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VODSTVU USTANOVE, UČITELJEM, KNJIŽNIČARJEM, MENTORJEM BRANJA                            
 

Spoštovani,   

na današnji praznični dan kulture vas z veseljem vabimo k sodelovanju! 

Pri Bralni znački, kjer se ob branju povezujemo že 60. bralno leto, vrsto let ugotavljamo, da  

število bralcev za bralno značko prav v vseh slovenskih regijah najbolj skokoma upade v 6. 

razredu osnovne šole (v času osemletke je bil upad največji pri isti starosti otrok, takrat torej 

pri petošolcih). Vzrokov za to je veliko, na nekatere dejavnike lahko bolj, na druge manj 

uspešno vplivamo.   

Podatki, ki nam jih vsako leto posredujete, vendarle kažejo, da ste ponekod pri ohranjanju 

interesa za branje pri šestošolcih uspešnejši. Zato smo se odločili, da k sodelovanju 

povabimo vse, ki menite, da lahko svojim kolegom predlagate metode, načine dela ali celo 

motivacijski model, ki vaše šestošolce uspešno nagovarja k branju pri bralni znački. 

Med predlogi, ki bodo prispeli na naslov Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS po e- ali 

navadni pošti do (vključno) ponedeljka, 3. februarja, bomo izžrebali dva (=dve šoli) in 

nagradili 50 šestošolcev »značkarjev« in njihovih mentorjev z vsake od izžrebanih šol. 

Rezultate bomo objavili 8. februarja na spletni strani in FB profilu Bralne značke. 

Kako lahko šole sodelujete? Prosimo vas, da nam pošljete razlago v obliki »motivacijskega 

pisma«, zakaj si prav vi zaslužite nagrado. Opišite, kako teče pri bralni znački (in spodbujanju 

bralne kulture širše) na vaši šoli uspešno delo s šestošolci, obenem pa razložite, kako oz. 

zakaj bi nagrada vaše učence še dodatno spodbudila. 

In nagrada? Ob podpori družbe Hofer bomo šestošolcem, bralcem BZ, in njihovim 

mentorjem z izžrebanih dveh šol pripravili prav poseben izlet po Ljubljani, ki ga drugače ne 

morejo doživeti. Seveda bomo nagrajencem omogočili tudi prevoz do Ljubljane. 

V pričakovanju vaših predlogov vas prijazno pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za ves trud 

in delo, ki ga vlagate v naše mlade bralce! 

      Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, 
      Manca Perko, generalna sekretarka 

Ljubljana, 3. 12. 2019 
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