
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 

 

Na naši šoli bodo v tednu slovenske  knjige od 18. – 22. aprila 2016,  potekale tri 

aktivnosti: 

 

 18. april 2016: »Bralni maraton«, za učence od 1. do 9. razreda.  

Učitelji bodo pred začetkom vsake ure namenil  5–10 min glasnemu  branju iz 

poljubno izbrane knjige po njihovem izboru ali izbiru učencev. 

Bralnemu maratonu se bo priključilo tudi tehnično osebje. Čistilke, hišnik ter 

kuharice bodo v svojem delovniku namenili nekaj minut za branje.  

 19., 20. in 21. april 2016 : »Podari knjigo prijatelju«  - knjižni sejem v 

šolski avli.  

 

Otroci  bodo lahko prispevali knjigo za knjižni  sejem in si izbrali drugo knjigo.  

Učenci I. triade bodo  ob obisku prejeli Ciciban ter Cicizabavnik, učenci II. in 

III. triade pa Pil in Moj planet. S podarjenimi revijami nam bo Mladinska knjiga 

popestrila in obogatila knjižni sejem. 

 

22. april 2016: »Bralni večer« v šolski knjižnici za učence od 1. do 9. 

razreda. 

Učenci od 1. do 4. razreda   se bodo lahko v sklopu projekta Noč knjige 

2016 udeležili  bralnega večera od 16.00 do 17.30,  učenci od 5. do 9. 

razreda pa od 18.00 do 21.00.  

 

 

Mojca Sovič, vodja projekta Bralna pismenost 

 

 

 

Spletne povezave :  

Noč knjige 2016 -   http://2016.nocknjige.si/ 

PRIJAVNICA  (spodaj) 



V sklopu projekta Noč knjige 2016, se lahko učenci udeležijo 

bralnega večera, ki bo v petek, 22. aprila 2016,  v šolski 

knjižnici: 

 od 1. do 4. razreda od 16.00 do 17.30,   

 od 5. do 9. razreda od 18.00 do 21.00. 

Prijavnico oddajte razredničarki.  S seboj lahko prinesete 

blazino, vzglavnik in veliko bralne volje.  

 Več o tem si lahko preberete na spletni strani naše šole. 

 

                                                 Naj živi knjiga!    Naj živimo bralci! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIJAVNICA ZA BRALNI VEČER 

 

Spodaj podpisani prijavljam svojega otroka  

__________________________________ iz _________ razreda  

na bralni večer, ki bo v petek, 22. aprila 2016.  

 

       Podpis staršev: __________________________ 

 

     

 

 


