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V letošnjem šolskem letu (2019/20) smo v aktivu slovenistk zopet izvedle interni projekt 
Bralna značka v srednji šoli. Ustavila nas nista niti karantena niti zaprtje knjižnic. Za 
opravljanje bralne značke se je letos odločilo 34 dijakov BC Naklo – Srednja šola. Ob 
koncu leta jo je uspešno zaključilo 30 dijakov.  

Uspešno so jo opravili naslednji dijaki in dijakinje:  

• DIJAKINJE ZAKLJUČNIH LETNIKOV: Nives Ambrožič (4. L), Mirjam Cukjati, 
Ana Teran, Andreja Zgonec (vse 4. N), Špela Pirš, Gaja Suhadolnik, Barbara 
Valter, Sara Vehovec (vse 3. J), Tina Korpič (2. K) 

• DIJAKI IN DIJAKINJE NEZAKLJUČNIH LETNIKOV: Jure Dovžan (1. F), Kaja 
Ahačič, Marija Baša, Ivana Gavranić, Nika Kalan, Eva Arh (vse 1. J), Vida 
Bukovnik (1. M), Ema Mermolja (2. B), Anja Mušič (2. E), Zala Koželj (2. F), 
Andreja Zupan (2. J), Živa Juvan, Maša Mladič, Klara Primožič (vse 2. L), 
Sabina Cankar, Ana Ivanc, Zoja Klinar, Pia Meze (vse 2. M), Nika Kosmač, Maja 
Zupančič (obe 2. N), Gaja Jezeršek (3. M) 

Dijaki v programu NPI so morali prebrati 4 knjige – dve po lastni izbiri in dve s 
priporočilnega seznama. V programih SPI in SSI so morali prebrati 6 knjig – 3 po lastni 
izbiri in 3 s seznama priporočene literature. Dijaki v programu Gimnazija so morali 
prebrati 9 knjig – 3 s seznama priporočene literature in 6 po lastni izbiri. 

Pri samostojni izbiri knjig se je zopet pokazalo, da dijaki raje posegajo po žanrski 

literaturi (npr. kriminalka/detektivka, ljubezenski roman, (znanstvena) fantastika). 

Zaradi tega smo se v aktivu tudi odločile, da dijake s seznamom priporočene literature 

spodbujamo k branju zahtevnejših del.  

Letos moramo posebej pohvaliti dijakinjo Saro Vehovec, saj je v enem letu prebrala 
in predstavila 69 knjig. S tem je postavila nov rekord v številu prebranih knjig v enem 
šolskem letu. Ustavila je ni niti korona, saj se je s svojo mentorico, profesorico Marijo 
Jerše, zaradi bralne značke slišala prek videoklicev.  

Prejšnji rekord je bil 50 prebranih knjig v enem letu in ga je leta 2017 postavila dijakinja 
Nives Ambrožič. Slednja je bralno značko uspešno opravila vsa štiri leta svojega 
šolanja na srednji šoli. 

Vsem dijakom in dijakinjam, ki so se (tudi) letos z veseljem spuščali v različne svetove 

med platnicami in bili pri tem zelo uspešni, iskreno čestitamo. 
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