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Zbrala in uredila: Mateja Tomažič Jakac 

NA NAŠI ŠOLI  
RADI BEREMO VSI! 



Poigrajmo se z naslovi knjig iz domače zbirke 

Iztok Stojanovič, 8. c 

Zala Birsa, 8. c 



Branje v karanteni ... 

V svoj pravljični svet je z Bongom 
odpotovala prvošolka Ela. 

Tia  rada bere sama, še 
bolj pa uživa v naročju 
svojih staršev in starejše 
sestre! 



Branje v karanteni ... 

Mama je že brala, sedaj bere Etien. 

Zalino branje s prekrasnim razgledom! 



Bralne spodbude  

"Časa za branje nikoli ne zmanjka!" 

Pika Rejc Mekota, 8. c 

Matija Burlin Mali, 9. c 

Knjiga je telovadba za možgane         
in tudi telo! 

"Vaje za moč s knjigo." 



“Ko si sam doma,                      
             ti knjiga družbo da!”  
 

       Promotorji branja in pripovedovanja 

Mara Kapel, 8. c 

Prvošolec Nik je z mamico 
ustvaril  poučno zgodbico o 

SMEŠKU.  
Nik in Smeško sta se skupaj 

naučila šteti in glaskovati ter 
še marsičesa drugega!   Klara Fiore, 9. c 

Posnetka sta objavljena na spletni strani šole  pri dejavnostih posameznega razreda. 



Beremo tudi učitelji 

Upsss, očitno ji je ponagajal pralni stroj,             
ker je to daleč od belega! 

Učiteljica Suzana se v sončku predaja 
ljubezenskim verzom Ferija Lainščka,  
Ne bodi kot drugi. 

Knjižničarka bere roman slovenske pisateljice 
Bronje Žakelj, Belo se pere na devetdeset! 



Učiteljica Nataša izkoristi vsak 
prosti trenutek za branje res 

obsežnih knjig, tokrat je na sončni 
strani Alp prebirala Steinbeckov 

roman, Vzhodno od raja. 

V 1. razredu berejo tudi veliki! Nocoj  
bereta učiteljica Vesna in njena hči – 
tako kot nekoč! Skupaj in v naročju! 



Dragi mladi bralci in sodelavci, gospa ravnateljica! 
    HVALA, da ste z branjem in poslanimi 
fotografijami ter posnetki tudi na daljavo in v 
spremenjenih okoliščinah obeležili svetovni dan 
knjige in NOČ KNJIGE 2020. 
Ponosna sem na vas! Vi ste pravi promotorji branja! 

knjižničarka Mateja 
Gospa ravnateljica sporoča: 
”Beremo vsi in vsepovsod!” 

Ni pomembno kje, s kom, kaj in kako ...  
                                           Pomembno je, da beremo! 

Branje se vedno obrestuje! 

Iskrene čestitke tudi 
našima oddelkoma         

5. in 6. razreda, ki sta 
sodelovala v bralnem 

tekmovanju BERIMO Z 
ROVKO ČRKOLOVKO! 

 
Šestošolcem je uspelo, 
da smo tudi letos med 

najboljšimi!  
Hvala vsem! 


