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POROČILO O BRALNEM SREČANJU 
(dve srečanji) 

 
 

1. Ustanova in kraj srečanja ..OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica ………….............................................. 

2. Koordinator-ica ….Gabriela B. Blokar........................................................................................................ 

3. Datum srečanja: ...19. 10. 2015.................................................................................................................. 

4. Število udeležencev: število mladih ...19........ število odraslih .........14.................................................. 

            (staršev ..... učeteljev ..14,  katerih)  

5. Prebrali in pogovarjali smo se o branju in bralni znački – Kaj berejo učitelji in kaj učenci? 

6. Kaj so povedali mladi: Na druženje z učitelji je prišlo lepo število učencev predmetne stopnje. Z 

velikim zanimanjem so prisluhnili učiteljem, ki so jim pripovedovali o svojih izkušnjah z bralno 

značko, o svojih srečanjih s knjigami in o različnih bralnih užitkih. Najbolj jih je fasciniral učitelj 

športne vzgoje, ki je strasten bralec fantazijskih zgodb (Igra prestolov) in zgodovinskih romanov. Ker 

nam je zmanjkalo časa, da bi si povedali vse, so me učenci prosili, da se srečamo še enkrat. V 

drugem delu so učenci zelo resno in poglobljeno govorili o svojih izkušnjah z branjem in o svojih 

bralnih poslasticah. Želijo si še podobnih pogovorov. 

7. Kaj so povedali odrasli: Na povabilo na delavnico se je odzvalo kar nekaj učiteljev, z nami pa je bila 

tudi ravnateljica. Zelo odkrito so pripovedovali o svojih izkušnjah z bralno značko v osnovni šoli, o 

svojih prvih knjigah in o knjigah, ki jih zdaj najraje berejo. Z zanimanjem so prisluhnili učencem, ki so 

jih s svojim bralnim seznamom in predlogi prijetno presenetili.   

8. Vtis koordinatorja-ice: Tako iskrenega pogovora o branju in knjigah med učenci učitelji nisem 

pričakovala. Vse je potekalo spontano, kot da bi drug drugemu morali povedati, kaj jih vleče h 

knjigam. Pogovor je potekal na ravni bralec bralcu. Presenetilo me je tudi, da se je toliko učiteljev in 

učencev odzvalo vabilu. Želja učencev, da se srečamo vsaj še enkrat pa je že sama po sebi dokaz, da 

smo na pravi poti. 
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9. Bi nam radi povedali še kaj: Z vašo spodbudo sem doživela še eno lepo izkušnjo povezano z branjem. 

Hvala ga. Tilka.  

 

     


