Navodila za Kranjčevo bralno značko v šol. letu 2020/2021 na OŠ Odranci
od 1. do 5. razreda
Za Kranjčevo bralno značko je treba v šolskem letu 2020/21 prebrati:
1. r: dve pravljici in deklamirati eno pesmico z dvema kiticama;
2., 3. r: tri pravljice in deklamirati eno pesmico s tremi (2.r.) oz. štirimi (3.r.) kiticami;
4., 5. r: tri knjige in ena deklamacija.
Priporočilne sezname oz. ideje, kako priti do knjig, najdeš v prilogi.

Prebrano knjigo kot tudi pesmico predstaviš ustno. Lahko se odločiš da:
- svoje pripovedovanje posnameš in posnetek posreduješ na e-naslov knjižničarke;
- pripoveduješ v živo preko videokonference (za termin se zmeniš s knjižničarko preko e-pošte)
e-naslov knjižničarke: alenka.barbaric@os-odranci.si
Pri pripovedovanju poveš:
1. in 2. r: obnovo pravljice;
3., 4. in 5. r:
- naslov knjige,
- avtorja,
- glavne osebe,
- kraj in čas dogajanja,
- kratko obnovo,
- zakaj bi knjigo priporočil v branje drugim.

mentorica Kranjčeve bralne značke na OŠ Odranci od 1. do 5. r: Alenka Barbarič Jovanović
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od 6. do 9. razreda
Da ponovimo! Za Kranjčevo bralno značko je treba v šolskem letu 2020/21 prebrati:
6. r: tri knjige in ena pesniška zbirka (pesniško zbirko prebereš in si izbereš eno deklamacijo);
7., 8. in 9. r: štiri knjige in ena pesniška zbirka (pesniško zbirko prebereš in si izbereš eno deklamacijo).

Priporočilne sezname oz. ideje, kako priti do knjig, najdeš v prilogi.

Knjigo lahko predstaviš pisno ali ustno (pesniška zbirka oz. deklamacija samo ustno).
Napišeš (poveš) naslov avtorja in knjige, obnovo ter oceno (mnenje o prebranem).
Lahko si pomagaš z naslednjimi vprašanji:
-

Kje in kdaj se je zgodba dogajala?
Kaj je bil osrednji dogodek v tvoji zgodbi?
Opiši glavnega junaka ali junake v knjigi.
Kaj ti je bilo najbolj všeč / česa v knjigi nisi pričakoval-a?

Pri pisnem dokazu lahko dodaš še: lepe misli in ilustracijo.

Bralno značko lahko pišeš v zvezek, poslikaš in pošlješ dokaz (pisno ali posnetek) učitelju slovenščine na elektronski naslov:
nino.gumilar@os-odranci.si.
Individualno pa se lahko zmeniš tudi za pripovedovanje preko videokonference, za kar se prej najaviš.
Učenci, ki se udeležijo Cankarjevega tekmovanja, imajo v tekočem šolskem letu za prebrati eno knjigo manj.
Bralno značko je treba opraviti do konca letošnjega šol. leta. Pa ne pozabite: »Kdor bere, vidi dvakrat dlje. Uživajte v branju.«

mentor Kranjčeve bralne značke na OŠ Odranci od 6. do 9. r: Nino Gumilar
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Za BZ lahko »veljajo«:
- knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih imajo še vedno doma), seveda tudi tiste, ki niso
na bralnih seznamih;
- pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imajo vaši mladi bralci morda doma;
- 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 otroke od drugega triletja naprej je primerno tudi reševanje Slovenskih knjižnično-muzejskih Megakvizov
https://www.megakviz.si/novice/;

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

(Povzeto po spletni strani Društva Bralna značka.)
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PRILOGA (Besedila za BZ, ki so dostopna na spletu):
Priporočilnica: Katere knjige so ustrezne za branje? Seznam več kot 300 knjig za branje po starosti in temi.
Nasvet: »Beri besedila, ki te veselijo, pritegnejo, če pa nisi prepričan, se posvetuj z mentorjema bralne značke.«
-

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
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Biblos: Ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami. Na voljo za izposojo kar 542 e-knjig
za otroke in mladino: Za otroke in mladino (542).
Za izposojo e-knjig v Biblosu je potreben vpis v eno od splošnih knjižnic.
-

https://www.biblos.si/
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Audiobook Slovenija:
- https://www.audibook.si/
Če si preneseš aplikacijo, lahko 90 dni brezplačno poslušaš knjige.
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Brezplačne knjige so dostopne tudi na:
- Digitalni knjižnici Slovenije: http://www.dlib.si/ in
http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dGenija%27&fpublisher=Genija&faccess=public&pageSize
=100
(Slovensko leposlovje – primernejše za učence predmetne stopnje)

Tu najdeš brezplačne e-knjige slovenskih pisateljev in pesnikov, ki jih lahko bereš tudi v PDF.
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- Zbirko leposlovne klasike zbrana na Wikivirju:
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika
Besedila, ki so prostodostopna in urejena, so označena z modro barvo.

Vir slike: bralnica.com
- Uporabna je morda tudi povezava spletne strani Bralnica: https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacneknjige-na-spletu-25-virov-kjer-si-lahko-brezplacno-preneses-knjige/ in predlogi, kdaj in kako je najboljše brati:
https://www.bralnica.com/aktualno/zima-je-najboljsi-cas-za-branje/
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- priporoča se tudi branje poljudnoznanstvenih revij, kot so: revija Pil: https://www.pil.si/, revija
Gea: https://www.mladinska.com/gea, revija Moj planet: https://www.mladinska.com/moj planet/domov

Pil: revija za ciljno skupino od 9. do 15. leta (e-verzija: Brskaj po člankih)

Gea: Izvirna slovenska revija za radovedne bralce vseh starosti.

Na spletu, ali v kolikor imaš doma katero
izmed teh revij, prebereš najmanj tri
članke in pripoveduješ ali zapišeš, kaj
novega si prebral ali izvedel.

Za učence prve triade je za branje
primerna tudi revija Ciciban.

Revija Moj planet: za bralce 8+.
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Primerno za mlajše bralce je še tudi:
- Wikivir slovenske pravljice: https://sl.wikisource.org/wiki/Seznam_slovenskih_pravljic
Pravljice, ki so prostodostopne, so označene z modro barvo.
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- E-knjige Argeta Junior: https://eknjige-junior.si/#books (e-knjige za otroke od 4. do 9. leta starosti, namenjene razvoju
otrok)

- Zbirka Čebelice: https://4d.rtvslo.si/arhiv/%C4%8Debelice (najstarejša slovenska knjižna zbirka pravljic v zvočnem formatu)
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-

Oddaja Lahko noč, otroci: https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice

- Radijske igre za otroke: https://otroski.rtvslo.si/rio/oddaje
- Lahkonočnice (zvočne slovenske pravljice za lahko noč, 1. in 2. triada)
https://www.lahkonocnice.si/pravljice?gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsAB

-Časoris: https://casoris.si/ (prvi spletni časopis, namenjen učencem od 1. do 6. r)
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