
 

BRALNA ZNAČKA 2019/2020 

 

Bralna značka je gibanje, ki otroke spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Trudimo 
se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se 
spoprijateljili z njo. Želimo si, da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.  
 
Bralna značka se v šolskem letu 2019/2020 začne 17. septembra in konča 24. aprila. 
 
DA BOSTE OSVOJILI BRALNO ZNAČKO, JE POTREBNO prebrati določeno število knjig 
ter se udeležiti pogovora o njih.  

 Knjigo si za določen razred izberete iz nabora knjig, ki je primeren vaši starosti. 
 Če se boste odločili za pesniško zbirko, je le-to potrebno prebrati v celoti, se izbrano 

pesem naučiti na pamet ter jo predstaviti. 
 Če gre za knjižno zbirko, lahko izberete samo eno izmed knjig v njej. 

 
POGOJ za uspešen zaključek bralne značke je, da do 29. novembra 2019 predstavite 
prvo knjigo, do 4. februarja 2020 drugo, preostalo pa do 24. aprila 2020. 
 
Med prebrane knjige se ne priznava: 

 knjig, ki ste jih že prebrali v preteklih letih, 
 knjig, ki so vključene med obvezno domače branje in 
 knjig, po katerih so posneti filmi. 

 
Učenci od 6. razreda dalje lahko pogovor o prebranih knjigah opravite ob četrtkih, 6. 
šolsko uro. 
 
Vsako leto je nekaj učencev, ki na poti branja za bralno značko obupajo, kasneje pa jim je žal. 
Ob koncu osnovne šole, na valeti, je lepo dobiti priznanje za osvojenih devet let branja za 
bralno značko. 
Zato lahko sedaj bralno  značko opravite tudi za kakšno leto nazaj in zamujeno nadoknadite, 
vendar pod določenimi pogoji. 
1. Bralno značko za tekoče leto morate končati do 31. 12. 2019. 
2. Ko je izpolnjen zgornji pogoj, lahko kandidirate za opravljanje bralne značke za nazaj. 
3. Število prebranih knjig in pesmic mora biti dvojno, izbor knjig pa primeren vaši trenutni 

starosti. Če se npr. v 8. razredu odločite narediti bralno značko za 3. razred, boste seveda 
brali knjige za 8. in ne 3. razred. 

Vabljeni vsi, tudi tisti, ki vam morda manjka več kot eno leto. 
 
Na voljo so vam tudi priporočilni seznami, ki naj vam bodo zgolj v orientacijo, sicer pa lahko 
berete tudi knjige izven teh seznamov. 
 
Želim vam uspešen skok v novo bralno sezono.  
 
 
                                                                                                               Mentorica BZ: 

 Andrejka Horvat, učiteljica slovenščine 
 
 
 



 

 


