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BRALNA ZNAČKA V SREDNJI 
ŠOLI – 

ker radi beremo 

V letošnjem šolskem letu (2021/22) smo v aktivu slovenistk zopet izvedle krožek Bralna 
značka v srednji šoli. Za opravljanje bralne značke se je letos odločilo 40 dijakov 
BC Naklo – Srednja šola, ob koncu leta jo je uspešno zaključilo 28 dijakov.  

Uspešno so jo opravili naslednji dijaki in dijakinje:  

DIJAKINJE ZAKLJUČNIH LETNIKOV:  

Ana Ivanc, Meta Zlate (obe 4. M), Ana Markun (3. C), Živa Juvan, Maša Mladič 

(obe 4. L),  Gaja Suhadolnik, Barbara Valter (obe 5. BD), Kaja Ahačič, Ivana Gavranić, 

Nika Hrovat, Jasmina Kadirić, Marija Baša, Nika Kalan, Teja Omejc, Nika Švegelj, Eva 

Arh (vse 3. J) 

DIJAKI IN DIJAKINJE NEZAKLJUČNIH LETNIKOV:  

Maja Peternel, Eva Gros, Taja Lesjak (vse 1. B); Patricija Prezelj (1. J); Violeta 
Pratljačić (1. K); Zala Zec (1. L); Monika Šink (1. M); Domen Hribar Koščić (1. P); Lara 
Drakslar Tomc (2. I); Veronika Strlič (2. J); Erika Mravlja (2. M); Nika Uršič (2. N), Tajda 
Toman (3. M)  

Zlate bralke, ki so BZ opravljale vsa leta izobraževanja, so letos postale Živa Juvan 
in Maša Mladič iz 4. L ter Ana Ivanc iz 4. M. Barbara Valter iz 5. BD pa je letos 
prebrala največ knjig, in sicer 30. 

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. Po pogovoru z dijaki smo zaskrbljeno ugotovile, 

da dijaki raje berejo knjige v tujem jeziku, to je angleščini. Razlogi, ki so jih navedli, so 

dostopnost in cenovna ugodnost angleških knjig na bralniku Kindle in prepričanje, da 

so v današnjem svetu tuji jeziki, zlasti angleščina, pomembnejši od slovenščine, saj so 

v evropskem prostoru uporabnejši. 

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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