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S knjigo v svet
Ob 60. obletnici Bralne značke
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POTEPUH
Obišči in razišči Koroško:
1. Prevalje in OŠ Prevalje, kjer se je rodila Bralna značka. V
šoli je razstavljena zbirka gradiva o Bralni znački, pred šolo
je kip krojačka Hlačka; v parku v središču mesta so kipi ljudi,
pomembnih za kraj, Koroško in za vse Slovence. Med njimi sta
tudi Stanko Kotnik in Leopold Suhodolčan, ki sta zasnovala
naše bralno gibanje.
http://www.prevalje.si/Turizem/Spominske-sobe-in-zbirke
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prevalje
2. Kotlje in Prežihovo bajto – spominski muzej Prežihovega
Voranca, pisatelja, po katerem se je imenovala prva bralna
značka – Prežihova bralna značka. Na pokopališču v Kotljah je
grob Prežihovega Voranca.
http://www.kotlje.si/prezihova-bajta/
https://www.kpm.si/razstave/prezihova-bajta-spominskimuzej-prezihovega-voranca/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEihov_Voranc
3. Ravne na Koroškem in Koroško osrednjo knjižnico dr.
Franca Sušnika; v knjižnici imajo urejene spominske sobe
pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, mladinskega
pisatelja Leopolda Suhodolčana ter knjižnico slavista in
etnologa dr. Franca Kotnika.
https://www.rav.sik.si/domoznanstvo/spominske-sobe

4. Spodbude za branje:
- Zakaj stoji pred šolo Prevalje kip krojačka Hlačka? (književni
junak Leopolda Suhodolčana, narejen je po ilustraciji Marlenke
Stupica). Mlajšim sestricam in bratcem ali učencem nižjih
razredov na šoli preberite zgodbice o krojačku Hlačku!
- Poznate Solzice, zbirko črtic Prežihovega Voranca? Preberite
vsaj črtico, ki je dala naslov celotni zbirki. Kaj so »solzice«, kako
jih še imenujemo?
- Katera književna dela Leopolda Suhodolčana poznate? V
(šolski) knjižnici poiščite vse njegove knjige, razdelite si jih
med seboj, vsak naj prebere vsaj eno in poročajte; tako boste
spoznali vsa njegova dela.
- Poznate Primoža Suhodolčana in njegove knjige? Primož
Suhodolčan, sin Leopolda Suhodolčana, je prav tako mladinski
pisatelj. Katere njegove knjige bi priporočili v branje sošolkam
in sošolcem?
- Ko je bil Primož še otrok, je bil očetu pisatelju Leopoldu
Suhodolčanu »model« za zgodbice v Sedem nagajivih in Peter
Nos. Mlajšim sestricam in bratcem ali učencem nižjih razredov
na šoli preberite nekaj teh zgodbic.

RADOVEDNEŽ
1. Po prvi – Prežihovi – bralni znački je nastalo po Sloveniji
več bralnih značk, ki so se imenovale po slovenskih pesnikih
in pisateljih: raziščite, ali se je tudi bralna značka na vaši šoli
imenovala po kakšnem slovenskem književniku! Če DA:
po katerem? Poznate njegova dela? Preberite vsaj eno od
njegovih knjig!

6. Kaj pa v splošni knjižnici?
a) So tam na vidnem mestu priporočilni seznami knjig za
bralno značko v OŠ, morda seznami po posameznih triletjih?
b) Ali v splošni knjižnici najdete spodbude za branje odraslih?
Morda kakšno obliko »bralne značke za odrasle«?
c) Ali v vrtcu v vašem kraju spodbujajo družinsko branje? Imajo
kakšno obliko »predšolske bralne značke«; morda s kakšnim
simpatičnim imenom?
d) Ali v lokalni splošni knjižnici izvajajo še kak drug, podoben
bralni projekt za otroke/mlade?
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2. Bralna značka združuje in povezuje različne generacije;
stare starše, starše, otroke in vnuke. So vaši stari starši in starši
brali za bralno značko? Povprašajte jih, če morda še hranijo
kakšno kovinsko značko ali priznanje.

5. V šolski knjižnici preglejte, kako je s spodbudami za branje
pri bralni znački. Ste našli kakšen plakat, priporočilni seznam
knjig … kaj drugega?

3. Mentorji bralne značke skupaj z bralci sestavljajo širše
priporočilne sezname knjig, ki niso obvezni, so pa v pomoč pri
izbiri knjig za branje.
a) Sestavite takšen priporočilni seznam knjig skupaj s svojim
mentorjem.
b) Sestavite ga sami, s knjigami, ki so vam všeč.
c) Se seznama razlikujeta? Če DA, kako in zakaj?
d) Pogovarjajte se o pomenu branja in pomenu Bralne značke.
Zakaj naj bi brali? Je branje v času digitalnih medijev sploh še
potrebno?
e) Naredite kratke video posnetke, ki nagovarjajo k branju.
f ) Organizirajte okroglo mizo (lahko tudi po zoomu) in se
skupaj z mentorji dogovorite, kako bi lahko bralna značka
potekala pri vas. Kaj zanimivega predlagate mladi bralci?
g) Povabite avtorja. Kakšno obliko srečanja predlagate? Katere
programe pa bi uporabili za virtualna srečanja?
4. Kdo je zlati bralec?
Zlati bralci, ki berejo za bralno značko vsa leta, ob koncu
osnovne šole prejmejo v dar knjigo iz zbirke »Zlata bralka, zlati
bralec«. Katere knjige bi želeli prejeti v dar? Napišite naslove.
https://www.youtube.com/watch?v=7BtHuRxQyJU

7. Ste že slišali za medgeneracijsko branje? Ali kakšno obliko
medgeneracijskega branja poznate tudi na vaši šoli? Ali veste,
da je medgeneracijsko branje tudi to, da berete svojim mlajšim
bratcem in sestricam, dedkom in babicam?
Tilka Jamnik

