
MOŽNOSTI ZA BRANJE IN OPRAVLJANJE BRALNE ZNAČKE 1. – 5. RAZRED 
 
 
Spoštovani učenci in starši, 

 

posredujemo vam nekaj podpore in informacij, ki vam bodo morda prišle prav pri delu doma in 

branju. Spodbujamo vas tudi, da od doma opravite bralno značko. 

 

Za BZ lahko »veljajo«: 

 

- knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih imajo še vedno 

doma), tudi če niso na priporočilnem seznamu; 

- pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imajo mladi bralci morda doma (Cicido, Ciciban, 

Zmajček, Kekec, Moj planet); 

- ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojejo, povedo … morda jih 

skupaj zapišejo, se jih naučijo …; 

- besedila in zapisi v jezikih družin, kjer ne morejo brati, pripovedovati v slovenščini; 

- za učence od 4.R naprej je zagotovo primerno reševanje Slovenskih knjižnično-muzejskih 

Megakvizov https://www.megakviz.si/novice/ - tudi reševanje kvizov upoštevamo pri BZ; 

- gradiva, ki so dostopna na spletu (v nadaljevanju boste našli kar nekaj poti in povezav). 

 

 

Tudi BZ lahko učenci seveda opravljate po e-pošti in drugih vzpostavljenih elektronskih poteh. 

Mlade bralce in njihove družine spodbujamo, da zapisujete, ocenjujete, komentirate prebrano. Berite 

skupaj, medgeneracijsko, izmenjujte si mnenja o knjigah … Recitacije lahko posnamete, komentarje 

prav tako … Pri BZ »veljajo« vsi likovni izdelki, zapisi, komentarji, zvočni posnetki … 

 

Priporočilnica 

V Priporočilnici so predstavljene najnovejše mladinske (tudi poučne) knjige. Objavljenih je že preko 

300 prispevkov, v katerih so predstavljene dobre knjige, ki jih lahko ponudite v branje svojim 

otrokom. Pri večini prispevkov boste našli tudi spodbude za branje in motiviranje mladih bralcev.  

 

Biblos 

Ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami. Na Biblosu je na voljo za 

izposojo kar 542 e-knjig za otroke in mladino:  

  e-knjige za otroke (274) 

 e-knjige za mladostnike (268) 

Za izposojo e-knjig v Biblosu je potreben vpis v eno od splošnih knjižnic. (Glej spodaj) 

 

https://www.megakviz.si/novice/
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
https://www.biblos.si/
https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke
https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-mladostnike


Osrednja Knjižnica Srečka Vilharja Koper vas vabi k obisku virtualne knjižnice. Odprta je 24 ur 

na dan in 7 dni v tednu, dosegljiva pa vam je s samo nekaj kliki iz varnega zavetja vašega doma.  

V času epidemije in posledičnega zaprtja vseh enot knjižnice so vsem prebivalcem omogočili 

brezplačno izposojo elektronskih in zvočnih knjig, časopisov in drugega čtiva. Pogoj za 

dostop do e-čtiva je le vpis v Knjižnico Koper, ki ga lahko uporabniki brezplačno opravite kar preko 

spleta. V knjižnico se včlanite tako, da izpolnete spletni obrazec, ki je na voljo 

na https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/sikkp/form. Po elektronski pošti dobite nato uporabniško ime 

in geslo, s katerima lahko dostopate do vseh gradiv in vsebin virtualne knjižnice Koper.  

Knjižnica je dostopna zgolj z enim klikom na http://www.kp.sik.si/elektronski-viri-191. 

 

Izbiro knjig si lahko olajšate z obiskom knjižničnega leposlovnega portala Dobreknjige.si. 

 

Spremljajte akcijo DIGITALNA SOLIDARNOST:  

https://digitalna-solidarnost.si/podjetja_in_brezplacne_ponudbe/. Na povezavi najdete seznam 

podjetji, ki ponujajo brezplačne storitve, ugodnosti ali rešitve za olajšanje življenja ljudi. 

Med drugimi sta na seznamu tudi založbi Mladinska knjiga ter Založba Rokus Klett, ki omogočata 

dostop do različnih elektronskih in interaktivnih gradiv. 

 

Druženje s knjigo in z družino je čudovito preživet čas! 

 

V pričakovanju našega ponovnega snidenja prav vsem pošiljamo topel objem! 

Učiteljice, učitelji in knjižničarki 

http://www.kp.sik.si/elektronski-viri-191
https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/sikkp/form
http://www.kp.sik.si/elektronski-viri-191
https://www.dobreknjige.si/
https://digitalna-solidarnost.si/podjetja_in_brezplacne_ponudbe/
https://www.ucimte.com/
https://www.rokus-klett.si/index.php?t=news&l=sl&id=1281

