KAJ JE BRALNA ZNAČKA ?

Šolska bralna značka poteka v okviru Društva bralne značke Slovenije
(http://www.bralnaznacka.si). Je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k
branju in dviga njihovo bralno kulturo. Začelo se je pred več kot pol stoletja na
Koroškem, ko sta bralno značko osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor
Stanko Kotnik.
Gibanje za spodbujanje branja med mladimi se je hitro razširilo po
Sloveniji. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vanjo je
vključenih več kot polovica osnovnošolcev. Branje za bralno značko je dopolnilo
k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske)
knjižnice. Bralna značka spodbuja k branju, je bližja otrokom in mladim in tako
uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje in dviguje bralno pismenost
posameznikov in naše slovenske družbe.
Učenci od 2. do 9. razreda na naši šoli izbirajo med priporočenimi knjigami svojih
mentoric, ki jim predstavijo vsebino prebrane knjige.
Učenci 1. razreda pa si izbirajo poljubne, njim primerne slikanice,
ki jim jih pridno berejo starši. Vsebino slikanice povedo svoji učiteljici in ob
zaključku bralne značke dobijo priznanje.
Proti koncu šolskega leta (v mesecu aprilu ali maju) imamo vsako leto zaključek
bralne značke. Takrat povabimo na šolo slovenskega pisatelja ali pisateljico, ki ob
tej priložnosti pridnim bralcem naše šole podeli zaslužena priznanja.
Učenci, ki vseh devet let pridno berejo in osvojijo vsa priznanja, dobijo ob
zaključku devetega razreda posebno spominsko priznanje za zlato bralko oziroma
zlatega bralca in knjižno nagrado, ki jim jo podari Društvo Bralna značka
Slovenije.

Za predšolsko bralno značko pa svojim malčkom iz našega vrtca, iz
skupin metuljev in pikapolonic, pridno berejo starši. Z vzgojiteljicami enkrat
tedensko obiščejo šolsko knjižnico, si izposodijo slikanico, ki jim jo potem doma
berejo starši. Vzgojiteljicam v vrtcu povedo vsebino svoje najljubše slikanice in
ob zaključku bralne značke so tudi oni nagrajeni za poslušanje in sodelovanje.

Društvo Bralna značka Slovenije že nekaj let za začetek bralne značke podari
prvošolčkom slikanico, s katero jih želi spodbujati k sodelovanju. Letos je bila to
slikanica Slavka Pregla »SMEJALNIK IN CVILILNA ZAVORA«.

