
 

 
 
 

      
 

POLETNA BRALNA ZNAČKA  - 2018/2019 

 
 

Učenci in učenke od 6. do 9. razreda, (tisti, ki boste v naslednjem šolskem letu v teh razredih)  lahko berete za 

bralno značko med poletnimi počitnicami. Septembra 2018 boste kot dokazilo o prebranih knjigah prinesli 

izpolnjene liste, lahko pa se odločite tudi za klasičen način pripovedovanja po 17. 9. 2018. 

 

Knjige, ki jih boste izbrali, naj bodo tudi za vas nove. Knjige, ki ste jih že brali kot obvezno domače branje ali 

Bralno značko v prejšnjih leti, ne bodo veljale za prebrano knjigo.  
 

 

Pravila (počitniškega) branja za poletno bralno značko: 

 

prebrati morate 4 prozna del (lahko tudi dramskih; eno delo je lahko strokovno, eno delo je lahko 

pesniška zbirka);  

Nekaj namigov: 

 

 Letos  se je poslovil od nas ilustrator in pisec stripov Miki Muster. In kdo pravi, da stripi niso 

literatura? Preberite eno knjigo stripov tega umetnika z naslovom Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik.  

 

 Bi bili radi ekološki? Poznate zgodbe: Bistrica Kalščica, Otok modrih delfinov, Oblak, Strupena 

Brigita, Strup po e-pošti, Mobi Dick? 

 

 Letos  se bomo spomnili 100. obletnice smrti največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja in  

 510. obletnice  rojstva očeta prve slovenske knjige Primoža Trubarja. 

Spomin nanju bomo najlepše počastili s tem, da preberemo vsaj eno knjigo slovenskih avtorjev. 

Starejše ali mlajše generacije. 

Preberite zgodovinsko povest Josipa Jurčiča Jurij Kozjak ali Rada Murnika Lepi janičar. Veliko 

imamo sodobnih avtorjev: Bogdan Novak, Ivan Sivec, Slavko Pregl, Vitan Mal, Leopold Suhodolčan, 

Primož Suhodolčan, Desa Muck, Janja Vidmar … 

 

 

  

Če pa še vedno ne veste, kaj bi prijeli v roke, še nekaj namigov: 

o 6., 7. razred: založba DZS, zbirka Dober dan, roman!, 

                      založba Mladinska knjiga, zbirke: Pisanice, Knjigožer, Zlata knjiga, Zvesti prijatelji 

                       založba Miš, zbirka Srečanja 

o 8., 9. razred : založba Mladinska knjiga, zbirka Odisej 

                      Založba Miš, zbirka Zorenja 

 

Na spletni strani Društva Bralne značke Slovenije vas čaka še veliko zanimivih  naslovov,  poglejte tudi na 

povezavo fejstbukle.si. 

 

 
 

PRIJETNE POČITNICE VAM ŽELIM. 

Knjižničarka in mentorica bralne značke od 6. do 9. r. 

Vlasta Metlikovec 
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Ime in priimek učenca, razred:  ____________________________________ 
 

POLETNA  BRALNA  ZNAČKA 2018 

PROZNO/DRAMSKO/STROKOVNO BESEDILO/PESEM 

 

Pisatelj/-ica: (pesnik/-ca) ____________________________________ 

Naslov:     ____________________________________ 

Založba, kraj, leto izdaje: ____________________________________ 

Prevajalec/-ka:                          ____________________________________   

Knjižna zbirka (če je):                          _______________________________ 

Napiši nekaj besed o pisatelju/-ici  (pesniku/-ci) 

1. knjiga, 2. knjiga, 3 knjiga, 4. knjiga (obkroži) 

 

 Eno od zgodb/pesmi ilustriraj in dopiši vsebino ilustracije. 

 Eno od zgodb preoblikuj tako, da boš avtorju napisal pismo o prebranem, 

lahko mu sporočiš svoje mnenje o prebranem, lahko ga vprašaš kaj 

zanimivega. Ker je to pismo, naj ima zapis elemente pisma. Sestavek naj 

ima najmanj deset povedi. 

 Eni od zgodba dopiši še eno poglavje. Začne naj se z besedami : Čez sedem 

let…  

 Č e rad bereš pesmi, preberi eno pesniško zbirko slovenskega mladinskega 

pesnika/pesnice. V tem primeru si izberi tri pesmice in jih natančno razloži 

s svojimi besedami. 

  Lahko pa napišeš vsebino  prebranega dela  in dodaš še svoj komentar na 

prebrano ali le na del, ki ti je bil najbolj ali najmanj všeč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Ime in priimek učenca, razred:  ____________________________________ 
 

POLETNA  BRALNA  ZNAČKA 2018 

PROZNO/DRAMSKO/STROKOVNO BESEDILO/PESEM 
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Naslov:     ____________________________________ 

Založba, kraj, leto izdaje: ____________________________________ 

Prevajalec/-ka:                          ____________________________________   
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Napiši nekaj besed o pisatelju/-ici  (pesniku/-ci) 

1. knjiga, 2. knjiga, 3 knjiga, 4. knjiga (obkroži) 
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