
POROČILO KROŽKA BRALNA ZNAČKA 

 

Branje ljudi notranje bogati in nam spreminja življenje. 

Življenje dobi neko novo dimenzijo, ker se lahko vživljamo v 

življenja drugih ljudi. Zaradi knjig bralci postajamo strpnejši, 

razsodnejši, bolj samozavestni, zato je čas s knjigo v roki, tudi 

če je to le v poletnih mesecih, neprecenljiv. Kot mentorica 

krožka verjamem Pavčkovim besedam: »če ne bomo brali, nas 

bo pobralo.« V letošnjem letu se mi je kot somentorica 

pridružila tudi učiteljica Špela Camlek, v naslednjem letu pa 

smo si zadale nalogo, da bomo bralno značko izvajale vse 

učiteljice slovenščine. 

V šolskem letu 2016/2017 je krožek obiskovalo 10 dijakov, od 

tega jih je 7 bralno značko tudi v celoti opravilo, in sicer so to 

naslednje dijakinje:Lara Markelj, Nives Ambrožič, Ula Lavtar, 

Viktorija Peternel, Eva Gregori in Maša Repinc (vse 1. L) ter 

Hana Zupan iz 3.L. 

Dijaki so po lastni izbiri prebrali 9 knjig različnih žanrov in jih 

nato predstavili mentorici in ostalim »značkarjem«. Največ del 

je govorilo o najstniški tematiki, precej je bilo tudi kriminalk in 

ljubezenskih romanov. 

 

Zgodbe o težavah najstnikov in njihovim vstopom v resnični svet: 
 

 Isabelle Pandazopoulos: Odločitev 

 Giuseppe Catozzella: Nikole ne reci, da te je strah 

 Patrik Ness: Več kot to 

 Neli K. Filipić: Povej mi po resnici 

 Gayle Forman: Kamor je šla 

 Goran Vojnović: Figa 

 Annabel Pitcher: Rdeče kot kečap 



 John Green: Krive so zvezde 

 Delphine de Vigan: No in jaz 

 Jay Asher: Trinajst razlogov 

 

 
 

Zgodbe o neverjetnih ljubezenskih zgodbah v različnih časovnih 

obdobjih: 

 Susan Mallery: Poljub do popolnosti, Skoraj popolna, 

Ljubezen v popolnosti 

 Marina Fiorato: Hči Siene, Beneško naročilo 

 Julia Quinn: Vojvoda in jaz 

 Elizabeth Lowell: Neukročena 

 

 

In seveda ni šlo brez zgodb na vampirsko temo: 

 P. C. Cast in  Kristin Cast: Izdana, Zaznamovana (Hiša 

Noči) 



 

 
 

Kriminalne zgodbe 
 

 Chris Carter: Podobe smrti 

 Tadej Golob: Jezero 

Pred petimi leti je Petra Potočnik v enem šolskem letu 

»značkarjem«predstavila 35 knjig in tako postala najbralka leta 

2012. Nives Ambrožič se je odločila, da bo ta rekord »podrla«, 

kar ji je z lahkoto uspelo, kajti letos nam je predstavila kar 50 

del različnih žantov, za kar je prejela tudi knjižno nagrado, 

Tomšičev roman Grenko morje. 

 

 
 

 

 

 

 



In še besede naše najbralke, o tem, zakaj bere: 

»Branje je nekakšno potovanje. Vsaka knjiga je nekaj 

posebnega in edinstvenega. Škoda bi bilo, če bi pisatelji pisali 

knjige, le-te pa bi obležale nekje na policah knjigarn in knjižnic, 

prekrite s prahom. Branje je zame potovanje, želja po 

doseganju novega cilja, do konca knjige in njene zgodbe. Še 

ena misel za konec: "Nobena knjiga ni tako slaba, da ne bi bila 

za kaj koristna." Plinij« Nives Ambrožič, najbralka leta 2017 

 

Poročilo pripravila mentorica Marija Jerše 

 

 


