliščine, ki so jih 
spoznali v prebranem delu.  
 
Razred: 8. b 
Učitelj: Marko Popit 
Naslov: Razred bere 
Vsebina: Med razrednimi urami in na drugih skupnih srečanjih bomo brali knjige. 
Prebrane knjige bodo izhodišča za pogovore. 
 

Razred: 9. a     

Učiteljica: Neva Pogačnik  

Naslov: Kaj berem 

Vsebina: Pri uri oddelčne skupnosti bomo imeli pogovor na temo: Kaj sem nazadnje 

prebral? Katera knjiga se me je najbolj dotaknila? Načrtujem, da bi bili taki pogovori 

del ur oddelčne skupnosti potekali celo šolsko leto.  

 

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 

 

 
 


