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ZAPISNIK 
SESTANKA TIMA ZA DVIG BRALNE PISMENOSTI 

 
OŠ Črna, 18. 3. 2016, 7.30, učilnica za slovenščino 
Prisotne: Cvetka Dimec, Mihaela Goltnik, Angela Jelen, Tea Rotovnik, Romana Košutnik, 
Irena Greiner 
Opravičeno odsotni: Milena Mesner, Marija Rus 
 
Dnevni red: 

1. Zaključek Bralne značke 
2. Druge spomladanske dejavnosti za dvig bralne pismenosti 
3. Razno 

 
K1.)  
Sklep: Zaključek Bralne značke bo 23. 5., in sicer pride v goste Anja Štefan. Mesec pred tem 
(aprila ob dnevu knjige) se bo izvedlo branje starejših mlajšim, prebirala pa se bodo dela te 
pisateljice, tako da jo učenci malo spoznajo. Prireditev ne bo le za učence, ki so brali za 
bralno značko, pač pa na zahtevo Anje Štefan za vse učence, ki naj bi jim bil njen nastop 
motivacija za nadaljnje branje.  
 
K2.) 
Sklep: Letos bomo izvedli še eno branje drugim, in sicer bodo za spremembo prišli mlajši brat 
starejšim. 
Sklep: Sodelovali bomo pri projektu Menjaj branje za sanje. Izmenjavo knjig bomo tokrat 
opravili znotraj razreda pri uri slovenščine. Tega dne bo v avli zopet pogrnjena miza s 
knjigami, ki si jih lahko učenci vzamejo, dežurni pa bo to zapisoval. 
Sklep: V ponedeljek bo dan poezije obeležen po ozvočenju, tako da bosta dva učenca prebrala 
dve pesmi: preprosti in spomladansko vedri, eno primerno mlajšim, drugo za mladostnike. 
(zadolžena I. Greiner) 
 
K3.)  
Sklep: V Gorenju imajo projekt, kjer retro hladilnike (z manjšo napako) podarijo šoli za 
uporabo za brezplačno izmenjavanje knjig. V njihovo čakalno vrsto se bo postavila tudi OŠ 
Črna. 
Sklep: V naslednjem šolskem letu pa bomo na šoli za izmenjavo in shranjevanje knjig najprej 
sami izdelali skrinjo (pri tehniki ob pomoči hišnika in poslikali pri likovni vzgoji) ter jo 
poimenovali bralna/knjižna skrinja. 
Sklep: 21. 5. 2016 gredo zlati bralci na prireditev na OŠ Prevalje, kjer bo srečanje s pisateljem 
in pesnikom Ferijem Lainščkom. 
 
 
Zapisala vodja projekta Bralna pismenost 
Irena Greiner 
 

Črna, 18. 3. 2016 


