
 

 

OSNOVNA ŠOLA 
	 R N A  N A  K O R O Š K E M  

 

 

CENTER 142, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,  

TEL. 02/8704140   FAX 02/8704150 
E-MAIL: o-crna.mb@guest.arnes.si 
DAVČNA ŠT.: 98266225    

 

ZAPISNIK 
SESTANKA TIMA ZA BRALNO PISMENOST 

 
OŠ Črna, 16.4..2015, 7.30, učilnica za slj. 
Prisotne: Tea Rotovnik, Milena Mesner, Mihaela Goltnik, Romana Košutnik, Marija Rus, 
Irena Greiner 
Opravičeno odsotni: Angela Jelen, Cvetka Dimec 
 
Dnevni red:  

1. Branje starejših učencev mlajšim  
2. Izmenjaj knjigo 
3. Razno 

 
K1.) 
Sklep: V sredo, 22. 4. 2015, bomo izvedli branje starejših učencev mlajšim, in sicer 1. šolsko 
uro. Slavistke in učiteljice razredne stopnje pred tem izberejo knjige/besedila, slavistke 
določijo tudi dobre bralce s predmetne stopnje. Bralci (ob pomoči prisotne učiteljice) 
motivirajo učence in jim ob koncu branja postavijo kako vprašanje. 
K2.)  
Sklep: V četrtek, 23. 4. 2015, bo na OŠ izmenjava knjig. Učenci takrat (ali že prej) prinesejo v 
šolo eno ali več knjig, ki jih ne potrebujejo in bi jih bili pripravljeni podariti. Nekatere knjige 
bodo opremljene s posvetili (posvetila je že zbral in pripravil bralni krožek; odpisane knjige s 
POŠ Koprivna so tudi že pripravljene - Rotovnik). Akcija bo potekala od 8.30 do 12.45 v avli 
šole, za 1. triado pa ob črti zaupanja. Če kdo ne prinese knjige, si lahko kljub temu izbere eno 
od ponujenih in jo odnese domov. 
Sklep: Zadolžitve: obvestilo o tem (za objavo – večkrat po šolskem radiu, za šolsko spletno 
stran, za lokalno TV – Greiner; 6 plakatov z obvestilom in vabilom učencem po šoli – 
Rotovnik; reportaža, fotografiranje – mladi novinarji, fotografski krožek; dežuranje ob 
izmenjavi knjig – učenke bralnega in novinarskega krožka; poročilo/reportažo o tem, ker s 
tem sodelujemo v Unescovem projektu, bo podala M. Rus. 
 
K3.)  
Sklep: 20. 4. 2015 bosta šli na posvet v Slovenj Gradec v okviru Bralne pismenosti (Kako se 
pri pouku učimo iz klasičnih in kako iz i-učbenikov) Marija Rus in Tea Rotovnik. 
Na razpis Sončnica na rami smo prijavili naše delo (izkušnje, ideje, inovativnost, članki …), a 
nismo bili nagrajeni. Sklep: Pozanimali se bomo o nagrajenih inovativnih zamislih in morda 
katero od teh uporabili. 
 
Zapisala vodja projekta Bralna pismenost 
Irena Greiner 
                                                                                                                  Črna, 16.4.2015 
 
 


