MEDGENERACIJSKO BRALNO TEKMOVANJE OŠ
TRZIN za učence, učitelje in starše
»Nobena zabava ni tako poceni kot branje in noben užitek tako dolgotrajen.« M.W.M.
Vabimo vse učence, njihove starše, stare starše in vse učitelje, da se pridružijo
tekmovanju.

TRAJANJE TEKMOVANJA:
Od 17. septembra 2021 do 2. aprila 2022

TOČKOVANJE:
• Odstotek opravljenih bralnih značk (BZ) pri učencih (100 točk, če jo
opravijo vsi. Če jo kdo opravi večkrat ali pa opravi še ekološko,
tujejezično, zgodovinsko, geografsko ali DDE se točke prištevajo)
• Odstotek opravljenih BZ pri starših ali starih starših (Štejeta največ dva
(stara) starša na učenca - največ 100 točk na oddelek.)
• Opravljena BZ razrednika in še enega učitelja na oddelek (Skupaj 100
točk.)

UČENCI BRALCI:
»Ljudje, ki so brali dobre knjige, so resnično doživeli več kot tisti, ki nočejo brati.«
S.I.H.
Berejo za »navadno« bralno značko, za ekološko BZ, za angleško BZ, za
francosko BZ, za nemško BZ, za zgodovinsko BZ, za geografsko BZ, za
državljansko BZ upoštevajoč navodila svojih mentorjev.

STARŠI BRALCI:
»Nobena knjiga ni vredna, da jo preberemo pri desetih letih, če ni enako (ali pogosto še
bolj) vredna, da jo preberemo pri petdesetih in še pozneje.« C.S.L.

Preberejo 5 leposlovnih knjig za odrasle ali mladino v slovenščini (Štejejo
priporočilni seznami za BZ od 6. razreda dalje, ki so objavljeni na domači strani
šole). Lahko izberete tudi iz seznama knjižnice Domžale (klikni).
Tudi vaši šolarji si lahko za vas, za namen branja za tekmovanje, izposojajo
knjige v šolski knjižnici.

UČITELJI BRALCI:
Tekmujejo na isti način kot starši.

NAGRADA:
Nagrajen bo oddelek z največ točkami in učenec, ki bo prebral največ BZ.

ZAKAJ BRATI?
»V knjigah je skrito veliko več zakladov, kot so jih zakopali gusarji na Otoku
zakladov… najboljše pa je, da lahko to bogastvo uživaš sleherni dan svojega življenja.«
W.D.
Bodimo našim otrokom dober zgled. Majhni otroci se ob branju sprostijo v
vašem naročju, malo večji vam lahko že glasno berejo in morda se lahko z
vašim najstnikom povežete ravno preko knjige, ki sta jo oba prebrala.

»Ko bereš klasično delo, v knjigi ne vidiš več, kot si prej. V sebi vidiš več kot prej.«
C.F.
Knjige so lahko orodje samospoznanja, krepijo osebnost in kvaliteto našega
razmišljanja. Beremo lahko za sprostitev, a knjige, ki od nas terjajo intelektualni
angažma, koncentracijo in napor, so lahko še bolj koristne.

»Sem del vsega, kar sem prebral.« J.K.
Več o razlogih za branje pa Miha Kovač v svojem delu Berem, da se poberem:
1. ČE ZNAŠ DOBRO BRATI, VIDIŠ IN SLIŠIŠ VEČ.
2. ČE BEREŠ, POZNAŠ VEČ BESED, ZATO LAHKO RAZMIŠLJAŠ O VEČIH STVAREH.

3. ČE DALJŠA BESEDILA BEREŠ S PAPIRJA, JIH RAZUMEŠ BOLJE, KOT ČE JIH BEREŠ
Z ZASLONA.
4. ČE UPORABLJAŠ ZASLONSKE TEHNOLOGIJE IN BEREŠ KNJIGE, SE NAUČIŠ
MISLITI NA DVA NAČINA.
5. ČE BEREŠ, LAŽJE RAZUMEŠ DRUGE LJUDI.
6. OTROCI, KI ODRŠČAJO V BEROČEM OKOLJU, SO V ŽIVLJENJU USPEŠNEJŠI.
7. MED BRALCI JE VEČ ZADOVOLJNIH IN USTVARJALNIH LJUDI KOT MED
NEBRALCI.
8. BRANJE JE NAPOR, A JE TUDI UŽITEK.
9. BRANJE V TUJEM JEZIKU JE OKNO V SVET, OD KODER VIDIŠ TUDI DOMOV.
10. Z BRANJEM KNJIG SE NAUČIŠ MISLITI Z LASTNO GLAVO

Spodbudno bralno okolje je ključno za vzgojo vseživljenskega bralca. To
pomeni, da:
•
•
•
•
•
•

Starši sami berejo.
Starši berejo svojim otrokom
Starši skupaj z otroki obiskujejo knjižnice.
Otroci pogosto dobijo v dar knjigo ali pa prejemajo knjižno žepnino.
Imajo družine doma svoje domače knjižnice.
Učitelji učence navdušujejo za branje, ker so tudi sami strastni bralci.

Obstaja seveda veliko razlogov zakaj ne bi brali, a tu smo za naše otroke in
njihovo dobro.

» V knjigah imamo zapisane vse človeške izkušnje. Lahko jih uporabljamo ali
zanemarjamo, kakor si želimo. Če jih uporabljani, lahko delimo pogum in vztrajnost s
pustolovci, miselni svet modrecev, vizije pesnikov in zamaknjenost ljubimcev in morda
celo ekstaze svetnikov.« B.B.

Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na telefonu 01/2350 656 ali
zgornjem elektronskem naslovu.
Hvala za sodelovanje, misli in priporočila.

Melita Rus
Šolska knjižničarka

