
Iskreno o projektu Branje knjig razsvetljuje glavo 

Polletno poročilo ne zajame duha našega projekta – zato sem se odločila, da bom kljub temu 

poskusila na kratko ujeti dogajanje, kakor smo si ga že na začetku zastavili in mu ostajamo 

zvesti. V formalni inovacijski projekt je namreč vpet le njegov delček. 

Za kaj gre? V resnici je naše temeljno vodilo dvig bralne pismenosti, še posebej višjih ravni 

(analize, sklepanja, sinteze, vrednotenja ...), kar se je glede na raziskave PISA pokazalo kot 

občutljiva točka slovenskega šolstva. 

Pereče teme se je ob podpori vodstva lotil ožji tim učiteljic, ki je sestavljen tako, da čim bolj 

celostno pokriva vse šolsko življenje (prva triada, druga triada, tretja triada, knjižnica, 

podaljšano bivanje, družboslovje, naravoslovje in specialna pedagoginja).  Ena izmed nalog 

ožje ekipe je tudi spodbujanje in pridobivanje ostalih učiteljev, da nam pomagajo k 

uresničitvi zadanega cilja, za pomoč in podporo pri našem prizadevanju pa smo se obrnili 

tudi na starše. 

Pot do izboljšanja stanja glede bralne pismenosti ne more biti kratka, zato smo si zadali 4 

področja delovanja: 

1. Dvigniti priljubljenost branja, različna besedila prinesti k bralcem, tudi tistim manj 

zainteresiranim (člani delovne skupine kot promotorji branja). 

2. Zagotoviti podporo učiteljem pri implementaciji bralno-učnih strategij v pouk večine 

predmetov v vse razrede s posebnim poudarkom na razbiranju posrednih sporočil 

besedila, lastnem vrednotenju učenca, argumentiranju (za doseganje zahtevnejših 

taksonomskih stopenj). V ta namen smo uredile zavihek v e-zbornici. 

3. Podpreti ostale učitelje pri njihovem poučevanju v zvezi z bralno pismenostjo, jih 

opogumljati in spodbujati. Člani projektne skupine pogosteje v svoji sredini 

spregovorijo o bralni pismenosti, skušajo zaznati težave, s katerimi se učitelji 

srečujejo pri svojem delu ter opogumljajo sodelavce, da bi bili pripravljeni primere 

dobre prakse širiti med ostale ter jih morda pokazati tudi zunanjim sodelavcem. 

4. Izdelava orodij, instrumentov, preizkusov za preverjanje bralne pismenosti v vseh 

razredih (večina kot sprotno spremljanje, tudi vaje, dva preizkusa letno v vsakem 

razredu pa bosta namenjena merjenju in analizi rezultatov).  

V naših akcijskih krogih tako razvijamo vsa štiri področja (vendar ne vsi člani vseh), saj se 

nam zdijo nujna za dolgoročen uspeh. Mislim, da smo kar uspešni, saj se nam je pri 

posameznih 'akcijah' pridružilo mnogo ostalih učiteljev. 

 

Iz vseh navedenih 4 področij smo v tem 'krogu' naredili mnogo dela: 

1. Vsi člani skupine smo si močno prizadevali biti uspešni promotorji branja. K temu 

področju so najbolj množično pristopili tudi drugi učitelji naše šole. Izdelala sem 



razpredelnico aktivnosti, v katero so učitelji večinoma vpisali svoje aktivnosti v zvezi z 

dvigom priljubljenosti branja pri naših učencih in tudi druge dejavnosti v zvezi s 

projektom. Naj naštejem le nekaj izvedenih: 

 Izdelava bralnega kotička (bralno drevo s policami-vejami so izdelali učenci dveh 

izbirnih vsebin obdelave gradiv les in likovnega snovanja, svečanost ob odprtju so 

pripravili nadarjeni učenci), na katerem je učencem v šoli dosegljivo dnevno 

časopisje, revije za mlade, poučne revije, zabavno branje ter leposlovje. 

 Bralni odmori v tednu otroka, tedenske bralne urice v knjižnici, knjižnično-muzejski 

mega kviz, glasovanje za mojo NAJknjigo, priprava tematskih knjižnih razstav, stenčas 

na šolskem hodniku s predstavljenimi novitetami in dobrimi knjigami, starejši berejo 

mlajšim. 

