
Projekt BRALNA PISMENOST na 

OŠ “Jožeta Krajca” Rakek, 

2013/2014 in 2014/2015

Pripravila: Tjaša Prudič 



2013/2014

 18 učiteljic

 5 učiteljic obiskuje delovna srečanja ZRSŠ 
(Tjaša Prudič, Martina Hiti, Patricia Verbič, Julija Bombač,  Anja Šircelj Istenič).

 6 srečanj v sklopu šolskega leta:

 1. sestanek (19. september 2013)

 2. sestanek (21. oktober 2013)

 3. sestanek (18. november 2013)

 4. sestanek (13. januar 2014)

 5. sestanek (3. marec 2014)

 6. sestanek (19. maj 2014)

 ZBORNIK



2014/2015

 18 učiteljic

 5 učiteljic obiskuje delovna srečanja 
(Tjaša Prudič, Emilijana Baraga, Nina Granfola, Karmen Petrič, Julija Bombač).

 3 srečanja v sklopu šolskega leta

 1. srečanje (5. november 2014)

 2. srečanje (4. marec 2015)

 3. srečanje (10. junij 2015)



Ideje za spodbujanje višje ravni bralne pismenosti



OPERATIVNI NAČRT

 RAZVOJ BRANJA Z RAZUMEVANJEM

 Samostojno delo učencev s pomočjo učbenika

 Uvajanje bralno učnih strategij v pouk

 Uvajanje nalog višjega nivoja bralne pismenosti

 RAZVOJ BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV

 POVEČAN INTERES/MOTIVACIJA ZA BRANJE

 Minute za branje

 Knjige v razredih, razredne knjižnice

 Priporočanje prebranih knjig sovrstnikom

 Spodbujanje bralne značke

 Obisk knjižnice v okviru OPB, pouka

 Spodbujati okolje k branju



RAZVOJ BRANJA Z 

RAZUMEVANJEM

SAMOSTOJNO DELO UČENCEV S POMOČJO UČBENIKA



Emiljana Baraga: Uvajanje samostojnega dela z 

učbenikom s pomočjo individualnih pisnih navodil



RAZVOJ BRANJA Z 

RAZUMEVANJEM

UVAJANJE BRALNO UČNI STRATEGIJ V POUK



Julija Bombač: Uvajanje miselnih vzorcev 

v vse faze pouka v 4. razredu



Urška Drobnič: 

Uvajanje sestavljanja kvizov



Vida Rovan, Teja Milharčič: Kar samostojno preberem, 

tudi razumem – preverjanje razumevanja po samostojnem 

branju neumetnostnega besedila

RAZVESELILA SVA MAMICO 

Mamica je praznovala rojstni dan. S sestrico Tajo sva se odločila, da ji kupiva 

darilo. Odšla sva v trgovino. Kupila sva ji vazo in prtiček. Ko sva prišla domov, 

je Taja odšla na travnik. Nabrala je šopek travniških cvetlic. Sam sem ostal 

doma. Z očkovo pomočjo sem pospravil sobo. Mamica se je vrnila iz službe. S 

Tajo sva ji dala darilo in ji voščila. Mamica naju je stisnila k sebi in naju poljubila.        

Lovro Tomažič

Besedilo je napisal Lovro.
DRŽI                         NE DRŽI

Lovro ima sestro Tejo. 
DRŽI                       NE DRŽI

V trgovini sta kupila vazo in šopek rož.
DRŽI                       NE DRŽI

Lovro in očka sta pospravila sobo.
DRŽI                       NE DRŽI

Taja je na travniku nabrala šopek cvetlic.
DRŽI                       NE DRŽI

Mamica se je darila zelo razveselila.
DRŽI                       NE DRŽI



Martina Hiti: Potovanje v deželo besed 
(preverjanje razumevanja po samostojnem branju neumetnostnega besedila)



Petra Mikše: Uvajanje 

bralno učnih strategij 

v pouk 

„Poslušam, rešim in 

narišem“



RAZVOJ BRANJA Z 

RAZUMEVANJEM

UVAJANJE NALOG VIŠJEGA NIVOJA BRALNE PISMENOSTI



Anita Šen: Pouk z raziskovanjem

Učenci na podlagi danih navodil in kemijskih pripomočkov 

izvedejo ZAHTEVNEJŠI poskus – izdelava sivkinega mila. 

Pri samem izvajanju poskusa je pomembno natančno branje 
navodil, saj le tako lahko ravnajo v skladu z varnostnimi 
napotki in s tem ne ogrožajo sebe ter drugih učencev. 
Obenem pa je natančno upoštevanje navodil in s tem 
postopkov dela pomembno pri končnem rezultatu oz. 

izdelku, ki ga bodo kasneje lahko tudi uporabljali pri osebni 
higieni. Sama ideja o zastavljanju problemskega vprašanja se 

je porajala na podlagi nenatančnega branja navodil 
učencev in s tem nepravilno odmerjanje ustreznih količin 
posameznih snovi. 



Irena Peteh Kranjc: Izdelava modelov 

s samostojnim iskanjem informacij



Tjaša Prudič: Razvoj kritičnega mišljenja 

v 7. razredu pri predmetu DKE

SKLEPANJE (napačno, pravilno,  utemelji)

Andrej pravi:  “Fantje so agresivni. Glavna igralka dekliške 
odbojkarske ekipe je zelo agresivna. Stavim, da je v resnici 
fant.”

Maja pravi: “Janez je skop. In vsi vedo, da so Gorenjci skopi. Torej 
mora biti Janez Gorenjec.”

Anja pravi:  “Veliko odličnjakov hitro bere. Toda jaz berem počasi. 
Najbrž ne bom nikoli odlična.”

Vir: Lipman, M. (2003). Harijeva odkritja. Filozofija za otroke. Delovni zvezek za izbirni predmet Kritično 
mišljenje za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Krtina.



Brigita Modic: Spodbujanje višjih oblik 

mišljenja: Narobe pravljica v 3. razredu



Karmen Petrič: Uvajanje višjih nalog bralnega 

razumevanja v 1. razredu: Zgodba o …



Anja Šircelj Istenič: 

Dramatizacija prebrane knjige



RAZVOJ BRALNIH ZMOŽNOSTI 

UČENCEV



Patricia Verbič: 

Potovanje v deželo črk



POVEČAN INTERES/MOTIVACIJA 

ZA BRANJE



Nina Granfola: Spodbujati interes za 

branje: Bralne minute v 1. razredu



Suzana Rebec: Branje v nadaljevanjih in 

bralni kotiček



Lea Sterle, Patricia Verbič: 

Noč knjige



Ozaveščeno 

razvijanje 

bralnih 

strategij.

Nove ideje in 

drugačne 

poglede.

Učenci so 

pridobili na 

samostojnosti, 

sodelovanju in 

širini znanja.

Učitelji so 

povečali 

ustvarjalnost 

pri poučevanju. 

Učitelji poznajo 

kompleksne bralno 

učne strategije in jih 

uporabljajo pri 

pouku.

Učenci se znajo 

samostojno učiti in 

se samostojno učijo.

Učitelji dajo 

več poudarka 

na delo z 

miselnimi 

vzorci.

Knjigobežnice.

Veselje do 

branja.

Večji obisk 

knjižnice. Učenci so bolj 

motivirani za 

samostojno 

branje 

dodatne 

literature.

Učenci 

širijo 

besedišče.

NAČRTNO 

ODKRIVANJE OTROK S 

SLABIMI BRALNO 

ZAPISOVALNIMI 

ZMOŽNOSTMI V I. triadi 

in iskanje oblik pomoči.


