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"Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo."  Mongolski pregovor 

Tudi v letošnjem šol. letu smo nadaljevali s tradicijo bralnih večerov oz. noči, in sicer  

 v četrtek, 22. 10. 2015, med 18. in 20. uro smo imeli 

bralni večer,  

ki bo  poleg pravočasno opravljene bralne značke vstopnica za aprilsko bralno noč. 

Učenci so s  svojo prisotnostjo imeli možnost sodelovati in aktivno ustvarjati 
 v naslednjih bralnih dejavnostih: 

 
 učenci od 2. do 5. razreda: Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon 

 
V domišljijski svet sodobne urbane pravljice Moj dežnik je lahko balon so skozi PowerPoint 
predstavitev pravljice v slovenskem in angleškem jeziku spoznavali osamljenost, 
nerazumevanje in  reševanje konfliktov v družini ter prijateljstvo in čudežno moč vsakdanjih 
predmetov. Vanjo so vstopili s pomočjo deklice Jelke, s katero so poleteli v mislih z vodeno 
vizualizacijo  in si tako oblikovali domišljijsko čutno predstavo.  Svoje razumevanje 
literarnega sveta, podobnega našemu svetu, so si ob skupinskem reševanju učnega gradiva  
izmišljali svoje domišljiske svetove in jih izrazili s kombinacijo risbe in jezika. Vseh 21 dežnikov 
učencev, ki so se udeležili bralnega večera, je ob zaključku postalo balon, odplavali so v svet 
prijateljstva. 

Mateja Vodenik, Maja Rauter, Majda Rojko 
 
 

 učenci od 6. do 9. razreda:PASTI MLADOSTNIŠTVA 
 

Bralni večer v tretjem triletju se je pričel s predstavitvijo učencev skozi sliko. Namen, da se 
drug drugemu predstavijo malo drugače, je v celoti uspel. Sledila je izdelava miselnega 
vzorca s pomočjo vodenih vprašanj na temo Pasti mladostništva, nato pa klepetalnica o tem. 
Ves čas so bralce obkrožale skrbno izbrane knjige, katere so učenci tudi z veliko 
radovednostjo brali, predvsem tiste o odraščanju. Za konec smo se z zanimivo igro 
(prečkanje mreže) preizkusili v koncentraciji in pozornosti. Bralnega večera se je udeležilo 18 
učencev. 

Jerica Peterka Golob 
"Najboljša knjiga je najboljša družba." Lord Chesterfield 

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« Tone Pavček         »Branje škoduje neumnosti.« (NMK) 