 Dolgo branje pri pouku in na taborih, v šolah v naravi (npr. 9. razred: Čas čudežev – 

tema begunstva v povezavi s preteklostjo in sedanjostjo). 

 Podaljšano bivanje: Bralni nahrbtnik (branje, ki povezuje dom in šolo, sledijo mu 

mnoge poustvarjalne aktivnosti), Praznična čajanka s starši. 

 Posnetek stanja o bralnih navadah. 

 Vedenjsko-kognitivna metoda branja (učiteljica DSP). 

 Izdelava zvočnega učbenika (celoten razred ga prostovoljno sproti izdeluje za svojo 

sošolko z disleksijo, dosegljiv je seveda tudi ostalim učencem, drugo leto ga bo še 

posebej vesel močno slaboviden učenec, učiteljice petega razreda pa ga bodo 

uporabljale tudi za krepljenje slušnega razumavanja, ki je v širšem smislu tudi del 

pismenosti. 

2. V e-zavihku so za učitelje zbrane teoretične in praktične vsebine, ki so dosegljive na 

spletu. Z njimi si lahko pomagajo pri pripravi ustreznih vprašanj, navodil, nalog ... ki 

učence spodbujajo k sklepanju, argumentiranju ipd. Seznanijo se lahko z bralno-učnimi 

strategijami, s katerimi učence spodbujajo k aktivnemu delu v razredu in doma.  

3. V pogovorih z ostalimi učitelji pogosto silimo k razmisleku o bralni pismenosti – vsak 

izmed članov skupine v svojem krogu (glede na aktive). Tako se dejavnosti v zvezi z 

bralno pismenostjo resnično širijo v vse razrede šole (ne le tiste, v katerih delujemo člani 

skupine). Učiteljica Mateja Vrtar (matematika), si je tako letos s sedmošolci zadala cilj, da 

iščejo čim več različnih poti reševanja posameznih matematičnih 'problemov', jih 

utemeljujejo in preverjajo, spet z drugim razredom pa izvaja vzorčenje – učenje sklepanja 

iz konkretnega na splošno ter nato zapis pravila, pišejo geometrijske nareke ipd. in s 

svojo prakso ter ugotovitvami seznanja tudi ostale članice aktiva.   

4. Pri četrti točki našega delovanja so bile narejene obsežne spremembe glede na naš 

začetni načrt – sprva je bilo mišljeno, da bomo dvakrat letno v vsakem razredu s 

preizkusoma preverjali bralno pismenost. Predvsem je bil poudarek na večletnem 

opazovanju, s čimer smo si obetali potrditev, da bodo naša prizadevanja obrodila sadove 

in se bo (predvsem višje ravni) bralna pismenost naših učencev izboljševala.  



Skozi čas se je v teh mesecih pokazalo, da je dosti bolj smiselno poudarek delovanja 

premakniti k sprotnemu delu – izkazovanju bralnega razumevanja, analiziranja, 

sintetiziranja, vrednotenja ... na primer pri t. i. malih sprotnih preverjanjih, ki niso 

ocenjena, vendar nujno opremljena s povratno informacijo. Ne gre pa le za pisno, temveč 

tudi za ustno komunikacijo v učnem procesu, prilagojene so domače naloge, delo 

učencev v e-učilnici ipd. V nekaterih segmentih torej združujemo naš cilj izboljševanja 

bralne pismenosti s konceptom formativnega poučevanja. K temu bomo spodbudili tudi 

ostale učitelje. 

Kljub vsemu pa želimo morebitni napredek tudi zasledovati s testi, zato smo se odločili (s 

soglasjem staršev) za izvedbo preizkusa bralne pismenosti dvakrat v vsakem razredu – ob 

začetku (letos ob polletju) in ob koncu posameznega razreda. Od prvega do tretjega 

razreda bomo izvedli Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev (Sonja Pečjak, Lidija 

Magajna, Nataša Potočnik); od četrtega do devetega razreda pa preizkuse, ki smo/jih 

bomo izdelali sami na podlagi besedil iz učbenikov, NPZ-jev in besedil iz javnih občil. 

Rezultate bomo spremljali vsaj nekaj let. 

Naš projekt je torej usmerjen v izboljševanje bralne pismenosti, ima pa tudi veliko 

dodano vrednost – učitelji šole so mu naklonjeni in so v veliki meri prostovoljno 

pripravljeni pomagati pri uresničtvi cilja.  
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